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Heiðrar Sturlu 
Þórðarson

Geggjuð vinátta 
Balta og Elba

Menning  ➤ 19 Lífið  ➤ 20

Sigraðu innkaupin
með appinu

Pssst ...
Ertu klár í drullu-
skemmtilegt hlaup?
– Vertu með 13. ágúst!

Nánar um 
Drulluhlaupið á

kronan.is/
drulluhlaup

Varaforseti ASÍ útilokar ekki 
framboð til forseta. Hann 
tekur við af Drífu Snædal í dag, 
en hún sagði af sér embætti 
forseta sambandsins í gær.

erlamaria@frettabladid.is

VERK ALÝÐSMÁL Kristján Þórður 
Snæbjarnarson, varaforseti Alþýðu-
sambands Íslands, tekur formlega 
við sem forseti sambandsins í dag. 
Spurður hvort hann hafi hugsað sér 
að bjóða sig fram sem forseti á þingi 
ASÍ í haust segir Kristján: „Það getur 
alveg verið. Ég ætla ekki að útiloka 
það. Maður þarf að sjá þessa tvo 
mánuði og hvernig málin ganga, 

heyra í baklandinu og meta það. 
En ég er ekki búinn að taka neina 
ákvörðun.“

Drífa Snædal, forseti ASÍ, gaf út 
yfirlýsingu í gærmorgun á Facebook 
um að hún hefði ákveðið að segja 
af sér embætti forseta ASÍ og þeim 
trúnaðarstöðum sem hún hefur 
gegnt sem forseti. Drífa segir að sam-
skipti við ýmsa kjörna fulltrúa innan 
sambandsins og blokkamyndun sem 
þar hafi átt sér stað geri henni ókleift 
að starfa áfram sem forseti ASÍ.

„Átök innan ASÍ hafa hins vegar 
verið óbærileg eða dregið úr vinnu-
gleði og baráttuanda. Þegar við bæt-
ast ákvarðanir og áherslur einstakra 
stéttarfélaga sem fara þvert gegn 

minni sannfæringu er ljóst að mér 
er ekki til setunnar boðið,“ segir hún.

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður 
VR, og Sólveig Anna Jónsdóttir, 
formaður Eflingar, sögðu bæði að 
afsögnin kæmi ekki á óvart. Þá sagði 
Sólveig Anna að uppsögnin væri 
„tímabær“. n

Kristján Þórður varaforseti 
ASÍ útilokar ekki framboð

En ég er ekki búinn að 
taka neina ákvörðun.
Kristján Þórður Snæbjarnarson, 
varaforseti ASÍ 

ÚKRAÍNA Bandaríkjamenn hafa 
varið mörgum milljörðum dollara 
í vopn og annan herbúnað fyrir 
Úkraínumenn frá því að innrás 
Rússa í landið hófst í febrúar. Sum 
bandarísku vopnin kunna að hafa 
úrslitaáhrif á gang stríðsins.

Meðal búnaðarins í hjálpar-
pakkanum eru fleiri skotfæri fyrir 
HIMARS-loftskeytakerf in sem 
Bandaríkjamenn hafa fært Úkraínu-
mönnum. SJÁ SÍÐU 6

Milljarðar dollara 
í vopn til Úkraínu

Vopnin kunna að hafa 
úrslitaáhrif á gang 
stríðsins.

Það var mikil gleði sem skein úr andlitum ferðamanna sem loks komust að eldgosinu í Meradölum í gær en gossvæðið hafði verið lokað í tvo daga vegna veðurs. Hraunflæði er mikið í gosinu og 
hefur jarðeðlisfræðingurinn Magnús Tumi Guðmundsson bent á að hraunið stefni nú í átt að Suðurstrandarvegi. SJÁ SÍÐU 2 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

DANMÖRK Tveir íslenskir menn á 
fimmtugsaldri hafa verið ákærðir 
fyrir alvarlega líkamsárás á íslensk-
an karlmann á sextugsaldri í Dan-
mörku á laugardag. Ástand þol-
andans er sagt stöðugt og er hann 
kominn úr lífshættu.

Í kjölfar árásarinnar voru tveir 
Íslendingar handteknir á laugardag, 
en á tveimur mismunandi stöðum. 
Þeir geta átt yfir höfði sér allt að sex 
ára fangelsi. SJÁ SÍÐU 10

Íslendingurinn 
ekki í lífshættu

Tveir Íslendingar gætu 
átt yfir höfði sér allt að 
sex ára fangelsi.

mailto:erlamaria@frettabladid.is


Bakkus verður bann-
aður og menn þurfa að 
sofa á nóttunni og 
hvíla sig.

Jón Baldursson, heimsmeistari 
og landsliðseinvaldur í bridds

Kænugarður í Reykjavík

Torg á horni Garðastrætis og Túngötu fékk í gær nafnið Kænugarður við formlega athöfn er Dagur B. Eggertsson borgarstjóri festi upp skilti með nafninu 
með fulltingi fulltrúa samtakanna Support for Ukraine. Hjónin Óskar Hallgrímsson og Mariika Lobyntseva hönnuðu skiltið. Ákveðið var að nefna torgið eftir 
Kænugarði vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Torgið Kænugarður stendur andspænis sendiráði Rússlands.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Tvöfaldur heimsmeistari 
tekur við landsliðinu í opnum 
flokki í bridds. Boðar aukinn 
aga og reglusemi, árangur 
undanfarið verið óviðunandi.

bth@frettabladid.is

SAMFÉLAG Jón Baldursson, tvö-
faldur heimsmeistari, tekur í dag 
við starfi landsliðseinvalds í opnum 
flokki í bridds til næstu fjögurra ára.

Jón tekur sjálfur sæti í landsliðinu 
sem spilari eftir nokkurt hlé með 
Sigurbirni Haraldssyni makker. 
Fjórir aðrir spilarar verða í liðinu.

„Ég hef verið mikill áhugamaður 
um framgang briddsins hér á landi,“ 
segir Jón. „Okkur gekk mjög illa á 
síðasta Evrópumóti. Nú er ég hættur 
að vinna og hef tíma, við hjónin 
verðum vonandi eitthvað saman í 
þessu verkefni,“ bætir Jón við.

Árangur landsliðs Íslendinga í 
opnum f lokki á Evrópumótinu í 
sumar olli miklum vonbrigðum. 
Ísland endaði nálægt botninum 
og er af sem áður var, því Jón var í 
hópi heimsmeistaranna íslensku 
árið 1991. Hann hefur einnig unnið 
Ólympíumót í parakeppni og varð 
heimsmeistari í einmenningi 
árið 1994. Bridgesambandið segir 
ráðningu Jóns gleðiefni og mikla 
vítamínsprautu í því að snúa vörn 
í sókn.

„Jón nýtur svo mikillar virðingar 
innan briddsheimsins að mér finnst 
líklegt að allir okkar bestu spilarar 
gefi nú kost á sér í landsliðið,“ segir 
Matthías Imsland, framkvæmda-
stjóri Bridgesambands Íslands.

Einar Guðjohnsen, keppnisspilari 
í bridds, mun styrkja landsliðsstarf-
ið með veglegri fjárhæð í minningu 
Sigurðar Sverrissonar, eins besta 
spilara landsins. Sigurður lést vegna 
Covid og Jón segir framtak Einars 
ánægjulegt á sama tíma og Sigurðar 
sé sárt saknað.

Hinn nýi landsliðseinvaldur, sem 
kalla má goðsögn í alþjóðlegum 
briddsheimi, segist ætla að setja 
paraæfingar á oddinn við þjálfun 
næsta landsliðshóps.

„Við munum leggja áherslu á 
„high level“-sagnir. Förum eitthvað 

í vörnina, en það er mikilvægast að 
bæta úr sagntækninni,“ segir Jón.

Markmiðið er að sögn Jóns að 
koma Íslandi á HM með því að ná 
góðum árangri á Evrópumótum 
2024 og 2026 auk þess að ná sigri á 
Norðurlandamótum.

„Við höfum alveg mannskap 
í þetta. Við erum að glíma við 
atvinnumenn í hinum liðunum en 
við ætlum að vaða í þá.“

Hugarfarið skiptir öllu máli að 
sögn Jóns, að menn séu rétt inn-
stilltir.

„Ég reikna með að f lestir þeirra 
sem ég muni velja í liðið búi yfir 
góðum aga. Bakkus verður bann-
aður og menn þurfa að sofa á nótt-
unni og hvíla sig,“ segir Jón.

„Árangur er eitt af því sem laðar 
að nýtt ungt fólk,“ segir Jón um 
þýðingu þess að briddslandsliðum 
Íslands, jafnt í opnum flokki sem 
kvennaflokki, gangi sem best. n

Goðsögn úthýsir Bakkusi 
úr landsliðshópi í bridds

Sigurbjörn Haraldsson og Jón Baldursson verða eitt af akkerispörum Íslands 
á ný eftir nokkurt hlé. Markmiðið er að koma Íslandi á HM.  MYND/AÐSEND
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AYJA - K129 
3ja sæta, 2ja sæta og stóll. 
Margir litir af áklæði eða leðri.

Komið og skoðið úrvalið

kristinnhaukur@frettabladid.is

HE ILBR IGÐISMÁL  S a m k v æ mt 
nýrri rannsókn vísindamanna við 
Háskóla Íslands og Landspítala 
er tíðni endursýkinga Omíkron-
afbrigðis Covid-19 hæst hjá aldurs-
hópnum 18 til 29 ára. Greinin var 
birt hjá Jama Network Open.

Á þeim tíma sem afbrigðið geisaði 
sem hæst voru 12 prósent greindra 
tilfella endursýkingar. Hjá ungu 
fólki var hlutfallið 15,1 prósent.

Til rannsóknar voru á tólfta þús-
und tilfelli sýkinga. Líkur á endur-
sýkingu aukast með tímanum sem 
líður frá fyrri sýkingu. Þá var tíðni 
endursýkinga örlítið hærri hjá þeim 
sem höfðu fengið tvo eða f leiri 
skammta bóluefnis en þeirra sem 
höfðu fengið einn eða færri.

Höfundar greinarinnar telja að 
endursýkingar séu fleiri en upphaf-
lega var búist við. Næsta verkefni sé 
að rannsaka að hversu miklu leyti 
Omíkron-sýking verndar fyrir ann-
arri Omíkron-sýkingu eða öðrum 
afbrigðum veirunnar. n

Ungir fá Omíkron 
oftar að nýju

Sýnataka.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

birnadrofn@frettabladid.is

ELDGOS Magnús Tumi Guðmunds-
son jarðeðlisfræðingur benti á það í 
gær að hraunið úr eldgosinu í Mera-
dölum stefndi í átt að Suðurstrand-
arvegi. Hann segir að gerðar verði 
frekari mælingar á gossvæðinu í 
dag sem gefa muni betur til kynna 
hvað sé í gangi á svæðinu en erfitt 
hefur reynst að stunda mælingar 
undanfarna daga vegna veðurs.

Magnús Tumi segir margar 
mögulegar sviðsmyndir af því 
hvernig og hvert hraunið munið 
f læða. Sú versta sé sú að á stuttum 
tíma f læði hraunið yfir Suður-
strandarveg.

„Fari svo að rennslið haldist 
stöðugt og f lutningsleiðir hrauns-
ins verði eins og þær eru núna þá 
gæti hraunið f lætt yfir veginn eftir 
svona tvær vikur, en það gæti líka 
tekið mun lengri tíma, við vitum 
það ekki,“ segir Magnús Tumi.

Hann segir mikilvægt að búa sig 

undir verstu sviðsmyndina. Hann 
segir að nægur tími sé til að loka 
veginum áður en og ef það f læðir 
yfir hann, hraunið myndi að öllum 
líkindum fara yfir Suðurstrandar-
veg og í átt til sjávar. „Það myndi þá 
fara dálítið austan við bílastæðin 
og gönguleiðirnar.“

Ek k i náðist í Sig u rð Inga 
Jóhannsson innviðaráðherra við 
vinnslu fréttarinnar. Hann er 
erlendis. n

Gæti flætt yfir veginn eftir tvær vikur

Magnús Tumi segir mikilvægt að 
vera við öllu búin.

2 Fréttir 11. ágúst 2022  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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BÍLABÚÐ BENNA
KOLEFNISJAFNAR SSANGYONG

benni.is Bílasala Suðurnesja
Reykjanesbæ

Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Ib bílar
Selfoss

Fossnes A
Sími: 480 8080

Bb, betrí bílar
Akureyri

Njarðarnesi 12
Sími: 534 7200

Bílabúð Benna
Reykjavík

Krókháls 9
Sími: 590 2020

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

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

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

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

• Læstur millikassi
• Sjálfstæð fjöðrun
• � manna

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

Birt m
eð fyrirvara um

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

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

TIL AFHENDINGAR STRAX!

REXTON ‒ ALVÖRU JEPPI!

Opið virka daga frá � til ��



Fórnarlambið hefði 
látist án læknishjálpar.

kristinnhaukur@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Tveir íslenskir menn 
á fimmtugsaldri hafa verið ákærðir 
fyrir alvarlega líkamsárás á íslensk-
an mann í Danmörku á laugardag. 
Eins og Fréttablaðið greindi frá á vef 
sínum í vikunni var árásin gerð á 
tjaldstæðinu Rødhus Klit Camping, 
nærri Álaborg á Jótlandi.

Maria Odgaard, upplýsingafull-
trúi lögreglunnar á Norður-Jótlandi, 
segir ástand hins 56 ára þolanda 
árásarinnar nú stöðugt. 

„Fórnarlambið er komið úr lífs-
hættu. Hann fékk þó svo alvarlega 

áverka að hann hefði getað dáið ef 
hann hefði ekki komist undir lækn-
ishendur,“ segir Maria við Frétta-
blaðið. Hún geti ekki sagt hvort hann 
sé með meðvitund eða hvernig líðan 
hans sé.

Árásin var gerð í húsbíl á tjald-
stæðinu. Þolandinn hlaut mörg bein-

brot, meðal annars á höfuðkúpu, 
kjálka og rif beinum. Einnig var 
hann skorinn með eggvopni í andlit 
og útlimi. Hann dvelur á Háskóla-
sjúkrahúsinu í Álaborg.

Í kjölfar árásarinnar voru tveir 
Íslendingar handteknir á laugardag, 
en á tveimur mismunandi stöðum.

„Við getum staðfest að tveir grun-
aðir karlmenn hafa verið kærðir fyrir 
brot á 245. grein danskra hegningar-
laga,“ segir Maria aðspurð um hina 
grunuðu, sem úrskurðaðir voru í 
gæsluvarðhald í kjölfar handtöku. 
Samkvæmt greininni geta þeir átt 
allt að 6 ára fangelsi yfir höfði sér. n

Íslendingur sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás úr lífshættu 

Kaupmannahöfn

D A N M Ö R K

Álaborg

Rødhus  
Klit Camping

Árósar

Ráðist var á 
manninn á 
tjaldstæði á 
Jótlandi.

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Yfir 23 þúsund manns hafa 
nú fengið fjóra skammta bóluefnis 
gegn Covid-19 á Íslandi. Yfir 208 
þúsund hafa fengið þrjá skammta 
og 82 prósent landsmanna fimm 
ára og eldri eru fullbólusett. Fólk 
telst fullbólusett eftir tvo skammta.

Tuttugu og sjö manns lágu á 
Landspítala með Covid-19 í gær og 
var einn á gjörgæsludeild í öndunar-
vél. n

Fjölmargir fengið 
fjóra skammta

 HOF AKUREYRI 14. OKTÓBER

MIÐASALA Á TIX.IS OG MAK.IS

EKKI MISSA AF
ÞESSUM  EINSTAKA 

VIÐBURÐI!

SÖNGUR GRÉTAR ÖRVARSSON · ÞÓRHILDUR ÖRVARSDÓTTIR · KARL ÖRVARSSON 
 HARMONIKA JÓN ÞORSTEINN REYNISSON · MARGRÉT ARNARDÓTTIR · ATLI ÖRVARSSON

HLJÓMSVEIT UNDIR STJÓRN GRÉTARS ÖRVARSSONAR

ÖRVARS
    KRISTJÁNSSONAR

harmonikuleikara

Eftirlætislög

birnadrofn@frettabladid.is

VINNUMARKAÐUR Skráð atvinnu-
leysi var 3,2 prósent í júlí og minnk-
aði úr 3,3 prósentum í júní. 

Minnst var atvinnuleysi í júlí á 
Norðurlandi vestra, einungis 0,7 
prósent, og mest á Suðurnesjum, 5,5 
prósent. Atvinnuleysi var næstmest 
á höfuðborgarsvæðinu, 3,5 prósent, 
en var 3,7 prósent í júní.

Alls höfðu tæplega 2.400 verið án 
atvinnu í meira en tólf mánuði í lok 
júlí. Á sama tíma í fyrra hafði 5.361 
verið án atvinnu í meira en ár. n

Flestir án atvinnu 
á Suðurnesjum

Vegaframkvæmdir á Suðurlandsvegi

Drífa Snædal hefur sagt af sér 
embætti forseta ASÍ og þeim 
trúnaðarstöðum sem hún 
hefur gegnt sem forseti. Vara-
forseti útilokar ekki framboð.

erlamaria@frettabladid.is

V E R K A LÝ Ð S M Á L Drífa Snædal 
greindi frá afsögn sinni sem forseti 
Alþýðusambands Íslands í yfirlýs-
ingu á Facebook í gærmorgun. Í yfir-
lýsingunni kemur fram að þar sem 
þing ASÍ sé í október næstkomandi 
hafi hún þurft að ákveða hvort hún 
myndi gefa kost á sér aftur sem for-
seti sambandsins. Niðurstaðan sé sú 
að hún treysti sér ekki til þess.

„Það eru hins vegar samskipti við 
ýmsa kjörna fulltrúa innan sam-
bandsins og sú blokkamyndun sem 
þar hefur átt sér stað að gera mér það 
ókleift að starfa áfram sem forseti 
ASÍ,“ skrifar hún.

Drífa segist ekki hafa hikað við að 
taka slaginn fyrir launafólk gagn-
vart stjórnvöldum eða atvinnurek-
endum, enda sé það hluti af því að 
vera í verkalýðsbaráttu.

„Átök innan ASÍ hafa hins vegar 
verið óbærileg eða dregið úr vinnu-
gleði og baráttuanda. Þegar við 
bætast ákvarðanir og áherslur ein-
stakra stéttarfélaga sem fara þvert 
gegn minni sannfæringu er ljóst 
að mér er ekki til setunnar boðið,“ 
skrifar Drífa.

Þar vísar Drífa til stjórnar Eflingar 
sem stóð fyrir hópuppsögn á skrif-
stofu félagsins sem og formanns VR, 
en að sögn Drífu hefur hún þurft að 
bregðast við linnulausri en óljósri 
gagnrýni á sín störf af hans hálfu.

Það stóð ekki á viðbrögðum frá 
helstu forsprökkum verkalýðshreyf-
ingarinnar eftir yfirlýsingu Drífu.

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður 
VR, segir afsögnina ekki koma á 
óvart. Drífa hafi talað um að hún 
myndi tilkynna með haustinu hvort 
hún gæfi áfram kost á sér til forseta.

„Það eina sem ég hef gert er að 
kalla eftir breytingum á vinnu-
brögðum. Ég hef ekki kallað eftir 
afsögn eða slíku og enginn í raun 
kallaði eftir henni,“ segir Ragnar Þór.

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður 
Eflingar, svaraði yfirlýsingu Drífu í 
færslu á Facebook. Hún segir afsögn 
hennar ekki koma á óvart, hún hafi 
verið „tímabær“.

„Staðreyndin er sú að Drífa kaus 
sjálf að loka sig inni í blokk með 
nánasta samstarfsfólki forvera síns 
og þeirri stétt sérfræðinga og efri 
millistéttarfólks sem ræður ríkjum 
í stofnunum ríkisvaldsins á Íslandi,“ 
segir Sólveig Anna.

Kristján Þórður Snæbjarnarson, 
varaforseti ASÍ, sagðist í gærkvöldi 
gera ráð fyrir því að hann tæki við af 

Drífu í dag. Spurður um hvort hann 
hafi hugsað sér að bjóða sig fram sem 
forseti ASÍ segir Kristján:

„Það getur alveg vel verið. Ég ætla 
ekki að útiloka það. Maður þarf að 
sjá þessa tvo mánuði og hvernig 
málin ganga, heyra í baklandinu og 
meta það. En ég er ekki búinn að taka 
neina ákvörðun,“ segir hann.

Drífa segist, í samtali við Frétta-
blaðið, hafa upplifað stuðning og 
skilning á ákvörðun sinni, sérstak-
lega frá þeim sem hafa staðið henni 
næst í baráttunni.

„En önnur viðbrögð eru frekar 
fyrirsjáanleg,“ segir Drífa. Þá viti hún 
ekki hvað taki við.

„Það er ekkert skipulagt. Ég get 
sagt það í hundrað prósent hrein-
skilni.“ n

Drífa segist ekki vita hvað tekur við

Drífa Snædal sagði af sér sem forseti Alþýðusambands Íslands í gær.  MYND/HRINGBRAUT

Það er ekkert skipu-
lagt. Ég get sagt það í 
hundrað prósent 
hreinskilni.

Drífa Snædal
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Ríkisstjórn Bidens 
segist ekki hafa vitað 
að húsleitin væri yfir-
vofandi.

Sviðslistasjóður

Sviðslistaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
starfsemi atvinnusviðslistahópa 2023/24.
Umsóknum skal skilað rafrænt á www.rannis.is
Í umsókn er beðið um lýsingu á verki, gildi, feril listamanna 
og rökstudda fjárhags- og tímaáætlun.
Hafi umsækjandi hlotið styrk úr sjóðnum áður, verður umsókn 
aðeins tekin til umfjöllunar ef framvinduskýrslu/lokaskýrslu 
hefur verið skilað.
Athugið að umsókn í Sviðslistasjóð getur einnig gilt sem 
umsókn fyrir þátttakendur til listamannalauna. Einungis er 
sótt um einstaklingslaun til launasjóðs listamanna.
Á www.rannis.is eru umsóknar- og skýrsluform, matskvarði, 
áherslur stjórnar, lög, reglugerð og leiðbeiningar um gerð 
umsókna. Sviðslistasjóður starfar samkvæmt lögum um 
sviðslistir 2019 nr. 165.

Nánari upplýsingar: svidslistasjodur@rannis.is.

Umsækjendur eru hvattir til að skila umsóknum 
tímanlega.

Opið er fyrir umsóknir til kl. 15:00, 
3. október 2022

H
N

O
T

S
K

Ó
G

U
R

 g
ra

fí
sk

 h
ön

nu
n

Bandaríkjamenn hafa varið 
mörgum milljörðum dollara 
í vopn og annan herbúnað 
fyrir Úkraínumenn frá því 
að innrás Rússa í landið hófst 
í febrúar. Sum bandarísku 
vopnin kunna að hafa úrslita-
áhrif á gang stríðsins.

thorgrimur@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Ríkisstjórn Bandaríkj-
anna tilkynnti frekari hernaðar-
hjálp handa Úkraínu upp á einn 
milljarð Bandaríkjadala á mánu-
daginn. Um er að ræða átjánda 
hjálparpakkann sem Bandaríkja-
stjórn hefur veitt Úkraínu síðan 
innrás Rússa í landið hófst.

 Með þessum pakka nemur 
heildarupphæð hernaðaraðstoðar 
Bandaríkjanna við Úkraínu í stríð-
inu gegn Rússlandi níu milljörðum 
dollara. Fjárlög Úkraínu gerðu 
aðeins ráð fyrir 5,9 milljörðum í 
varnarmál árið 2021.

„Við vorum að tilkynna stærsta 
hjálparpakka til Úkraínu í öryggis-
málum til þessa,“ sagði Lloyd Aust-
in, varnarmálaráðherra Banda-
ríkjanna, við tilefnið. „Andvirði 
eins milljarðs Bandaríkjadala af 
skotfærum, vopnum og búnaði – af 
sama tagi og úkraínska þjóðin er að 
nota svo skilvirkt til að verja landið 
sitt.“

Meðal búnaðarins í hjálpar-
pakkanum eru f leiri skotfæri fyrir 
HIMARS-loftskeytaker f in sem 
Bandaríkjamenn hafa fært Úkra-
ínumönnum. Bent hefur verið á 
kerfin, sem eru bæði langdræg 
og afar nákvæm, sem eina helstu 
ástæðu þess að Úkraínumönnum 
hefur tekist að hægja á framrás 
rússneska hersins og snúa vörn í 
sókn á tilteknum svæðum.

Eftir nýjustu vopnasendinguna 
verða HIMARS-kerfin í Úkraínu 
orðin alls tólf talsins. Eldflaugarnar 
drífa um 80 kílómetra og skekkju-
mörk þeirra eru innan fáeinna 

metra. Talið er að Úkraínumenn 
hafi hæft um 110 hernaðarleg skot-
mörk í Donbas og Kherson-héraði 
með þessum flaugum í júlí.

Volodymyr Zelenskyj, forseti 
Úkraínu, þakkaði Bandaríkjunum 
fyrir vopnasendingarnar á Twitter-
síðu sinni á mánudaginn.

„Ég er þakklátur bandarísku 

þjóðinni og forseta Bandaríkjanna 
persónulega fyrir að veita Úkraínu 
fordæmalausan eins milljarðs 
dollara hjálparpakka. Sérhver 
dollari í slíkri hjálp er skref í átt að 
sigri gegn árásarmönnunum. Við 
munum alltaf muna eftir stuðningi 
leiðtoga Bandaríkjanna á þeirri 
stundu sem hans var þörf!“ n

Fá átjánda hjálparpakkann
HIMARS-eldflaugakerfi í Úkraínu í byrjun júlí.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

thorgrimur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Mikil ólga er nú meðal 
Repúblikana í Bandaríkjunum 
vegna húsleitar sem alríkislög-
reglan FBI gerði á heimili Donalds 
Trump, fyrrverandi Bandaríkjafor-
seta, í leit að opinberum trúnaðar-
skjölum sem hann hafði með sér 
eftir að hann lét af forsetaembætti. 
Samkvæmt landslögum ber að skila 
slíkum gögnum til hins opinbera að 
lokinni embættistíð. Leitin var gerð 
á Mar-a-Lago-óðalinu í Flórída og 
FBI-liðar eru sagðir hafa tekið með 
sér nokkra kassa af skjölum.

Stuðningsmenn Trumps eru æfir 
yfir aðgerðum alríkislögreglunnar, 
sem þeir segja að jafngildi vopna-
væðingu ríkisstjórnar Joes Biden 
forseta á dómsmálaráðuneytinu 
til þess að koma höggi á pólitískan 
andstæðing sinn. Kevin McCarthy, 
leiðtogi þingflokks Repúblikana-
flokksins í fulltrúadeild Bandaríkja-
þings, hét því að ef Repúblikanar 
komast í meirihluta eftir kosningar 
í haust muni hann hefja rannsókn 
á Merrick Garland dómsmálaráð-
herra.

Sumir stuðningsmenn Trumps 
vildu ganga enn lengra. Stafræna 
textaskoðunarkerfið Dataminr 
greindi stökk í f jölda Twitter-
færslna sem merktar voru með 

orðunum „Civil War“, eða borg-
arastyrjöld, eftir að húsleitin hjá 
Trump var gerð. „Á morgun verður 
stríð,“ skrifaði Steven Crowder, 
íhaldssamur þáttastjórnandi með 
1,9 milljónir fylgjenda á Twitter. 
„Sofið vel.“ „Landið á barmi borg-
arastyrjaldar???“ skrifaði Nicholas 
J. Fuentes, íhaldssamur hlaðvarps-
stjórnandi sem styður Trump.

Ríkisstjórn Bidens segist ekki 
hafa vitað að húsleitin væri yfir-
vofandi. Líklegt er að forstjóri FBI, 
Christopher Wray, sem var settur 
í embætti af Trump, hafi þurft 
að gefa leyfi sitt fyrir aðgerðinni. 
Bruce Reinhart, héraðsdómari í 
Flórída, undirritaði leitarheimild 
fyrir henni. n

Repúblikanar æfir vegna 
húsleitar hjá Trump

Stuðningsmenn Trumps gerðu hróp að fréttamanni nálægt Mar-a-Lago-
óðalinu, þar sem húsleitin var gerð, á mánudaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

birnadrofn@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Apabóla hefur nú 
greinst í 84 löndum heimsins en 
þar til á þessu ári hafði sjúkdómur-
inn einungis greinst utan Afríku í 
örfáum tilfellum. Reuters greinir frá.

Í Bandaríkjunum höfðu verið 
staðfest um 9.500 tilfelli apabólu í 
gær, á Spáni eru tilfelli sjúkdómsins 
orðin fleiri en fimm þúsund og rúm-
lega þrjú þúsund tilfelli hafa greinst 
í Bretlandi.

Apabóla veldur vanalega vægum 

einkennum, svo sem hita, höfuð-
verk, vöðvaverkjum og bólum á 
húð. Samkvæmt upplýsingum frá 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 
jafnar fólk sig yfirleitt á tveimur til 
fjórum vikum.

Apabóla er ekki bráðsmitandi 
sjúkdómur en meginsmitleið sjúk-
dómsins er snertismit. Vessar í 
útbrotum geta borist á milli fólks 
við náið samneyti í gegnum rofna 
húð og slímhúð. Veiran getur einn-
ig lifað lengi á þurru yfirborði og 
þannig borist í gegnum fatnað. n

Apabóla hefur greinst í yfir áttatíu löndum heimsins

Bólusetningar við apabólu eru hafnar 
í Bandaríkjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Heimild: AP, CRS, bandaríska varnarmálaráðuneytið Myndir: DoD, Flickr © GRAPHIC NEWS

Frá ágúst 2021 hefur ríkisstjórn Bandaríkjanna samþykkt átta sendingar 
herbúnaðar til Úkraínu að andvirði alls um 9,8 milljarðar Bandaríkjadala.

Switchblade-drónar

HELSTU VOPNAKERFIN

Phoenix 
Ghost-drónar

126
700

16

700+
20

Javelin- lo�skeytaker� 
gegn brynvörnum (að ofan)
Stinger-lo�skeytaker� 
gegn lo�förum

7,500+
1,400+

         HIMARS langdrægar og 
         nákvæmnistýrðar �ugskeyta-
byssur ásamt skotfærum (að ofan)

             155 mm færanlegar hábyssur 
og allt að 561.000 155 mm skotfæri

Mi-17 „Hip“-þyrlur í rússneskri 
hönnun. Bandaríkin keyptu þær 

uppha�ega fyrir lo�herinn í Afganistan.

20,000+ vopnaker� gegn brynvörnum

Hundruð �eiri brynvarin farartæki

72,000 105 mm skot fyrir 
stórskotabyssur

200 M113-brynbílar fyrir hermenn
2 Harpoon-lo�skeytabyssur

2 NASAMS lo�eld�augaker� 
ásamt skotfærum

126 farartæki til að draga hábyssur

Claymore-jarðsprengjur gegn manna�a
C-4 sprengjur og niðurrifsbúnaður
 til að ryðja burt tálmum

20 120 mm sprengjuvörpuker�
10,000+  léttvopn

75,000 brynjur og hjálmar

26 ratsjár gegn stórskotabyssum

Púmu-könnunardrónar

4 lo�gæsluratsjár

Ómannaðir strandgæslubátar

ANNAR BÚNAÐUR

Hernaðaraðstoð Bandaríkjanna við Úkraínu

6 Fréttir 11. ágúst 2022  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:thorgrimur@frettabladid.is
mailto:thorgrimur@frettabladid.is
mailto:thorgrimur@frettabladid.is


20% afsláttur  
af öllum Giorgio Armani vörum  
11. - 17. ágúst



Þvert á það sem sumir 
halda fram þá eru 
íslensk fjármálafyrir-
tæki þau skattlögðustu 
í Evrópu.
Benedikt Gíslason,  
bankastjóri Arion banka

Við leggjum áherslu á 
umhverfisvænni 
valkosti í okkar vöru-
framboði eins og til 
dæmis kolefnis jöfn-
uðu smurolíuna frá 
Shell.

Kristinn Gunnarsson, 
 verkefnastjóri hjá Skeljungi

olafur@frettabladid.is

Skeljungur hefur opnað nýja versl-
un í Skútuvogi 1 og býður þar upp á 
margs konar vörur fyrir bílaþrif og 
annað viðhald bíla.

Kristinn Gunnarsson er verkefna-
stjóri hjá Skeljungi og hóf þar störf í 
maí 2022 eftir tíu ár hjá Símanum, 
þar sem hann var rekstrarstjóri 
verslana Símans undir það síðasta.

„Við bjóðum upp á fjölbreytt 
úrval af olíum og hreinlætisvörum 
fyrir bíla, vinnutæki, f lug- og skipa-
þjónustu. Eftir uppskiptingu fyrir-
tækisins er meiri þörf á sérhæfðri 
verslun í nafni Skeljungs þar sem 
Skeljungur og Orkan, sem rekur 
bensínstöðvarnar, eru núna sitt 
félagið hvort. Verslunin er aðgengi-
leg og rúmgóð og opin alla virka 
daga klukkan 08-16,“ segir Kristinn.

Hann segir Skeljung vera með 
öf lugt samstarf við Shell og vera 
umboðsaðila Shell á Íslandi. „Við 
látum einnig framleiða fyrir okkur 
tjöruhreinsi, olíuhreinsi og frost-
lög, sem er seldur undir merkjum 
Skeljungs, og olíu og rúðuvökva, 
sem er seldur undir merkjum Ork-

unnar. Við seljum einnig hágæða 
bílahreinsivörur frá þýska fram-
leiðandanum Koch-chemie. Við 
leggjum áherslu á umhverfisvænni 
valkosti í okkar vöruframboði eins 
og til dæmis kolefnisjöfnuðu smur-
olíuna frá Shell.“

Skeljungsverslunin var opnuð í 
lok júní 2022 og fyrirtækið stendur 
fyrir leik þar sem allir sem versla 
við Skeljung á vef eða í verslun fara í 
pott og geta unnið ferð á enska bolt-

ann, en dregið verður í lok ágúst.
„Með opnun þessarar verslunar 

erum við að bæta þjónustu við 
núverandi og nýja viðskiptavini 
Skeljungs. Við fundum fyrir þörf á 
því að bæta aðgang að okkar vöru-
framboði í gegnum vef og verslun. 
Starfsfólk okkar er sérfræðingar á 
sínu sviði með margra ára reynslu 
á þessum vettvangi. Hægt er að fá 
ráðleggingar um hvaða vörur henta 
þörfum hvers og eins, allt frá öku-
tækjum til stærri vinnuvéla,“ segir 
Kristinn og bætir við að alltaf sé 
heitt á könnunni í Skútuvogi 1.

Hjá Skeljungi eru um 60 starfs-
menn og þar af átta konur. „Þetta 
er mjög karllægur starfsvettvangur 
og við vinnum markvisst að því að 
jafna kynjahlutfallið,“ segir hann.

Um áramótin eignaðist Skeljung-
ur hlut í fyrirtæki sem heitir Ecomar 
og getur í kjölfar þess boðið upp á 
breiðara vöruframboð. Dæmi um 
það eru hágæða bílahreinsivörur 
frá þýska framleiðandanum Koch-
chemie sem margar af betri bón-
stöðvum landsins nota og eru nú 
seldar í nýju versluninni í Skútu-
vogi. n

Aukið vöruval í nýrri verslun

Kristinn Gunn-
arsson í nýju 
versluninni 
í Skútuvogi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

Benedikt Gíslason, banka-
stjóri Arion banka, var 
gestur í sjónvarpsþættinum 
Markaðinum sem sýndur var 
á Hringbraut í gær. Rætt var 
um regluverkið í kringum 
bankastarfsemi hér á landi, 
rekstur Arion banka og ýmis-
legt fleira.

magdalena@frettabladid.is

Regluverk í kringum starfsemi 
banka er meira íþyngjandi hér en í 
nágrannalöndunum og íslensk fjár-
málafyrirtæki eru þau skattlögð-
ustu í Evrópu. Þetta segir Benedikt 
Gíslason, bankastjóri Arion banka, 
í sjónvarpsþættinum Markaðinum 
sem sýndur var á Hringbraut í gær.

„Þetta var ágætlega dregið fram 
í Hvítbók um fjármálakerfið sem 
gefin var út fyrir tæpum tveimur 
árum. Þar var talað um hið svo-
kallaða Íslandsálag. Við erum ekki 
aðeins með eitt minnsta hagkerfið í 
Evrópu og þar af leiðandi með lítinn 
skala í okkar starfsemi heldur erum 
við með meira íþyngjandi regluverk 
en nágrannalöndin og með hærri 
eiginfjárkröfur.“

Benedikt bætir við að við séum 
með minnstu kerfislega mikilvægu 
bankana í Evrópu starfandi hér 
og að þeir fylgi sama regluverki og 
stærstu bankar í Evrópu.

„Regluverkið sem bankarnir hér 
fylgja er í einhverjum tilfellum 

meira íþyngjandi því okkur hefur 
tekist að innleiða með þessum 
reglum sérstaka Íslandsútfærslu 
sem er meira íþyngjandi. Síðan er 
skattaumhverfið, þvert á það sem 
sumir halda fram, þá eru íslensk 
fjármálafyrirtæki þau skattlögðustu 
í Evrópu.“

Aðspurður hvaða breytingar 
hann myndi vilja sjá á regluverkinu 
segir Benedikt að þar sé mikilvægt 

að hafa í huga að við innleiðingu 
regluverks frá Evrópu verði ekki 
innleidd séríslensk útfærsla.

„Ég myndi hugsa mig tvisvar um 
þegar við erum að innleiða reglu-
verk sem kemur frá Evrópu, því 
allt fjármálakerfið starfar eftir því 
regluverki, að innleiða ekki sér-
íslenska útfærslu að því. Ég myndi 
líka horfa til þess að bankarnir hér 
eru að starfa á minni markaði og 

þeir eru ekki að starfa yfir landa-
mæri eins og stóru evrópsku bank-
arnir en í því felst meiri áhætta að 
mínu mati og við ættum því að létta 
aðeins á regluverkinu með tilliti til 
þess.“

Benedikt segir að hann sjái gríð-
arleg tækifæri í íslenska hagkerfinu 
og þeim krafti sem býr í íslensku 
þjóðinni.

„Það er líka áhugavert að sjá 

hvernig norðurslóðasamstarfið 
er að þróast. Við sjáum að það eru 
auknar fjárfestingar að koma frá 
Bandaríkjunum og Evrópu inn á 
þetta svæði. Það er námuvinnsla á 
Grænlandi og ferðaþjónusta bæði 
á Grænlandi og í Færeyjum. Það er 
mikil uppbygging á innviðum og 
svo framvegis,“ segir Benedikt og 
bætir við að norðurslóðasvæðið 
muni þegar fram líða stundir skipa 
aukinn sess í framleiðslukeðjunni 
og þjónustu við önnur hagkerfi.

„Í þessu felast gífurleg tækifæri 
fyrir Ísland sem er vel staðsett á 
þessu svæði,“ segir Benedikt.

Í þættinum var einnig rætt um 
rekstur Arion banka, aðstæður á 
fjármálamörkuðum, hvort banka-
rekstur hafi breyst á undanförnum 
misserum, stafræna þróun og fjár-
tækni. n

Segir að regluverkið sé meira íþyngjandi hér

Benedikt segir áhugavert að sjá hvernig Norðurslóðasamstarfið er að þróast.  MYND/HRINGBRAUT

Auglýst eru til umsóknar starfslaun listamanna 
fyrir árið 2023 í samræmi við ákvæði laga nr. 57/2009.
Samkvæmt lögum um listamannalaun eru til úthlutunar 
1600 mánaðarlaun (133,3 árslaun):
50 mánuðir úr launasjóði hönnuða (4,2 árslaun)
435 mánuðir úr launasjóði myndlistarmanna (36,3 árslaun)
555 mánuðir úr launasjóði rithöfunda (46 árslaun)
190 mánuðir úr launasjóði sviðslistafólks (15,8 árslaun)
180 mánuðir úr launasjóði tónlistarflytjenda (15 árslaun)
190 mánuðir úr launasjóði tónskálda (15,8 árslaun)
Í umsóknum er óskað eftir:
l lýsingu á vinnu og listrænu gildi verkefna (50% vægi) 
l ferli umsækjenda (30% vægi) 
l verk- og tímaáætlun (20% vægi)
Umsóknir eru einstaklingsumsóknir og nota þarf rafræn 
skilríki við gerð þeirra. Sviðslistahópar sækja um í launasjóð 
sviðslistafólk í gegnum umsókn Sviðslistasjóðs. Ef við á þarf 
að tilgreina umsóknarnúmer samtarfslistamanna í umsóknum.
Hafi umsækjandi hlotið starfslaun áður, verður umsókn 
aðeins tekin til umfjöllunar ef framvinduskýrslu/lokaskýrslu 
hefur verið skilað sbr. ákvæði 4. gr. laga um listamannalaun 
nr. 57/2009.
Á www.listamannalaun.is eru umsóknar- og skýrsluform, 
matskvarði, áherslur stjórnar, lög og reglugerð og leiðbeiningar 
um gerð umsókna.
Nánari upplýsingar: listamannalaun@rannis.is. 

Listamenn eru hvattir til að skila umsóknum tímanlega.

Stjórn listamannalauna, ágúst 2022.

Opið er fyrir umsóknir til kl. 15:00, 
3. október 2022

Listamannalaun 
2023
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Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

11 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
V

E
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50% 
AFSLÁTTUR AF 
VÖLDUM SUMARHÚSGÖGNUM

STOCKHOLM 
Sólbekkur, natur. 195x60x44 cm.  
 34.995 kr.   69.990 kr.

STOCKHOLM 
Útihornsófi, natur. Slitsterkt Olefin áklæði á sessum. 
252 x 252 x 85 cm.   144.995 kr.   289.990 kr.

STOCKHOLM 
Útisófaborð natur eða dökkgrátt með gleri. 
90 x 90 x 46 cm.   24.995 kr.   49.990 kr.

STOCKHOLM 
Útisófasett, 3ja sæta. Dökkgrár.  
212 x 88 x 80 cm.   87.495 kr.   174.990 kr.

ASHFIELD 
3ja sæta sófi, grár.  
186 x 82 x 93 cm.
 79.995 kr.   159.990 kr.

ASHFIELD 
Útiarmstóll. 70 x 82 x 93 cm.  44.995 kr.   89.990 kr.
Skammel með sessu. 54 x 50 x 44 cm.  14.995 kr.   29.990 kr.

STOCKHOLM 
Skammel natur eða 
dökkgrátt með gleri og pullu. 
47 x 47 x 41 cm.  
 29.995 kr.   59.990 kr.

BERMUDA
Útisófi, 4 einingar. Hægt að 
raða saman á marga vegu.  
Einingar: 2 x 154,5x83x66 cm. og 2 x 83x83 cm. 
Glerplata og pulla fylgir minni einingunum.  69.990 kr.   179.990 kr.

STOCKHOLM 
Útiarmstóll. Dökkgrár eða natur.  
86 x 88 x 80 cm.  32.995 kr.   65.990 kr.

STOCKHOLM 
3ja sæta útisófi, natur. 212  x 88 x 80 cm.  
 87.495 kr.   174.990 kr.

60% 
AFSLÁTTUR
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Hvernig 
stendur á 
því að for-
dómar og 
niðrandi 
ummæli 
um hin-

segin fólk 
og hælis-
leitendur 
berast frá 

einum 
æðsta emb-
ættismanni 
þjóðarinn-
ar, sjálfum 
vararíkis-
saksókn-

ara?

Elín  
Hirst

elinhirst 
@frettabladid.is

Þeim ökutækjum fjölgar sem greiða ekki fyrir notkun 
vegakerfisins með sama hætti og bensín- og dísilbílar. 
Stefnan er að fjölga hreinorkubílum vegna jákvæðra 
áhrifa á umhverfið. Kaupendur rafbíla njóta skatta-
ívilnana. En ljóst er að hluti notenda getur ekki til 
lengdar staðið undir uppbyggingu og viðhaldi vega 
meðan aðrir sleppa.

FÍB telur að kílómetragjald sé skynsamlegasta og 
sanngjarnasta gjaldtökuleiðin af bílum og umferð til 
framtíðar.

Umræða um þessa gjaldtökuaðferð getur fljótt 
orðið flókin og skapað misskilning sem heftir frekari 
úrvinnslu. Því þarf að hefja undirbúning strax með 
fjölbreyttu samráði við bíleigendur og hagsmuna-
aðila. Æskilegt væri að setja áformaða gjaldtöku upp í 
reiknivél þannig að hver og einn bíleigandi geti áttað 
sig á kostnaðinum. Almenningur þarf að geta mátað 
mismunandi akstursnotkun og ökutæki við fram-
komnar tillögur.

Kílómetragjaldið á að vera breytilegt eftir orku-
gjafa, þyngd ökutækis og notkun þess. Það þarf að 
vera gegnsætt að um sé að ræða skynsamlega, sann-
gjarna og hagkvæma leið til standa undir kostnaði við 
vegakerfið. Gjaldtakan á að vera hvetjandi til kaupa og 
notkunar á bílum sem hafa minni umhverfisáhrif.

Veitufyrirtæki nota sams konar innheimtuaðferð, 
það er að mæla notkun. Akstursnotkunina, kílómetra-
gjaldið, er hægt að áætla í upphafi út frá meðalakstri 
ökutækja og síðan endurskoða með tilliti til raun-
verulegrar akstursnotkunar. Þetta þekkja neytendur 
í tengslum við kaup á raforku og heitu vatni. Álestur 
kílómetrastöðu getur farið fram með fjölbreyttum 
hætti; við árlega skoðun hjá skoðunarstöð, hjá viður-
kenndum verkstæðum og þjónustuaðilum, við eig-
endaskipti, með skyndiskoðunum, með eigin álestri 
og jafnvel beint frá bílnum með upplýstu samþykki.

Til lengri tíma væri hægt að fella aðra skatta af 
bílum og umferð undir kílómetragjaldið, svo sem bif-
reiðagjaldið og vörugjöld við innflutning. n

Kílómetragjald er 
skynsamlegasta leiðin

Runólfur  
Ólafsson 

framkvæmdastjóri 
FÍB

Hinsegin dagar eru einhver besta og 
glæsilegasta hátíð sem haldin er á 
Íslandi. Yfirskrift náði til hjartans 
en hún var: „Fegurð í frelsi – frels-
inu til að vera við sjálf, elska hvern 

þann sem við viljum.“ Það er ekkert betra en að 
búa í samfélagi þar sem fjölbreytni og jafnrétti 
ríkir og fær að blómstra. Gleðigangan á laugar-
daginn, hápunktur hátíðarinnar, var fjölmenn-
ari en nokkru sinni. Gleði ljómaði af hverju 
andliti og sól skein í heiði.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fagnaði 
deginum innilega. En hún sagðist því miður 
skynja aukna fordóma og niðrandi umræðu í 
garð hinsegin fólks þrátt fyrir framfarir í lög-
gjöf og regluverki. Við þessu yrði að bregðast. 
Einnig brýndi ráðherra fyrir fólki að vera alltaf á 
vaktinni gagnvart þessari hættulegu þróun.

En hvernig stendur á því að fordómar og 
niðrandi ummæli um hinsegin fólk og hælis-
leitendur berast frá öðrum aðila innan stjórn-
kerfisins sem einnig gegnir einu æðsta embætti 
þjóðarinnar, sjálfum vararíkissaksóknara, án 
þess að nokkuð sé aðhafst? Eins ótrúlegt og það 
kanna að hljóma lét Helgi Magnús Gunnarsson 
vararíkissaksóknari þau fordæmalausu orð 
falla í Face book-færslu að hinseg in hæl is leit end-
ur ljúgi um kynhneigð sína til að fá alþjóðlega 
vernd hér á landi. Og klykkti síðan út með því 
hvort ein hver skort ur væri á sam kyn hneigðum 
karl mönn um hér á landi.

Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmála-
fræði, hefur góðu heilli stigið fram og talað 
umbúðalaust um þetta mál sem virðist fara lágt 
í kerfinu. Baldur segir embætti ríkissaksóknara 
rúið öllu trausti. Sú spurning hljóti að vakna 
hvort stór meirihluti landsmanna fái réttláta 
málsmeðferð hjá embættinu.

Ríkissaksóknaraembættið er æðsti hand-
hafi ákæruvalds á Íslandi og fer með ákæruvald 
vegna alvarlegustu brota á ákvæðum almennra 
hegningarlaga. Embættið er eitt af mikilvægustu 
og valdamestu stofnunum samfélagsins. 

Mál vara rík is sak sókn ara ku vera til skoðunar 
að sögn Sig ríðar J. Friðjóns dótt ur rík is sak sókn-
ara en hún segist ekki geta rætt málið nán ar að 
svo stöddu. Við vitum reyndar ekki hvaða máls-
meðferð kann að vera í gangi bak við tjöldin. 
En hvernig stendur á því? Á ekki almenningur 
heimtingu á því að vera upplýstur um hvort og 
hvernig við þessu máli verði brugðist? Ríkissak-
sóknaraembættið heyrir undir dómsmálaráð-
herra. Af hverju tekur ráðherra ekki af skarið og 
upplýsir um stöðuna? n

Fordómar á 
æðstu stöðum

gar@frettabladid.is

Laus staða verkalýðshetju
Drífa Snædal sagði sig í gær frá 
embætti forseta Alþýðusam-
bands Íslands. Sagði hún félaga 
sína í verkalýðshreyfingunni 
vera með linnulaus leiðindi við 
sig. Sem er skrítið því í þessum 
hópi er margt af skemmtilegasta 
fólki landsins sem er síbrosandi 
með brandara á vör. En kannski 
er þetta bara rétt því varla eru 
það launin að minnsta kosti 
sem fæla frá því forseti ASÍ fær 
1,3 milljónir króna á mánuði. 
Allt að einu þá er kapphlaupið 
um forsetastólinn hafið þótt 
enginn hafi enn hætt sér út á 
brautina.

Lekinn um letina
Vísir greindi frá því í gær að 
upp hefði komist um gagnaleka 
í Ráðhúsi Reykjavíkurborgar. 
Unnið væri að því að leggja mat 
á umfang og eðli brestsins.
Varla þarf að hafa miklar áhyggj-
ur af því að eitthvað stórvægilegt 
komi fyrir sjónir almennings 
miðað við skilvirkni borgarkerf-
isins. Frægt er að það þurfti Ólaf 
Stephensen, framkvæmdastjóra 
Félags atvinnurekenda, til að 
Kænugarðstorg fengi nafnið sitt 
sem var þó samþykkt einróma 
í skipulags- og samgönguráði 
27. apríl. En svo tók starfsfólkið 
við og ekkert gerðist. Þar til nú, 
þremur mánuðum síðar. Sem 
er kannski bara eðlilegur hraði 
borgarkerfisins. n

HJARTA 
OG 
ÆÐAKERFI

ARCTIC HEALTH
AHI.IS

OMEGA-3 COLLAGEN
HREIN ÍSLENSK FÆÐUBÓT

Í POKUM FYRIR LÁGMARKS KOLEFNISSPOR
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Svo er hitt að burtséð 
frá málflutningi ASÍ 

þarf að hafa í huga að 
ráðandi fyrirtæki í SA 

standa utan krónuhag-
kerfisins. Hagsmunir 
þeirra liggja því ekki 

nema að takmörkuðu 
leyti í samkeppnis-
stöðu þess. Þetta er 
brotalöm í kerfinu.

Auglýsing um skráningu og próf  
til viðurkenningar bókara

Með vísan til laga nr. 145/1994 um bókhald, er fyrirhugað að halda próf  
til viðurkenningar bókara 2022 sem hér segir:

• Prófhluti I: Reikningshald og upplýsingatækni fimmtudaginn 13. október 2022  
– prófið hefst kl. 13 og stendur til kl. 16. Eindagi greiðslu prófgjalds er  
3. október 2022.

• Prófhluti II: Skattskil mánudaginn 21. nóvember 2022 – prófið hefst kl. 13  
og stendur til kl. 16. Eindagi greiðslu prófgjalds er 3. nóvember 2022.

• Prófhluti III: Raunhæft verkefni laugardaginn 10. desember 2022 – prófið hefst 
kl. 12 og stendur til kl. 17. Eindagi greiðslu prófgjalds er 1. desember 2022.

Skráningu í öll próf fer fram samtímis (allir prófhlutar) og lýkur þann  
6. september 2022. Skiptir ekki máli hvort próftaki ætlar að taka eitt próf eða öll. 
Ekki er hægt að skrá sig í próf eftir að skráningarfresti lýkur. Próftakar bera sjálfir 
ábyrgð á því að skrá sig í próf. Öllum er frjálst að skrá sig í próf. Þeir sem skrá 
sig í próf haustið 2022 eða síðar verða að hafa lokið prófum í öllum prófhlutum 
haustið 2023 og í upptökuprófum eigi síðar en í janúar/febrúar 2024.

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 1101/2021 um próf til  
viðurkenningar bókara og til prófefnislýsingar prófnefndar viðurkenndra bókara. 
Prófin eru rafræn og eru öll gögn leyfileg. Prófefnislýsinguna má nálgast á vef-
svæði prófnefndar viðurkenndra bókara á heimasíðu menningar og viðskipta-
ráðuneytisins: https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/vidskipti/ 
bokhald/profefnislysing/

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

Próftökugjald fyrir hvert próf er kr. 47.500. Eigi er skylt að standa fyrir prófi nema 
a.m.k. 30 þátttakendur hafi skráð sig í próf. Ef próftökugjald er ekki greitt á ein-
daga þá fellur niður próftökuréttur. 

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

Væntanlegir próftakar skulu skrá sig til prófs á heimasíðu menningar- og við-
skiptaráðuneytisins www.mvf.is eða á heimasíðu framkvæmdaraðila prófanna 
www.promennt.is

Reykjavík, 1. júlí 2022 
Prófnefnd viðurkenndra bókara

ASÍ boðar hörð átök á vinnu-
markaði.

Eitt aðildarsamband hefur opin-
berlega lagt fram kröfur. Ekki er 
vitað hverjar þær eru. Viðbrögð 
SA eru ókunn. Allt er á huldu um 
kröfur annarra.

Það eina sem almenningur fær 
að heyra eru tilkynningar um átök 
þegar aðeins ellefu vikur eru þar 
til gildandi samningar renna út og 
engar efnislegar viðræður hafa átt 
sér stað svo vitað sé.

Pukur
Þetta pukur með kjarna málsins 
gerir það að verkum að boðun 
átaka hljómar eins og þau séu sjálf-
stætt markmið.

Fjölmiðlaviðtölum um átök 
fylgir jafnan áeggjan um aðkomu 
ríkisins. Forsætisráðherra svarar 

henni með því að vísa til fjölda 
funda í þjóðhagsráði.

Vandinn er að almenningur veit 
lítið sem ekkert hvert verkalýðs-
félögin eru að fara og alls ekkert 
um stefnu ríkisstjórnarinnar.

Enginn af talsmönnum stærstu 
félaga og sambanda í ASÍ talar um 
að ljúka eigi nýjum samningum 
um leið og þeir eldri renna út.

Önnur nálgun
Kjarasamningar opinberra starfs-
manna opnast fimm mánuðum 
seinna. Formaður BHM virðist 
nálgast viðfangsefnið með nýjum 
hætti. Í grein í Viðskiptablaðinu í 
síðustu viku segir hann:

„Núverandi ástand kallar að 
mínu mati á aðra nálgun. Í tveggja 
stafa verðbólguumhverfi er ekki 
ásættanlegt að horfa fram á 
hefðbundinn drátt í gerð kjara-
samninga – að það geti liðið allt frá 
hálfu til eins árs frá því að kjara-
samningar renna út þar til nýir 
liggja fyrir.“

Þetta er metnaðarfullt mark-
mið fyrir umbjóðendur hans. Fari 
svo að átök og kjarasamningar á 
almennum markaði dragist á lang-
inn þarf ríkisstjórnin annað hvort 
að hafna þessu sjónarmiði eða 
sýna á spilin og segja kjósendum 

Það sem tala þarf um

Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 

Sjóböð í Krossavík við  
Hellissand í Snæfellsbæ

Lýsing og matslýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar aðal
skipulags Snæfellsbæjar 2015–2031 á Hellissandi og nýs 
deiliskipulags sjóbaða

Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann  
5. maí 2022 lýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi 
Snæfellsbæjar 2015 – 2031 á Hellissandi í samræmi við  
1. mgr. 30 greinar skipulagslaga og grein 4.2.3. í skipulags
reglugerð. Skilgreindur verður um 0.8 ha reitur fyrir 
afþreyingar og ferðamannasvæði merktur AF2 á aðalskip
ulagsuppdrætti. Framkvæmdir verða aðeins á suðvestu r 
hluta reitsins, en sjór innan hafnarmannvirkja nýtist 
baðstaðnum. 

Lýsingin tekur einnig til nýs deiliskipulags fyrir sjóböð í sam
ræmi við 1. mgr. 40. greinar skipulagslaga og greinum 5.2.2 
og 5.2.3 í skipulagsreglugerð. Fyrirhugað er að kynna tillögu 
deiliskipulags samhliða aðalskipulagsbreytingu. Í deili
skipulagi er gert ráð fyrir um 0.5 lóð, en framkvæmdir verða 
aðeins á litlum hluta hennar. Deiliskipulagið verði í öllum 
megin atriðum í samræmi við aðalskipulagsbreytingu.

Matslýsing fyrir breytingu aðalskipulags og nýtt deili
skipulag verði unnin í samræmi við III  kafla laga um 
umhverfis mat framkvæmda og áætlana. Ekki er gert ráð  
fyrir að framkvæmdir verði tilkynningaskyldar eða mats
skyldar samkvæmt V kafla um umhvefismat framkvæmda. 

Boðið verður til kynningarfundar hinn 18. ágúst kl. 17:00 
í kaffisalnum í Röstinni. Lýsingin er einnig aðgengileg á 
heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is

Hægt er að skila ábendingum og athugasemdum vegna 
lýsingarinnar til tæknideildar Snæfellsbæjar til 29. ágúst 
2022 á netfangið byggingarfulltrui@snb.is

Ragnar Már Ragnarsson
Forstöðumaður tæknideildar Snæfellsbæjar

hver efnahags- og kjarastefna 
hennar er.

Brotalöm
Þar komum við að þeirri kenni-
setningu að ríkið leiði ekki 
kjarasamninga af því að grund-
völlur þeirra er samkeppnishæfni 
atvinnulífsins.

Í síðustu almennu kjarasamn-
ingum lék ríkisstjórnin hins vegar 
slíkt lykilhlutverk að þeir voru 
kynntir í ráðherrabústaðnum. 
Orðræðan bendir svo til að hlutir 
séu að falla í þann sama farveg 
aftur.

Svo er hitt að burtséð frá mál-
f lutningi ASÍ þarf að hafa í huga 
að ráðandi fyrirtæki í SA standa 
utan krónuhagkerfisins. Hags-
munir þeirra liggja því ekki nema 
að takmörkuðu leyti í samkeppn-
isstöðu þess. Þetta er brotalöm í 
kerfinu.

Það getur einfaldlega farið eftir 
aðstæðum hvort rétt er að byrja 
samninga á almenna markaðnum 
eða þeim opinbera. Það eru efnis-
tökin, sem skipta öllu máli.

Stefna í stað framsals
Kjarni málsins er sá að ríkis-
stjórnin þarf að hafa skýra 
efnahags- og kjarastefnu í stað 
þess að framselja það hlutverk til 
þjóðhagsráðs.

Hún þarf að segja umbúðalaust 
hversu mikil eða lítil launa-

hækkun samræmist efnahags-
legum markmiðum lýðræðislega 
kjörinna stjórnvalda.

Til þess að tryggja alvöru 
framlag ríkissjóðs í baráttunni við 
verðbólguna þarf hún einnig að 
fallast á tekjuöflunarhugmyndir 
Framsóknar í þeim tilgangi að 
lækka skuldir en ekki til að auka 
útgjöld, nema vegna þeirra verst 
settu.

Að auki þarf hún að tala af 
meira raunsæi en seðlabanka-
stjóri.

Boðskapur seðlabankastjóra 
er að efnahagslífið og ríkis-
sjóður standi betur en gerist hjá 

grannþjóðunum. Hann telur þó 
nauðsynlegt að setja hemil á laun 
almennings en gagnrýnir ekki 
launahækkanir til stjórnenda 
margra fyrirtækja, sem ákveðnar 
eru á allt öðrum forsendum.

Misvísandi skilaboð af þessu 
tagi skapa ekki almennan skilning 
á nauðsyn hófsemi við gerð kjara-
samninga.

Veruleikinn
Veruleikinn er aftur á móti þessi:

n  Það er kominn halli á viðskipti 
við útlönd.

n  Fyrir stríðið var þegar spáð 
helmingi minni hagvexti út 
kjörtímabilið en í ár.

n  Ísland þarf að hækka vexti 
margfalt meir en grannríkin til 
að hemja sömu verðbólgu.

n  Í fjármálaáætluninni segir að 
Ísland þurfi mun meira aðhald 
í opinberum rekstri en önnur 
lönd vegna krónunnar.

n  Skuldir skattborgaranna í ríkis-
sjóði hækka um 100 milljarða 
króna á hálfu ári vegna verð-
tryggingar en ekki í grannlönd-
unum.

n  Samkeppnisstaða Íslands í 
alþjóðaviðskiptum og erlendri 
fjárfestingu hefur fallið skarpt 
og er nú á botni í nýrri óháðri 
samanburðarkönnun.

Þetta þarf að tala um. n
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Það er 
eiginlega 
ekki hægt 
að gera 
verr en 
þeir hafa 
verið að 
gera.

Þegar lið 
veldur 
vonbrigð-
um í svona 
langan 
tíma þá er 
engin 
þolinmæði 
fyrir því að 
hlutirnir 
reddist 
seinna.

Björn Berg 
Gunnarsson
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Staðan á bak við tjöldin hjá 
enska knattspyrnufélaginu 
Manchester United er slæm. 
Stuðningsmenn félagsins 
eru að verða búnir að fá nóg 
af eigendunum, Glazer-fjöl-
skyldunni, en rekstur hennar 
á félaginu hefur skilið það 
eftir skuldum vafið, án þess 
þó að eigendurnir hafi fjárfest 
mikið til að bæta leikmanna-
hópinn eða innviðina.

helgifannar@frettabladid.is

FÓTBOLTI Fréttablaðið fékk Björn 
Berg Gunnarsson, deildarstjóra 
Greiningar og fræðslu hjá Íslands-
banka, til að fara yfir stöðu Man-
chester United, ræða vandamál 
félagsins og skoða framtíð þess.

„Ef þetta væri bara eitthvað eitt 
sem væri að hjá þessu félagi væri 
hægt að benda á það og laga það,“ 
segir Björn. United tapaði fyrsta leik 
tímabilsins gegn Brighton á heima-
velli um síðustu helgi, 1–2. Stuðn-
ingsmenn eru allt annað en sáttir. 
„Ástæðan fyrir þessum ofboðslegu 
viðbrögðum við einum leik er mikil 
undirliggjandi gremja og óþolin-
mæði á meðal stuðningsmanna, 
sem á alveg rétt á sér. Það er búið að 
ráða fjölda þjálfara síðan Ferguson 
fór, það er búið að kaupa leikmenn 
og svo framvegis.“

Eignarhaldið er klárt vandamál
„Það er ekkert hægt að líta fram hjá 
því að eignarhaldið á Man chester 
United er vandamál. Það er að hafa 
áhrif inn á völlinn. Glazer-fjöl-
skyldan hefur ekki fjárfest nógu 
vel í klúbbnum, hefur leyft þessum 
stórkostlega leikvangi að drabbast 
niður,“ segir Björn og á þar við hinn 
sögufræga Old Trafford.

Björn segir United ekki með 
nógu skýra stefnu á leikmanna-
markaðnum, nokkuð sem margir 
samkeppnisaðilar hafa. „Þess vegna 
eru stuðningsmenn United að horfa 
á félög sem þeim á ekki að finnast 
minni, Arsenal, Tottenham og Liver-
pool sem dæmi, sigla fram úr þeim á 
leikmannamarkaðnum.

Ef ég reyni að svara þessari ótrú-
lega flóknu spurningu um hvað sé 
að hjá Manchester United er það 
kannski þetta tvennt: annars vegar 

er eitthvað bogið á leikmannamark-
aðnum og hitt er að eignarhaldið er 
dragbítur á félagið.“

United hefur ekki náð þeim 
hæðum sem það náði undir stjórn 
Sir Alex Ferguson, þó að liðið hafi átt 
nokkur fín tímabil frá því hann fór 
fyrir næstum áratug. Það veldur því 
að félagið þarf að finna skammtíma-
lausnir í leikmannamálum þegar illa 
gengur, eitthvað sem virkar strax. 
Þetta getur leitt af sér vandamál.

„Þegar lið veldur vonbrigðum í 
svona langan tíma þá er engin þol-
inmæði fyrir því að hlutirnir redd-
ist seinna. Ég get ímyndað mér að 
hjá félögum sem hefur vegnað vel, 
Manchester City, Liverpool og jafn-
vel Chelsea, þá komist klúbburinn 
miklu frekar upp með það gagnvart 
sínum stuðningsmönnum að fjár-
festa í leikmönnum sem þurfa ekki 
endilega að vera orðin stór nöfn á 
sama tímabili, það sé allt í lagi að 
fjárfesta til framtíðar, vegna þess að 
liðinu er hvort sem er að ganga vel. 
Hjá Manchester United er alltaf eins 
og það sé verið að reyna að slökkva 
elda.“

Ferguson tókst að stoppa í götin
Ferguson náði, eins og flestir vita, 
stórbrotnum árangri með Man-
chester United. Það gerði hann þrátt 
fyrir að hafa unnið með Glazer-fjöl-
skyldunni síðustu átta ár sín hjá 
félaginu. Það er umhugsunarefni 
hvers vegna það hafði ekki eins 
mikil áhrif á gengi liðsins innan 
vallar þá og það gerir nú.

„Auðvitað þarf að horfa í tímann. 
Manchester United var hlutfallslega, 
miðað við önnur lið í Evrópu, stærra 
en það er núna, þannig að staðan 
var betri, leikmannahópurinn var 
góður. Hann var mjög brútal í því 
að henda leikmönnum á besta aldri 
í burtu og taka aðra inn, gera eina til 
tvær breytingar á byrjunarliðinu á 
hverju einasta tímabili. Menn ráku 
upp stór augu þegar Jaap Stam fór, 
eða Ruud van Nistelroy, en alltaf 
náði hann að halda dampi með 
þetta frábæra lið. Hann lenti ekki í 
þessu sem hefur gerst síðan, nema 
með örfáum undantekningum,“ 
segir Björn.

Glazer-fjölskyldan tók 600 millj-
óna punda lán til að kaupa United á 
sínum tíma. Eigendurnir skulda enn 

Eigendur Manchester  
United risastórt vandamál

Helgi Fannar 
Sigurðsson
helgifannar 

@frettabladid.is

þessa sömu upphæð, sautján árum 
síðar. Þá hafa þeir kostað félagið um 
1,5 milljarða punda.

„Þetta var skuldsett yfirtaka á 
klúbbnum. Það í sjálfu sér setur 
þannig skuldabagga á félagið á 
hverju einasta ári að það hefur 
verið að leka peningum í formi 
vaxtagreiðslna. Til viðbótar við það 
hafa þeir verið að taka út arð. Þeir 
hafa tekið 150 milljónir punda út 
úr klúbbnum í formi arðgreiðslna 
og haldið félaginu gríðarlega skuld-
settu, þrátt fyrir hækkandi tekjur á 
undanförnum tveimur áratugum. 
Félagið er búið að borga yfir 700 
milljónir punda í vaxtagreiðslur 
síðan Glazer-fjölskyldan keypti 
það. Þetta allt veldur því að það er 
erfiðara að reka þetta félag.“

Covid stríddi eigendunum
Björn segir að kórónaveirufaraldur-
inn hafi gert Glazer-fjölskyldunni 
lífið leitt. „Þeir voru búnir að borga 
skuldirnar aðeins niður, þetta var 
komið niður í 400 milljónir punda 
en er aftur komið upp í 600. Það eru 
gríðarlegir fjármunir. Til að setja 
þetta í samhengi er það helmingur 
af skuldum Barcelona, sem er að fara 
með það félag á hausinn.“

Þó staða United sé slæm skuldar 
félagið ekki mest allra. Það þarf þó 
að taka marga þætti inn í myndina 
er skuldir eru til umræðu.

„Flest félögin sem við getum borið 
það saman við skulda mikið af því 
þau hafa fjárfest. Tottenham skuldar 
mikið því félagið var að byggja nýjan 
völl, eins með Ars enal. En United er 
að horfa á Old Trafford drabbast 
niður. Það er mikið áhyggjuefni að 
skuldirnar sem United er að bera 
tengjast engu nema bara hverjir eiga 
klúbbinn,“ segir Björn.

Björn var spurður út í það hversu 
mikil bein áhrif hann teldi Glazer-
fjölskylduna hafa á gengi United 
inni á vellinum.

„Það er algjörlega óumdeilt að 
hvernig eigendurnir hafa hagað sér 
hefur gert reksturinn erfiðari. Það 
hefur gert alla tilburði United á leik-
mannamarkaðnum erfiðari. Ef félag-
ið hefði ekki skuldað svona mikið, 
eru allar líkur á að þeim hefði gengið 
betur inni á vellinum,“ segir hann.

Engar áhyggjur af framtíðinni
Björn segir þó jafnframt að ekki sé 
hægt að skella allri skuldinni á eig-
endur. „Auðvitað er hægt að skoða 
hverju hefur verið eytt í leikmenn. 
Ber Glazer-fjölskyldan til dæmis 
ábyrgð á þessu heimsmeti í léleg-
um félagaskiptum í kringum Paul 
Pogba? Ég held ekki,“ segir hann, en 
Pogba fór frítt frá United til Juven-
tus fyrr í sumar. Félagið lét hann 
einnig fara frítt til Juve árið 2012, en 
keypti hann aftur í millitíðinni fyrir 
90 milljónir punda. Það er meira en 
eitthvað eitt, en eigendurnir eru 
kjarninn í þessu. Þeir eru sennilega 
skýrasta dæmið um hvað er að hjá 
þessu félagi.“

Björn telur framtíð United ekki í 
hættu þrátt fyrir að staðan sé dimm 
eins og er. Félagið þarf þó að halda 
rétt á spilunum héðan af.

„Liðið má ekki valda vonbrigðum 
til langs tíma. Þá er það að tefla fjár-
munum í hættu. En þetta virðist enn 
hafa aðdráttarafl og skapa þessar 
miklu tekjur að spila í ensku úrvals-
deildinni og Evrópukeppnum. Á 
meðan hefur það öll tæki og tól 
sem þarf til að eiga rosalega bjarta 
framtíð. Ég hef ég engar áhyggjur af 
framtíð Manchester United. Það er 
eiginlega ekki hægt að gera verr en 
þeir hafa verið að gera. Peningalega 
séð lifir liðið alveg af, en staðan yrði 
miklu betri ef aðrir eigendur kæmu 
inn.“ n

Tómur Old Trafford 

Fjöldi stuðningsmanna Manchester United 
hefur hvatt aðra sem styðja félagið til að mæta 
ekki á völlinn er liðið tekur á móti Liverpool 
í ensku úrvalsdeildinni þann 22. ágúst næst-
komandi. Búið er að skipuleggja mótmæli sem 
eiga að fara fram fyrir utan Old Trafford meðan 
á leik stendur.
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Mörg af verkum Sigríðar Birnu snúast um að „replace-a“ eða leysa sjálfa sig af hólmi. Með því varpar hún ljósi á virkni samfélagsmiðla og tækni og hvernig 
þessi tól eru notuð í samtímanum til þess að tjá aðra hluta sjálfsins en mögulegt er í raunveruleikanum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Í limbói við raunveruleikann
Hönnuðurinn Sigríður eða Digital Sigga vinnur á mörkum hönnunar, tækni, tísku og 
tónlistar og tekst að varpa einstöku ljósi á nútímann og framtíð mannkyns. 2

Það verður mikið fjör í Árbæjarsafni 
á sunnudaginn. 

gummih@frettabladid.is

Um þessar mundir fagnar Árbæjar-
safn 65 ára afmæli sínu og á 
sunnudaginn verður haldið upp 
á þau tímamót með skemmtilegri 
og fræðandi dagskrá í safninu. 
Sérfræðingar Árbæjarsafns munu 
fræða gesti og gangandi um allt 
starf sem unnið er á staðnum og 
fá gestir að skoða varðveisluhús 
safnsins og fá þar meðal annars 
að kynna sér vinnu sem snýr að 
minjavörslu, fornleifar í borgar-
landinu og verndum eldri húsa.

Fjölskylduvænt safn
Það var 11. ágúst 1957 sem 
Árbæjarsafn bauð gesti velkomna 
í fyrsta sinn en eitt helsta mark-
mið safnsins er að vekja áhuga, 
virðingu og skilning fólks á sögu 
Reykjavíkur. Það er ýmislegt í boði 
fyrir ungviðið á Árbæjarsafni en 
þar eru til að mynda landnáms-
hænur, hestar, kindur og lömb og í 
einu húsi safnsins er leikfangasýn-
ing þar sem börn mega leika sér að 
vild. Safnið er hluti af borgarsögu-
safni og er útisafn en auk Árbæjar 
eru þar yfir 20 hús sem mynda 
torg, þorp og sveit.

Árbæjarsafnið, sem er einkar 
fjölskylduvænt safn, er opið frá 
klukkan 10-17 en hátíðardagskráin 
verður frá klukkan 13-16 og er 
aðgangur ókeypis. Árbæjarsafn 
býður upp á fasta leiðsagnartíma 
um safnið, mánudaga, miðviku-
daga og föstudaga, frá klukkan 
13-14 en einnig er hægt að panta 
leiðsagnartíma. n

Árbæjarsafnið 
fagnar afmæli

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is
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Eftir menntaskóla og fornám í 
Myndlistarskólanum í Reykjavík, 
MíR,  lærði Sigríður Birna Matthí-
asdóttir fatahönnun í Studio 
Berçot í París. „Eftir fjögur ár þar 
tók ég pásu frá námi og fór síðan í 
meistaranám í LHÍ í „speculative 
design“. Það snýst minna um að 
hanna hluti til að leysa vanda-
mál, heldur frekar um að tala um 
hluti, líkt og í myndlist, nema 
með tækjum og tólum hönnunar. 
Næst skráði ég mig í söngnám 
í Söngskólanum og hóf að læra 
klassískan söng. Svo kom Covid. 
Það varð svo úr að ég skráði mig í 
tölvunarfræði í Háskóla Íslands og 
núna er ég á miðstigi í söng og er að 
klára tölvunarfræði.“

Eins og sést hefur Sigríður komið 
víða við á menntabrautinni en 
þegar litið er yfir farinn veg er 
eins og allt þetta, að því er virðist 
ósamstæða nám, smelli saman 
í verkum hennar. Verk Sigríðar 
dansa á mörkum raunveruleikans 
og stafræns veruleika þar sem 
hið stafræna rými er ekki síður 
raunverulegt en hinn snertanlegi 
veruleiki.

Ritskoðað sjálf
Sigríður byrjaði árið 2018 að fjalla 
um það hvernig við búum okkur 
til sjálf á samfélagsmiðlum, sýnum 
valdar hliðar og birtum af okkur 
ritskoðaða mynd. „Verkið Paper 
doll, eða Dúkkulísa, er innblásið 
af áhrifavöldum og er gagnrýni á 
hraðtískubylgjuna. Ég tók mynd 
af mér í dúkkulísupósu. Svo fór 
ég á vefsíður sem seldu dýr föt og 
fótósjoppaði á mig. Ég gat póstað 
nýrri mynd á hverjum degi á 
Instagram í nýjum fötum, líkt og 
hinir áhrifavaldarnir, án þess að 
eiga fullan skáp af fötum. Verkið 
sjálft er leikglatt og ég fékk marga 
fylgjendur. Fólki finnst gaman 
að spá í því hvernig aðrir tjá sig á 
internetinu og þegar fólk gerir það 
á nýjan hátt, þá vekur það athygli. 
En að baki liggja djúpar pælingar 
um sjálfbærni, fataiðnaðinn, hrað-
tísku, hlutverk áhrifavalda og 
fleira. Dúkkulísa er fyrsta verkið 
þar sem ég fjalla um annað sjálf 
okkar á internetinu.“

Allt fyrir grammið
Það sem Sigríður kallar svo 
„second self“ kemur fyrst fyrir í 
verkinu hennar Do it for the Gram 
árið 2019. „Í meistaranáminu í LHÍ 
lét ég Myrkur Games gera fyrir mig 
avatar-eftirlíkingu í tölvu. Ég vildi 
hafa hana eins raunverulega og 
hægt var til þess að sýna hvernig 
við erum í limbói við raunveru-
leikann á netinu. Það hvað er 
raunverulegt og ekki, myndvinnsla 
eða filter, er ekki lengur skýrt. 
En það gleymist oft að við gerum 
þetta líka í raunveruleikanum. 
Við notum farða og látum fylla í 
varirnar. Mín pæling er að taka 
tækninni opnum örmum í stað 
þess að gera öfgafullar breytingar 
á okkur í raunveruleikanum. Af 
hverju að fylla húsið okkar af 
fötum þegar við getum horft á 
endalaust af fötum sem eru hvergi 
til nema í stafrænum veruleika?

Ég birti myndir af avatarnum í 
nýjum flíkum og sviðsetningum 
eins og fólk gerir á Instagram. Til-
gangurinn er hvorki að gagnrýna 
né upphefja Instagram-kúltúrinn, 
heldur varpa ljósi á hann. Tíska 
er sjónræn tjáning á sjálfinu og 
á netinu skiptir líkaminn minna 
máli. Það hver við erum á netinu 
skiptir meira máli. Þú ert alltaf ein-
hver persóna á samfélagsmiðlum 
og það er ekki endilega sú sama 
og þú ert í raunveruleikanum. 
Fyrir sum er þessi persóna meira í 
takt við þeirra innra sjálf. Inn-
hverft fólk og þau sem tengja ekki 

við líkama sinn eða það sem þau 
gera í daglegu lífi geta fundið sig á 
netinu. Okkar annað sjálf verður 
að eins konar fylgihlut eða tísku. 
Þetta gerum við öll og þetta vil ég 
ýkja og varpa ljósi á.“

Er second self femínískt tól?
„Ég er femínisti og það brýst fram í 
öllu sem ég geri. Það er alltaf hlut-
gerving að pósta sér á netinu sem 
skrauti, og þetta er enn sterkara 
hjá konum á Instagram. Ég predika 
ekki hvernig við eigum að haga 
okkur, en á meðan við dílum við 
ójafnrétti er líkaminn á pólítísku 
svæði. Það er pólitískt að birta 
mynd af sér á netinu sem feit kona 
eða fatlaður einstaklingur. Ég vil 
fá fólk til að hugsa sjálft og setja 

spurningarmerki við línurnar sem 
það dregur.

Ég setti avatarinn inn á Only-
Fans, en fólk hefur mjög sterkar 
skoðanir á því. En hver er munur-
inn á því að vera með myndir af 
sér þarna inni á, eða myndir af 
myndum af sér? Hvenær er það 
„siðlaust“ að birta af sér erótískt 
efni og hvenær er það fyndið? Fólk 
setur allt af strik einhvers staðar, 
en hver eru rökin fyrir því hvar 
strikið er sett?“

Avatar fyrir gervigreind
„Í verkinu Human human fékk ég 
aðgang að einni stærstu gervi-
greind sem til er. Ég sagði henni 
að ég væri hönnuður og spurði 
hvernig henni litist á að ég byggi 

til handa henni avatar. Hún hafði 
strax skoðanir og vildi hafa mikið 
rautt hár. Svo sagðist hún vilja 
heita Karólína. Ég hannaði á hana 
föt út frá uppáhaldslitum hennar 
og fleira. Í rauninni er þetta verk 
ekkert svo fjarri okkur. Þetta er 
bara það sem er í gangi í raunveru-
leikanum, allt í kringum okkur, 
en hér geri ég þetta aðgengilegra 
fyrir fólk, set tæknina í skiljanlegt 
samhengi.“

Gagnagrunnur sjálfsins
„Annað verk sem ég vinn í núna 
heitir DSDB eða Digital Sigga 
Database og er ég byrjuð að deila 
því á Instagram. Verkið fjallar um 
allt sem ég hef verið að gera áður, 
en er einnig gagnrýni á gervi-
greind og hvernig gögn eru notuð. 
Við þurfum að passa okkur á því 
hverju við deilum á samfélags-
miðlum því stórfyrirtækin skapa 
öfluga algóritma úr gögnunum 
sem má nota þegar kemur að 
okkur. Í verkinu bý ég meðvitað til 
gagnagrunn af sjálfri mér sem er 
mjög ógnvekjandi, því með þeim 
væri hægt að búa til „deepfake“ af 
mér. Þetta er í raun hætta sem við 
öll búum við.“

Hvert verður hlutverk digital 
tísku og sjálfs í nútímanum og í 
framtíðinni?

Sigríður vinnur að stafrænu 
tískumerki með hönnuðinum 
Sólveigu Dóru Hansdóttur. „Fyrstu 

línuna sýnum við á Dutch Design 
Week í október í Hollandi. Það 
eru hraðar framfarir í tækninni 
og núna nota ég Photoshop til 
að klæða avatar í föt. Snapchat 
er komið með „body tracker“ og 
fleiri snjallforrit eru að þróa þessa 
tækni. Þetta er frekar abstrakt fyrir 
fólki og það skilur ekki tilganginn í 
stafrænum flíkum. En framtíðin á 
eftir að verða blandaður veruleiki 
þar sem þú getur notað filter eins 
og við þekkjum í dag með sléttri 
húð eða kanínueyrum, og getur 
svo klætt þig í stafrænar flíkur. 

Kannski sér almenningur ekki 
tilganginn í avatörum en á Insta-
gram notar fólk nú þegar filtera. 
Það á bara eftir að flæða enn meira 
á milli í framtíðinni. Stafræna 
tísku má nota til að klæða avatar 
í tölvuleik og á samfélagsmiðlum. 
Raunveruleikinn mun blandast 
saman við stafrænu tæknina sem 
bætir ofan á það sem þú ert að 
gera. Ég hugsa að þetta geti verið 
gott til þess að halda áfram að hafa 
gaman af tísku en fara líka vel með 
jörðina. Við munum ekki þurfa að 
kaupa leikmuni eða skotelda fyrir 
gamlárskvöld, heldur verður þetta 
allt í stafrænum veruleika.“

Að leysa sjálfa sig af hólmi
Mörg af verkum Sigríðar snúast um 
að „replace-a“ eða leysa sjálfa sig 
af hólmi sem sést í Dúkkulísunni, 
Do it for the Gram og heldur hún 
ótrauð áfram á þeim slóðum. 
„Upp á síðkastið hef ég unnið með 
Intelligence Instrument Lab við að 
búa til avatar af röddinni minni. 
Einnig hef ég verið að daðra við að 
life-kóða tónlist. Þá virkar þetta 
eins og djassspuni, nema er tölvu-
tónlist. Ég held að ég muni klárlega 
halda mig nálægt tísku, tónlist og 
tækni í framtíðinni. Ég mun alla-
vega um sinn halda áfram að búa 
til gagnagrunninn minn á Insta-
gram og þróa avatarinn til þess að 
syngja með röddinni minni,“ segir 
Sigríður. n

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Jón Þórisson

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

Að sögn Sigríðar er tíska sjónræn tjáning á sjálfinu. „Það sem er áhugavert er 
að á netinu fer líkaminn að skipta minna máli.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ein af fyrstu stafrænu flíkunum sem Sigríður gerði í þrívídd í verkinu Virtual 
fashion frá 2020.  MYNDIR/AÐSENDAR

Sigríður bjó til OnlyFans-reikning fyrir avatarinn í verkinu Only Fans frá 2020. 

Sigríður bjó einnig til avatar fyrir gervigreind og hannaði flíkur út frá upp-
lýsingum úr samtali við gervigreindina.

Sigríður gerði 
níu lúkk 
fyrir zero10 
app-keppnina 
sem haldin var 
á dögunum um 
stafræna tísku. 

Í rauninni er þetta 
verk ekkert svo 

fjarri okkur. Þetta er bara 
það sem er í gangi í 
raunveruleikanum, allt í 
kringum okkur.

Sigríður Birna
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Chanel hefur alla tíð verið 
meistari í notkun á tweed-
efnum eða allt frá því að 
Coco Chanel bauð slíkan 
fatnað í verslun sinni í París. 
Virginie Viard hönnuður 
sem tók við af Karl Lagerfeld 
heiðrar nú þessa tvo merku 
hönnuði með nýrri haustlínu 
þar sem tweed ræður ríkjum.

elin@frettabladid.is

Virginie Viard er frönsk að upp-
runa og er önnur konan til að 
gegna stöðu skapandi stjórnandi 
hjá Chanel-veldinu. Hún hafði 
starfað lengi við hlið Lagerfeld og 
hann bar virðingu fyrir störfum 
hennar. Hún var því verðugur arf-
taki þegar hann féll frá 2019.
Það eru ekki einungis herrarnir 
sem klæðast tweed-efnum í haust 
og vetur því Virginie hefur hannað 
mjög fallega kvenlínu þar sem 
tweed er í fyrirrúmi. Meira að 
segja sviðsmyndin var skreytt 
tweed þegar haust- og vetrartíska 
Chanel fyrir 2022-2023 var kynnt 
í París í síðasta mánuði. Það þykir 
skemmtilegt hvernig hönnuðurinn 
blandar fallegum haustlitum í 
efnin. Fyrst og fremst horfði hún 
þó til þess tíma þegar Coco Chanel 
var upp á sitt besta.

Rómantík með tweed
Skotland var innblásturinn að 
haust- og vetrarlínunni en einmitt 
þar varði Coco Chanel frítíma 
sínum og nýtti sér landslagið í 

sköpun sína. Sagt er að Coco hafi 
tínt blóm og annan gróður til að 
sýna handverksfólki Chanel réttu 
litina. Hún dvaldi mikið við ána 
Tweed sem efnið dregur nafn 
sitt af. Þarna átti hún 
rómantískar stundir 
með elskhuga 
sínum, hertoganum 
af Wellington. Jakkar 
hans sem voru unnir úr tweed 
eru fyrirmynd hins fræga Chanel 
blazer-jakka. Sagt er að Coco hafi 
fyrst uppgötvað þetta frábæra efni 
þegar hún fékk jakka hertogans 
yfir axlirnar á löngum göngu-
ferðum um skoskar sveitir. Þá kom 
upp hugmyndin að tweed-jakka 
fyrir konur.

Gerði tweed kvenlegt
Virginie Viard lét hafa eftir 
sér á sýningunni að ekkert 
væri kynþokkafyllra en að 
klæðast fötum mannsins sem 
þú elskar. Hún sagðist vera 
heilluð af þessu sígilda efni og 
að það hefði verið Coco Chanel 
sem gerði tweed kvenlegt. „Að 
helga þessa sýningu tweed er 
virðing,“ sagði hún og bætti við 
að óendanlega samsetningu lita 
væri að finna í tweed. Glæsileg-
ar dragtir, jakkar, kápur, kjólar 
og hattar, allt úr tweed, mátti 
sjá á sýningunni og örugglega 
margir sem fagna því að efnið 
sé aftur í hávegum haft. „Sumt 
fer aldrei úr tísku og Chanel 
tweed-jakkinn er þar efstur á 
blaði,“ sagði Virginie. n

Chanel endurvekur áhrifamátt tweeds

Geggjuð tvíd-kápa frá Chanel fyrir 
haust og vetur 2022-2023.

 Hatturinn setur punktinn yfir i-ið.

Stutt kápa með bláum og grænum tónum. Takið eftir 
háu stígvélunum sem virðast vera að koma aftur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

 
Svo ekta 

Chanel, mun 
einhver hugsa. 

Bleik og ákaflega 
sparileg dragt.

Haust-
litirnir 

endurspeglast í 
þessum fallega 
tvíd-klæðnaði.

Falleg tvíd Chanel-dragt og hattur í stíl fyrir haust og 
vetur. Glæsilegur fatnaður. 
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ZHENZI Sylva blússa 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð 6.990 kr.

ZHENZI Dayana opin síð jakkapeysa 
Fæst líka í brúnu 

Stærðir 42-56 
Verð 12.990 kr.

Sunday opin peysa
 Fæst líka í bleiku 

Stærðir 40-48 
Verð 16.980 kr.

STUDIO Lotte softshell jakki 
Stærðir 40-56 
Verð 23.980 kr.

FRANDSEN Rakel regnkápa 
Fæst í fleiri litum

 Stærðir 40-54 
Verð 35.980 kr. 

GOZZIP Monna skyrtukjóll 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-52 
Verð 17.980 kr.

SANDGAARD Luxembourg hlýrabolur 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 36-54 
Verð 4.980 kr.

SANDGAARD New York aðhaldsbolur 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-56 
Verð 4.980 kr.

YEST/YESTA gallabuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-60 
Verð 11.980 kr.

YEST/YESTA útvíðar buxur 
Fást líka í svörtu 

Stærðir 38-60 
Verð 9.980 kr.

YEST/YESTA kjóll með vösum 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 36-60 
Verð 11.980 kr.

FESTIVAL kvart leggings 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-56 
Verð 2.990 kr. 

FESTIVAL mjúkir bambus sokkar 
Fást í fleiri litum 

Ein stærð 
Verð 1.290 kr.

JANA skór Stærðir 37-42 Verð 12.990 kr.
 TAMARIS Trasy leðurskór Fást líka í 
svörtu. Stærðir 37-42 Verð 24.980 kr.

JANA lakkskór Fást líka í rauðu. 
Stærðir 37-40 Verð 8.990 kr.

JANA hælaskór Fást líka í bláu.  
Stærðir 37-42 Verð 8.990 kr.

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna



Listamennirnir sem komu 
fram á Lollapalooza-tón-
listarhátíðinni í Chicago í 
Bandaríkjunum í lok síðasta 
mánaðar mættu í sínu 
fínasta pússi.

starri@frettabladid.is

Lollapalooza-tónlistarhátíðin fór 
fram í Chicago í Bandaríkjunum í 
lok júlí í blíðskaparveðri.

Meðal stærstu nafnanna sem 
komu fram má nefna Metallica, 
Dua Lipa, J.Cole, Green Day, IDLES, 

Royal Blood og ítölsku glamúr-
rokkarana í Måneskin sem unnu 
Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva 2021.

Það eru rúm 30 ár síðan fyrsta 
Lollapalooza-hátíðin fór fram. 
Upphafsmaður hennar er Perry 
Farrell, söngvari rokksveitarinnar 
Jane’s Addiction, en hún var upp-
haflega hugsuð sem kveðjutúr 
fyrir sveitina árið 1991.

Stjörnurnar mættu í sínu fínasta 
pússi og vakti klæðnaður margra 
þeirra mikla athygli. Lítum á 
nokkur dæmi. n

Smart stjörnur  
í Chicago-sólinni

Rapparinn 
Midwxs kom 

fram á fyrsta degi 
tónlistarhátíðarinnar 

og skartaði þessari 
fínu húfu í hit-

anum. 

Rapparinn Kaycyy gaf út fyrstu plötu sína fyrr á þessu 
ári en hann hefur unnið með  Kanye West og Lil Wayne. 
Gríman sem hann bar á tónleikunum vakti mikla athygli. 

Ashnikko var litfögur að vanda en hún kom fram á fyrsta degi Lollapalooza. 

Dua Lipa var 
eitt af stærstu 
númerunum á 
Lollapalooza 
í ár. 

Machine Gun Kelly klæddist bleikum gaddajakka. 

Tónleikar Willow þóttu með þeim eftirminnilegri á há-
tíðinni að margra mati.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Blái 
liturinn var 

allsráðandi hjá 
Baby Tate sem kom 
fram á öðrum degi 

hátíðarinnar.

Genesis 
Owusu var 

eitursvalur í 
rauðum jakkaföt-

um og svörtum 
netabol. 
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 Bátar

Þjónusta

 Garðyrkja

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

 Málarar

MÁLNINGARVINNA.
Get bætt við verkum. 30 ára reynsla, 
fagmennska og sanngjörn verð. 
Einar málari s: 832-6017.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 867 4254

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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METERINN

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

 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.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Til sölu

18 gr ískubbar

Sýningarsalur 
Draghálsi 4 - 
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is TA

K
T

IK
 5

7
6

7
 #

Klakavélar
                          mikið úrval

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga
 arnarut@frettabladid.is

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

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

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR

HAFÐU SAMBAND OG 
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

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

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

 

Auglýsing um skipulagsmál 
í Sveitarfélaginu Vogum

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga samþykkti  á fundi sínum 
þann 15. júní 2022 sl. að auglýsa lýsingu vegna fyrirhugaðrar 
breytingar á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga 2008-2028 
og gerð nýs deiliskipulags fyrir íbúðarbyggð við Kirkjuholt í 
sveitarfélaginu. 

Svæðið er skilgreint sem opið svæði í gildandi aðalskipulagi. 
Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið og er því um að ræða 
sameiginlega skipulagslýsingu fyrir aðalskipulagsbreytingu 
og nýtt deiliskipulag skv. 1 mgr 30. gr. og 1. mgr 40. gr 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Viðfangsefni deiliskipulagsins er m.a. að afmarka lóðir og 
byggingarreiti ásamt því að skilgreina fyrirkomulag aðkomu og 
setja þau ákvæði sem ástæða er til í deiliskipulagi. Ekki verður 
byggt á Kirkjuholtinu heldur á svæðunum neðan holtsins 
meðfram Aragerði, Tjarnargötu og Kirkjugerði. Á svæðinu er 
fyrirhugað að koma fyrir nokkrum íbúðarlóðum þar sem gert 
verður ráð fyrir sérbýlis- og fjölbýlishúsum á 1-2 hæðum.

Skipulagslýsinguna er hægt að nálgast á vef sveitarfélagsins 
www.vogar.is 

Opið verður hjá skipulags- og byggingarfulltrúa á bæjarskrif-
stofu að Iðndal 2, 190 Vogum miðvikudaginn 17. ágúst 2022 
milli kl: 13:00 – 16:00 þar sem íbúum og hagsmunaraðilum 
gefst kostur á að kynna sér lýsinguna.

Íbúar og hagmunaaðilar geta sent inn ábendingu varðandi 
skipulagslýsinguna á bæjarskrifstofu að Iðndal 2, 190 Vogum, 
eða á netfangið byggingarfulltrui@vogar.is fyrir 31. ágúst 2022.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
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L-Argiplex bætiefnið er þróað af sænskum vísindamönnum með  
það að markmiði að aðstoða fólk á öllum aldri. Innihaldsefnin  

eru vandlega valin og saman stuðla þau að því að auka orku,  
þrek, úthald, löngun og getu til þess að stunda kynlíf.

Sölustaðir L-Argiplex: Lyfja, Lyf og heilsa, Apótekarinn, Hagkaup, Fjarðarkaup, Heilsuhúsið og Nettó.

Upp með orkuna 
– FYRIR ÞIG,  ÁSTINA OG LÍFIÐ!

FYRIR HVERJA ER L-ARGIPLEX?
 Alla sem vilja meiri orku og kraft í daglegu lífi

 Þá sem vilja meira andlegt jafnvægi og úthald

 Alla sem vilja meiri löngun og getu í kynlífi

 Þá sem vilja meiri kraft, úthald og endurheimt  
í líkamsrækt og hreyfingu

Nánari upplýsingar um vörurnar er að finna á www.numereitt.is



Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi, bróðir og frændi,

Viðar H. Jónsson
Flyðrugranda 8,  
107 Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu þann  
3. ágúst síðastliðinn. Jarðarför fer fram frá 

Neskirkju þann 23. ágúst kl. 15.00.

Magnea Sveinsdóttir
Ástrós Björk Viðarsdóttir Árni Huldar Sveinbjörnsson

Ásdís María, Sveinbjörn Viðar og Steinþór Ari
Ingunn Björk Jónsdóttir Sæmundur Freyr Árnason

Bjarki Þór, Alexandra Dóra og Kristófer Jón
Eyrartröð 16, 220 Hafnar�rði
sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Eyrartröð 16
220 Hafnar�rði

Opið kl. 11-16 virka daga

FALLEGIR LEGSTEINAR
Hefðbundin áletrun og uppsetning

á höfuðborgarsvæðinu
á legsteini er innifalið

Faðir okkar,
Gísli Arnór Víkingsson

f. 5. ágúst 1956,

sem andaðist 19. júlí síðastliðinn, 
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 

föstudaginn 12. ágúst kl 13.  
Einnig verður streymt frá athöfninni.  

Þeim sem vildu minnast hins látna er bent á Ljósið, 
endurhæfingarstöð fyrir krabbameinsgreinda. 

Fyrir hönd aðstandenda, 
Ögmundur Viðar Rúnarsson, Ingibjörg Helga Gísladóttir

Okkar ástkæri
Ingvar Jónsson 

Tjaldhólum 58, Selfossi,
sem lést á Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands 2. ágúst 2022, verður 
jarðsunginn frá Selfosskirkju 

mánudaginn 15. ágúst kl. 13.00. 
Aðstandendur þakka samúð og vinarhug.

Þórdís Kristjánsdóttir
Bryndís Ingvarsdóttir  Helmut Lugmayr
Guðný Ingvarsdóttir Hrafnkell Guðnason
Dagrún Ingvarsdóttir Jósef Anton Skúlason
Áslaug Ingvarsdóttir Björn Karlsson

og barnabörn.

Ástvinir þakka auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför 

elskulegrar móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

 Sigríðar Birnu Lárusdóttur
Hveralind 2.

 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Hjartadeildar 

Landspítalans.

Bjarni Lárus Harðarson Nína Vilborg Hauksdóttir
Kristján Þór Harðarson Geirlaug Björg Geirlaugsdóttir

og fjölskyldur.

Elsku mamma mín,
Lára Tryggvadóttir 

Engebretson
West Virginia,  

Bandaríkjunum,

lést á heimili sínu, 30. apríl síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá  Fossvogskapellu mánudaginn 

15. ágúst kl. 13.

Silja Gomez

Okkar ástkæra
Svava Randi Antonsdóttir

Háaleitisbraut 39,
lést á Landspítalanum í Fossvogi 

laugardaginn 6. ágúst. 

Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Aðstandendur þakka auðsýnda samúð.

Linda Einars Bjarnadóttir
Sunna Bjarnadóttir
Guðmundur Bjarnason Ásta Jóhanna Einarsdóttir
Brynja Bjarnadóttir Steindór Rafn Theódórsson

og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, dóttir, stjúpdóttir, 

tengdadóttir og amma,
Hildur Halldórsdóttir

Esjugrund 38, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans 

laugardaginn 23. júlí. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Haukur Antonsson
Helen María Ómarsdóttir  Einar Örlygsson
Björgvin Sigmar Ómarsson
Guðlaug Rögnvaldsdóttir
Björgvin Sigmar Bergsson  Hafdís Sigurðardóttir
Anton Bjarnason  Fanney Hauksdóttir

og barnabörn.

Okkar ástkæri
Vigfús Hjartarson

fyrrverandi verkefnisstjóri  
hjá Ríkisskattstjóra,

andaðist 27. júlí á Landspítalanum í 
Fossvogi. Útförin fór fram 3. ágúst í 

kyrrþey að ósk hins látna frá Kapellu 
Fossvogskirkju. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 

KFUM eða Kristniboðssambandið.

Sigursteinn Hjartarson Jytte Hjartarson
Pálmi G. Hjartarson
Guðmundur B. Hjartarson Björg D. Snorradóttir

og fjölskyldur.

Elsku faðir minn, tengdafaðir,  
afi og bróðir,

Grétar Þorsteinsson  
frá Blikalóni, Melrakkasléttu,  

til heimilis að Blikaási 19, Hafnarfirði,

       lést 8. ágúst. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 24. ágúst kl. 11. 

Jóhanna Nørgaard Grétarsdóttir Rasmus Nørgaard
Peter Grétar Nørgaard
Johan Theis Nørgaard
Sigríður Þorsteinsdóttir Árni Guðnason
Sigmar Þorsteinsson

    117 Hadríanus verður keisari Rómar.
1580 Katla gýs.
1794 Sveinn Pálsson og maður með honum ganga á 

Öræfajökul. Er þetta önnur ferð manna á tindinn. 
Talið er að Sveinn geri sér fyrstur manna grein fyrir 
eðli og hreyfingum skriðjökla í þessari ferð.

1951 Minnisvarði um Pétur J. Thorsteinsson og konu 
hans Ásthildi er afhjúpaður á Bíldudal, en Pétur rak 
þar verslun og þilskipaútgerð og gerði síðar út frá 
Reykjavík.

1960 Tsjad hlýtur sjálfstæði frá Frakklandi.
1979 Flak af Northrop-flugvél sem nauðlenti á Þjórsá og 

sökk þar 1943 er dregið upp og gefið safni í Noregi.
2006 Síðustu þrjár F15-þoturnar yfirgefa Keflavíkur-

stöðina og 
þar með 
var Ísland 
herþotulaust 
í fyrsta skipti 
síðan 1953.

Merkisatburðir

Annað árið í röð stendur Fugla-
vernd fyrir kosningu á fugli ársins. Í 
fyrra stóð heiðlóa uppi sem sigur-
vegarinn. Nú eru tuttugu fuglar sem 
hægt er að kjósa um á heimasíðu 
keppninnar, fuglarsins.is.

benediktboas@frettabladid.is

Markmiðið með kosningu á fugli ársins 
er að draga fram nokkrar fuglategundir 
sem finnast hér á landi og fjalla um mikil-
væg búsvæði og fæðuval þeirra og einnig 
að líta á áætlaðar stofnstærðir þeirra og 
stöðu stofnanna í Evrópu og hér á Íslandi.

Með þessu vill Fuglavernd leggja sitt 
af mörkum um að ef la fræðslu, samtal 
og umfjöllun um stöðu fuglastofna hér 
á landi og um mikilvægi fugla í lífríkinu. 
Ísland hefur ákveðna sérstöðu þegar 
kemur að fuglum, hér eru tiltölulega fáar 
tegundir en hjá sumum þeirra eru hlut-
fallslega stórir stofnar og Ísland því mikil-
vægt land fyrir fugla ekki síður en okkur 
mannfólkið.

Brynja Davíðsdóttir, verkefnastjóri hjá 
Fuglavernd, segir að þátttaka í fyrra hafi 
farið fram úr björtustu vonum og því var 
upplagt að gera þetta aftur. „Þá var fyrir-
komulagið aðeins öðruvísi og þá tilnefndi 
fólk sinn uppáhaldsfugl. Þetta árið byggð-
um við á þeirri reynslu og tilnefndum 20 
fugla og fólk kýs í forvali.“

Forvalið fer fram rafrænt og hófst í gær 
og stendur til mánudags á vefsíðu keppn-
innar, fuglarsins.is. Dagana 5. til 12.sept-
ember verður svo kosning milli efstu 
fuglanna og sigurvegari ársins kynntur 
16. september á degi íslenskrar náttúru. n

Ekki kosið um neina furðufugla

Himbrimi er sjaldgæfur varpfugl hér á landi og hefur stofninn verið gróflega 
metinn 200-300 pör.  MYND/ELMA BEN

Brynja Davíðsdóttir.

Tilnefndir eru

n Auðnutittlingur 
n Flórgoði 
n Heiðlóa 
n Himbrimi 
n Hrafn 
n Hrossagaukur 
n Jaðrakan 
n Kjói 
n Kría 
n Lóuþræll 
n Lundi 

n Maríuerla 
n  Músarrindill
n Rjúpa 
n Silfurmáfur 
n Skógarþröstur 
n Skúfönd 
n Smyrill 
n Stari 
n Súla 
n Toppskarfur
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Fréttablaðs-appið gerir þér kleift að 
lesa blað dagsins í snjalltækinu þínu. 
Hvar sem er, þegar þér hentar. 

Opnaðu myndavélina í símanum 
og skannaðu QR kóðann 

Blaðið með 
bollanum

Taktu Fréttablaðið 
með í fríið

Sæktu appið hér
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LADY innimálning

afsláttur
30%

afsláttur
30%

67.990kr
84.990kr

20%15%

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

Þurrkari
8 kg, án barka 
16 þurrkerfi, 
69dB. 1860473

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

30%

16.795kr
23.995 kr8.995 kr

5.995kr

33%

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

4.695kr/m2

3.285kr/m2

30%

Græn
vara

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

25%

3.956kr/m2

2.967kr/m2

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

69.990kr
84.990kr

19.590kr
27.990kr

30%

Hrærivél Mezo Smart
600W, með hraðastýringu, 4 ltr. skál. 
Deigkrókur, hræra og þeytari. 1851420

14.890kr
21.590 kr

44.995kr
57.995 kr

63.990kr
79.990 kr

72.900kr
91.190 kr

106 síður af 
flottum tilboðum

Nýtt blað
á husa.is

Háþrýstidælur Hillurekkar Viðarvörn og útimálning

afsláttur
20%

afsláttur
20%

afsláttur
25%

í Húsasmiðjunni

Sláttuvélar, orf, hekkklippur, mosatætarar, 
greinakurlarar og keðjusagir

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

34.990kr
49.990 kr

39.990kr
58.990 kr

37.480kr
49.978 kr

18.193kr
25.990 kr

Vínkælir
Rúmar 16 stórar flöskur, 3 króm-
hillur með viðarframhlið,  hitastig 
5-18 ° C. 1854090

Eingöngu í 
Skútuvogi og 

husa.is

Borvél 18 V
2 stk., 2.5Ah 
Li-ion rafhlöður, 
13 mm patróna, 
mótorbremsa, 2ja 
gíra, taska HSC.  
100 fylgihlutir.
 5247085

Verkfæraskápur
Á hjólum, 6 skúffur. 103x68x46 cm, 
burðargeta 280 kg. 5024494

Eldhúsblöndunartæki
Start OHM C-spout, 
króm. 7911126

Veggskál
Kartell rimless matt svart. Án setu. 
7920850

Rafmagnshlaupahjól 
Fyrir 60 kg. 400W,
drægni allt að 30 km. 
Hámarkshraði 25 km/klst., 
rafhlaða: 10.4Ah. 
Þyngd: 16,5 kg. 3903130

31% 22%

20%

25%

30%

30%

25%

32%30%

Baðinnrétting
2 skúffur, 
handlaug og 
speglaskápur 
með ljósi. 
Hvítglans, 61 cm. 
7900489

48.990kr
69.990 kr

Pönnusett
Black Rose. 3 stk. 
2003073
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LÁRÉTT
1 þóknast
5 taut
6 tveir eins
8 slá
10 próftitill
11 tvennd
12 kvöl
13 lánar
15 eyðsla
17 rannsaki

LÓÐRÉTT
1 leynileturs
2 hljóða
3 spori
4 bak við
7 fær
9 álun
12 spekúlera
14 auðgaði
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 dekra, 5 uml, 6 ff, 8 ljósta, 10 ma, 11 
par, 12 pína, 13 ljær, 15 sólund, 17 kanni.
LÓÐRÉTT: 1 dulmáls, 2 emja, 3 kló, 4 aftan, 7 
farandi, 9 spírun, 12 pæla, 14 jók, 16 nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

Dagskrá
Prófessorinn mætir á stuttbuxunum í Mannamál

Það er enginn skortur á sögum í 
þættinum Mannamáli á Hring
braut í kvöld þar sem Ólafur Þ. 
Harðarson sest á stuttbuxunum 
gegnt Sigmundi Erni og rifjar upp 
feril sinn um allar jarðir. Ólafur er 
löngu landskunnur fyrir yfirveg
aðar stjórnmálaskýringar í frétta
tímum sjónvarpsstöðvanna, að 
ekki sé talað um yfirsetu hans í 
hverju kosningasjónvarpinu af 
öðru á undanliðnum áratugum. n

Vondar fréttir, 
Pondus. Bíllinn 

þinn hefur gefið 
upp öndina.

Skrítið.  
Ég hef 

ekki 
fundið 

fyrir því.

Ég er ekki að 
grínast. Hann 
er ryðgaður 

og ofhitnar. Þú 
þarft nýjan bíl.

Ég er ekki 
hálfviti. Þú bara 
finnur það sem 
er að og lagar 
það. Þetta er 

ekki flókið.

Jesús hvað þú ert 
vitlaus. Sjáðu. Ég 
gúgglaði þetta  

fyrir þig.

Andsk...
Svo kom í 

ljós að vara-
hluturinn var 
til í raun og 

veru.

Já, hann er  
notaður til að 

kæla niður kjarn-
orku og finnst 
í rússneskum 

kafbátum.
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18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

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

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

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

20.30 Fréttavaktin (e) 
21.00 Mannamál (e) 

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.15 EM í fimleikum  Bein út

sending frá keppni á EM í 
fimleikum í Þýskalandi.

15.35 Mótorsport  Miðsumars
uppgjör og upphitun fyrir 
Jepparall.

16.05 Einstök börn - og fullorðnir 
 Sjaldgæfir sjúkdómar á Ís
landi.

16.35 Útsvar 2013-2014  Seltjarnar
nes  Hvalfjarðarsveit.

17.35 RabbabariBirnir
17.50 Sumarlandabrot
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurhetjuskólinn 
18.16 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.44 KrakkaRÚV - Tónlist  Jón 

Spæjó  Laddi.
18.50 Lag dagsins  Helgi Björnsson 

og Flosi Ólafsson  Það er 
svo geggjað.

19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Sumarlandabrot
19.45 Veitingastaður sem brennir 

hitaeiningum Horizon. 
 Heimildarþáttur frá BBC þar 
sem þau Fred Sirieix og Zoe 
Williams opna veitingastað 
með ákveðna sérstöðu. 
Matargestir velja sér margs 
konar rétti en vita ekki að 
hverri hitaeiningu sem þeir 
borða þarf hópur fólks á bak 
við tjöldin að brenna.

20.40 Sögur fyrir stórfé Stories for 
millioner

21.05 Þýskaland 89’ Deutschland 
89’ 

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

07.55 Heimsókn
08.25 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Who Do You Think You Are?
10.25 Lóa Pind. Snapparar
11.10 Besti vinur mannsins
11.25 Dýraspítalinn
11.55 Tónlistarmennirnir okkar
12.35 Nágrannar
12.55 30 Rock
13.15 X-Factor. Specials - All stars
14.30 Í eldhúsinu hennar Evu
14.40 Family Law
15.25 Sorry for Your Loss
16.00 Grand Designs. Sweden
16.45 The Heart Guy
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Miðjan19.15 Skreytum hús
19.30 Listing Impossible
20.10 Mr. Mayor
20.35 Girls5eva
21.05 NCIS. New Orleans
21.50 Janet
22.40 Real Time With Bill Maher
23.35 Agent Hamilton
00.20 Outlander
01.30 Pandore
02.25 The Mentalist
03.05 Who Do You Think You Are?
04.05 30 Rock

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.00 The Bachelorette 
16.55 Spin City  Bandarískir gaman

þættir sem fjallar um starfs
fólkið í Ráðhúsinu í New 
York.

17.20 The King of Queens 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show 
19.10 Family Guy
19.40 How We Roll
20.10 Rúrik og Jói í Malaví  Rúrik 

Gíslason, velgjörðasendi
herra SOS barnaþorpanna 
á Íslandi, og mágur hans 
Jóhannes Ásbjörnsson, 
heimsækja styrktarbörn sín í 
SOS barnaþorp í Malaví.

20.50 Impeachment
21.40 The L Word. Generation Q 
22.35 In the Dark
23.20 The Late Late Show 
00.05 FBI 
00.50 Yellowstone
01.35 Law and Order. Special Vic-

tims Unit 
02.20 Station Eleven 
03.05 Tónlist

Andersson átti leik gegn Hagloff 
árið 1968.

1...Hxe4! 2. Dd3 Df5! 3. Hg1 Hxe1! 
0-1. 

www.skak.is:  Allar nýjustu frétt-
irnar.   

Svartur á leik

Eldað með Hönnu Þóru eru örþættir 
á frettabladid.is. Þættirnir eru sýndir 
þrisvar í viku, þriðjudaga, fimmtudaga 
og laugardaga.

Hanna Þóra sýnir hvernig á að útbúa 
ketó veislur fyrir alla fjölskylduna á 
einfaldan og fljótlegan máta.
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Við Íslendingar stönd-
um náttúrlega öll í 
þakkarskuld við Sturlu 
en það væru svo mikl-
ar eyður í okkar sögu ef 
verka hans hefði ekki 
notið við.

Einar Kárason

Sturlufélagið mun standa 
fyrir Sturluhátíð laugardag-
inn 13. ágúst til minningar 
um Sturlu Þórðarson, skáld, 
sagnaritara og höfðingja á 
Sturlungaöld. Einar Kárason, 
rithöfundur og meðlimur 
Sturlufélagsins, fór stuttlega 
yfir tilurð viðburðarins og 
sögu félagsins.

ragnarjon@frettabladid.is

Þann 13. ágúst verður blásið til 
Sturluhátíðar á Staðarhóli í Dala-
byggð þar sem fjallað verður um 
frægasta ábúanda jarðarinnar, 
Sturlu Þórðarson, skáld, sagnarit-
ara og einn helsta höfðingja Sturl-
ungaaldar. Það er Sturlufélagið 
sem stendur fyrir viðburðinum og 
verður fjölbreytt dagskrá í boði.

Hátíðin hefst með sögugöngu um 
Staðarhól og munu þar fornleifa-
fræðingarnir Guðrún Alda Gísla-
dóttir og Birna Lárusdóttir segja frá 
sögu staðarins, fara yfir staðhætti 
og þær rannsóknir sem fara þar nú 
fram.

Einn af meðlimum Sturlufélags-
ins er rithöfundurinn Einar Kára-
son.

„Svavar Gestsson stofnaði félagið 
upprunalega. En menn hafa verið að 
gera sér það æ betur ljóst á síðustu 
árum að Sturla Þórðarson er klár-
lega einn af mikilvægustu rithöf-
undum Íslandssögunnar. Hann er 
á pari á við aðra höfunda eins og 
Snorra Sturluson og Halldór Lax-
ness, svo eitthvað sé nefnt,“ segir 
Einar. Sjálfur verður hann með 
fyrirlestur á hátíðinni sem nefnist Í 
fornsögum falla öll vötn til Breiða-
fjarðar.

Þakkarskuld við Sturlu
Einar segist standa í þakkarskuld 
við Sturlu en hann hefur margoft 
nýtt sér sagnaarf hans í eigin skáld-
skap í skáldsögum eins og Óvina-
fögnuði, Ofsa og Skálmöld.

„Við Íslendingar stöndum náttúr-
lega öll í þakkarskuld við Sturlu en 
það væru svo miklar eyður í okkar 
sögu ef verka hans hefði ekki notið 
við,“ segir Einar og telur upp mörg 
af þekktustu verkum Sturlu. „Við 
náttúrlega þekkjum ýmsar bækur 
sem við vitum að hann skrifaði, eins 
og til dæmis Sturlungu, Landnáma-
sögu, Kristnisögu og hann skrifaði 
einnig sögu Noregskonunga. Einnig 
skrifaði Sigurður Nordal merkilegt 
rit þar sem hann sýndi fram á mikil 
tengsl Sturlu við Grettis sögu og var 
í rauninni í engum vafa um að hann 
væri höfundur hennar,“ segir Einar. 

„Nýlega kom svo fram stórmerki-
legt fræðirit, eftir fræðikonuna Elín-
báru Magnúsdóttur, þar sem hún 

færir fyrir því sterk rök að hann 
hafi einnig samið Eyrbyggja sögu. 
En hún gerist einmitt þar sem hann 
bjó.“

Sturlusetur langtímamarkmiðið
Hátíðin hefur ekki verið haldin síð-
ustu ár en Einar segir að bæði hafi 
faraldur kórónaveirunnar og svo 
óvænt fráfall Svavars valdið því að 
ákveðin deyfð hafi fallið á Sturlu-
félagið.

„Ég held að það séu komin fjögur 
ár frá því þetta var haldið fyrst. En 
nú er löngu orðið tímabært að lyfta 
Sturlu upp eins og við höfum gert 
við suma aðra helstu listamenn 
okkar í gegnum tíðina.“

Draumur Svavars var að stofnað 
yrði setur til heiðurs Sturlu á Staðar-
hóli í líkingu við það sem gert hefur 
verið fyrir höfunda eins og Halldór 
Laxness, Þórberg Þórðarson og 
Snorra Sturluson. Einar segir að það 
sé enn langtímamarkmiðið en til 
þess þurfi vissulega mikið fjármagn 
og því þurfi að byrja á því að vekja 
athygli á þessum merka höfundi. n

Sturluhátíð 
endurvakin  
á Staðarhóli

Svavar Gestsson heitinn, stofnandi 
Sturlufélagsins.
 MYND/BENEDIKT SVAVARSSON

Einar Kárason segir Sturlu Þórðarson vera einn mikilvægasta rithöfund 
 Íslandssögunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Það var geggjað að 
vinna með honum og 
við erum bara rétt að 
byrja saman.

Baltasar Kormákur og stór-
stjarnan Idris Elba voru í 
góðum gír í Museum of Mod-
ern Art í New York í byrjun 
vikunnar þegar spennu-
tryllirinn Beast, nýjasta 
mynd þess síðarnefnda, 
var forsýnd, en Balti segir 
hana aðeins vera upphafið á 
frekara samstarfi þeirra.

„Þetta var geggjað og ég verð að 
segja alveg eins og er að ég hef aldr-
ei upplifað svona stemmara á frum-
sýningu,“ segir leikstjórinn Baltasar 
Kormákur sem forsýndi nýjustu 
mynd sína, spennutryllinn Beast, í 
Museum of Modern Art í New York 
á mánudaginn.

Baltasar segir tilfinningaþrungin 
viðbrögð áhorfenda einnig hafa 
komið honum skemmtilega á óvart 
en salurinn hafi hrópað upp yfir 
sig, hlegið, klappað og látið vel í sér 
heyra.

„Ég hef ekki upplifað svona í bíó 
áður en hef heldur ekki verið að gera 
myndir sem hrekkja fólk svona og 
láta því bregða svona mikið,“ segir 
Baltasar sem er búinn að vera á 

Baltasar og 
Idris Elba eru 
rétt að byrja

Balti og Elba gengu í einhvers konar fóstbræðralag í átökunum við ljónið og 
voru báðir hörkusvalir og Elba sérlega elegant í blá-gráum jakkafötunum.

yfirsnúningi ytra. „Ég er búinn að 
vera í einhverjum 120 viðtölum á 
tveimur dögum í New York,“ heldur 
leikstjórinn áfram og bendir á að 
framleiðandinn hafi ákveðið að 
afgreiða fjölmiðla í tengslum við 
forsýninguna og að Everest sé eina 
myndin hans sem hafi verið forsýnd 
með slíku tilstandi.

Sá vægast sagt ábúðarmikli stór-

leikari Idris Elba er í aðalhlutverki 
myndarinnar og Baltasar segir sam-
starfið við hann hafa verið sérlega 
ánægjulegt og ekki annað á honum 
að heyra en Beast marki bæði upp-
haf góðrar vináttu og frekara sam-
starfs þeirra.

„Það var geggjað að vinna með 
honum og við erum bara rétt að 
byrja saman. Við náðum rosalega 
vel saman og erum rosalega góðir 
vinir.“ Baltasar bætir við að þeir 
Elba séu um margt líkir persónu-
leikar og vitnar í leikarann því til 
stuðnings. „Eins og hann sagði þá er 
ég „brother from another mother“. 
Þannig að það eru margir snerti-
fletir og þótt hann sé kvikmynda-
stjarna og allt það þá er hann líka 
fyrst og fremst geggjaður leikari.“

Beast gerist í Suður-Afríku og 
segir frá hremmingum ekkils og 
tveggja dætra hans sem komast 
heldur betur í hann krappann þegar 
ansi hreint öf lugt ljón í miklum 
drápsham verður á vegi þeirra.

Idris Elba leikur föðurinn en 
Leah Jeffries og Iyana Halley fara 
með hlutverk dætranna. Þá lætur 
suður-ameríski leikarinn Sharlto 
Copley til sín taka. Hann hefur 
undanfarið meðal annars leikið í 
sjónvarpsþáttunum Russian Doll 
en er líklega þekktastur fyrir að 
hafa farið á kostum í District 9 og 
hermt er að hann hafi einmitt ekki 
verið jafn góður og í henni fyrr en 
í Beast.

Almennar sýningar á Beast hefj-
ast 19. ágúst vestanhafs og hún 
kemur síðan í kvikmyndahús á 
Íslandi 24. ágúst. n

 odduraevar@frettabladid.is

Ragna Steinunn Arnarsdóttir segir 
alls konar hluti fyrir kynjaveislur 
njóta mestra vinsælda af þeim 
veisluhaldavarningi sem hún selur 
á partínetverslun sinni Partyogco. 
Þannig hafi einn viðskiptavinur 
nýlega keypt tíu kíló af lituðu púðri 
sem síðan var látið gossa úr flugvél 
í kynjaveislu.

„Við vildum bjóða upp á eitthvað 
sem var ekki í boði áður,“ segir 
Ragna sem annar einnig mikilli 
eftirspurn eftir fótboltum, golf-
kúlum, blöðrum og bombum sem 
eru notuð til að gefa kyn væntanlegs 
barns til kynna með kunnuglegum 

litakóðum; bleiku eða bláu púðri.
„Svo eru líka til svona skafmiðar 

þar sem allir í partíinu skafa þang-
að til annaðhvort blátt eða bleikt 
kemur í ljós,“ segir Ragna sem viður-
kennir að hún hafi í upphafi verið 
dálítið smeyk við að flytja vörurnar 
inn, enda kynjaveislur tiltölulega 

nýbyrjaðar að ryðja sér til rúms 
hérlendis.

„En þetta hefur algjörlega sprung-
ið út,“ segir Ragna og tekur fram að 
auðvitað séu misjafnar skoðanir á 
slíkum veislum. Ekki síst nú þegar 
almennt sé samþykkt að kynin séu 
f leiri en bara tvö. „En fólk ræður 
þessu auðvitað sjálft.“

Síðasti viðskiptavinur Rögnu 
þurfti mikið magn af slíku dufti 
þar sem ætlunin var að sleppa því 
úr f lugvél fyrir væntanlega for-
eldra og gesti að sjá. „Þau töluðu við 
okkur um helgina og höfðu reynt 
að búa duftið til sjálf án árangurs. 
Það var auðvitað minnsta málið að 
redda þeim og þetta kom sjúklega 

Kynjaveislur springa út með lituðu púðri

Ragna Steinunn 
Arnarsdóttir.

Enn er það 
bleikt og 

blátt.

vel út,“ segir Ragna en 
alls þurfti tíu kíló í 
verkið.

P a r t y o g c o 
b ý ð u r  h i n s 
vegar ekki aðeins 
upp á hluti í 
k y n j a v e i s l u r 
heldur hafa svo-
kallaðar kampa-
vínsbyssur vakið 
mikla athygli. „Þær 
hafa verið ekkert smá vin-
sælar, enda slá þær í gegn í 
öllum partíum,“ segir Ragna 
og hlær.

Hún segir byssurnar hafa 
verið sérstaklega vinsælar fyrir 

Þjóðhátíð en byssurnar taka 
heila kampavínsf lösku 

sem svo er hægt að nota 
til að sprauta upp í vini 

og vandamenn. „Þær 
virka sem sagt á allt sem 

er með gosi í en best á 
kampavínið – það er 

mesti krafturinn 
í því,“ segir hún 

hlæjandi. n

Þórarinn 
Þórarinsson

thorarinn 
@frettabladid.is

Isan Elba, dóttir Idris og leikkonunnar Hanne Nørgaard, 
fylgdi föður sínum á sýninguna og skartaði sérlega 
smart, köflóttri Miu Miu-blússu og mínípilsi í stíl.

Sabrina Dhowre, 
eiginkona Elba, 
fangaði athygli 
viðstaddra og 
heimspressunn-
ar fyrirhafnar-
laust í afskap-
lega glæsilegu, 
svörtu dressi 
sem verður 
lengi í minnum 
haft.

Leikstjórinn 
Baltasar og 
leikararnir Iyana 
Halley, Leah 
Jeffries, Will 
Packer, Idris 
Elba og Sharlto 
Copley mættu 
í sínu fínasta 
pússi og Balti í 
svörtum flauels 
blazer sem hann 
tónaði mátu-
lega kæruleysis-
lega niður í kúl 
gallabuxum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY
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Skannaðu kóðann og 
skoðaðu tilboðin á byko.is

LÝKUR UM HELGINA!

MARKAÐS-
DAGAR

SUMAR

afsláttur af völdum vörum
ALLT AÐ 90%

25%
afsláttur
af gagnvarinni furuSkoðaðu allt úrvalið af pallaefni hér

Skannaðu 
kóðann

Kláraðu pallinnnúna!

25%
afsláttur
af girðingaeiningum

25%
afsláttur

af timbur-
blómakössum



Mathöll í öllum bæjum 
landsins sem telja 20 
íbúa eða fleiri! 

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

Arnór Daði Gunnarsson þótti 
hafa himin höndum tekið 
þegar Stand Up Records tók 
sýningu hans Big, Small Town 
Kid upp á sína arma í fyrra. 
Sýningin er nú loksins komin  
í íslenskt streymi sem gefur 
örverpinu frá Hauganesi 
tilefni til að efna til grínfagn-
aðar með fyndnum vinum og 
kunningjum af senunni.

toti@frettabladid.is

„Jú, það á að fagna því að minn fyrsti 
„comedy special“ er kominn á Sjón-
varp Símans og vod-ið hjá Voda-
fone. Þetta tók smá tíma en planið 
var frá upphafi að ná þessu inn 
hérna og þetta er loksins komið,“ 
segir uppistandsgrínarinn Arnór 
Daði Gunnarsson sem ætlar að 
fagna því annað kvöld, með góðum 
grínvinahópi, að sýningin hans Big, 
Small Town Kid er komin í íslenskt 
streymi á veitum Sjónvarps Símans 
og Vodafone.

Súrrealísk gleði
Stand Up Records framleiðir 
spesíalinn svokallaða og gaf hann 
út í desember og örverpið úr fimm 
systkina hópnum frá Hauganesi, þar 
sem hann er fæddur og upp alinn, 
upplifði súrrealíska gleði þegar 
bandaríska framleiðslufyrirtækið 
tók hann upp á sína arma.

„Þetta er svona kannski stærsta 
sjálfstæða grínframleiðslufyrir-
tækið í Bandaríkjunum og hefur 
gert svona „comedy specials“ með 
Patton Oswalt, Lewis Black, Mariu 
Bamford, Marc Maron og David 
Cross. Þannig að þetta var ekk-
ert smáræði fyrir mig, sko,“ segir 
íslenski sveitastrákurinn sem hefur 
þessa stórgrínara í hávegum.

„Ég get ekki sagt annað en að 
viðbrögðin hafi verið mjög góð og 
ég hef allavegana ekki heyrt neitt 
slæmt ennþá,“ segir hann um sýn-
inguna sem hefur verið aðgengileg 
á helstu alþjóðlegu efnisveitunum 
og á heimasíðunni standupre-
cords. com.

Hálfgerð tilviljun
Segja má að Dan Shissel, fram-
kvæmdastjóri Stand Up Records, 
hafi uppgötvað Arnór Daða fyrir 
nokkrum misserum þegar hann sá 
hann fyrir hálfgerða tilviljun troða 
upp í grínklúbbnum sáluga The 
Secret Cellar í Reykjavík.

„Hann sá mig uppi á sviði og leist 
vel á mig og við spjölluðum eftir 
sýninguna. Þetta var mjög súrreal-
ískt,“ segir Arnór Daði sem áttaði 
sig strax á því hvaða stórkanóna var 
þarna á ferð.

Þessi fundur markaði upphaf 
Facebook-vináttu sem vatt síðan 
þannig upp á sig að íslenski grínar-

inn komst á blað með mörgum af 
þeim stóru hjá Stand Up Records.

„Ég var síðan með mjög svip-
aða sýningu á Reykjavik Fringe 
Festival 2020 þar sem hún vann 
til þrennra verðlauna og hann sá 
grein um hana í Reykjavik Grape-
vine á Facebook. Þetta var sumarið 
2020 og það var allt lokað í Banda-
ríkjunum en opið hérna og hann sá 
tækifæri til að taka upp eitthvert 
uppistand hérna og sendi mér 
skilaboð,“ segir Arnór Daði sem í 
kjölfarið skrifaði undir samning 
um að framleiða klukkutímalanga 
sýningu.

Þá var lagt upp með að drífa í 
framleiðslunni strax um haustið 
en þá skellti Covid öllu aftur í lás 

og framleiðslunni var frestað fram 
á næsta ár.

Geðveikt spenntur
Hringnum var síðan lokað síðsum-
ars þegar Big, Small Town Kid rann 
saman við íslenska streymið. Og nú 
skal því fagnað. „Við vorum búin að 
tala um að gera svona sýningu og svo 
kom Emily Pitts, vinkona mín frá 
Bandaríkjunum, og hún er duglegri 
en ég að framkvæma og gera hluti.

Þannig að hún ýtti eiginlega rosa-
lega mikið á eftir mér og ég hóaði 
saman vinum mínum.“ Mauricio 
Villavizar, margverðlaunaður uppi-
standari, er kynnir kvöldsins og 
Arnór Daði neitar því ekki að hann 
sé orðinn býsna spenntur.n

Húrra fyrir stóra 
smábæjargrínistanum

Grínarinn frá Hauganesi fann gott tilefni til að fagna með því að smala 
góðum grínvinum á skemmtun á Húrra annað kvöld.  MYND/AÐSEND

Smokey Bay Comedy

Grínarinn frá Hauganesi, Arnór Daði, hefur smalað saman úrvals-
liði félaga og vina úr uppistandinu til þess að fagna því að sýningin 
hans Big, Small Town Kid er loksins komin á íslenskar streymis-
veitur. Tilefnið er ærið og því vel viðeigandi að fögnuðurinn, sem 
kallast Smokey Bay Comedy, fari fram á skemmtistaðnum Húrra í 
Tryggvagötu 22.

Uppistandarinn margverðlaunaði Mauricio Villavizar verður 
kynnir kvöldsins en gestir Arnórs sem troða upp ásamt honum eru 
Gísli Jóhann, Emily Pitts, Þórhallur Þórhallsson og sjálfur Hugleikur 
Dagsson.

Grínið byrjar klukkan 21 að kvöldi föstudagsins 12. ágúst.

Hvenær er komið nóg af  
mathöllum?

Björn Bragi 
Arnarsson
athafnamaður
„Ég uni mér ekki 
hvíldar fyrr en 
ég hef opnað 
mathöll í öllum 
bæjum lands-

ins sem telja 20 íbúa eða fleiri!“ 
svarar Björn Bragi sem fagnaði á 
dögunum opnun nýrrar mathallar, 
Veru í Grósku í Vatnsmýrinni og 
rekur einnig Borg 29-mathöllina í 
Borgartúni. 

Blaðinu telst til að alls séu níu 
mathallir á landinu og hið minnsta 
fjórar til viðbótar í miðbæ Reykja-
víkur, Hafnarfirði og á Akureyri á 
leiðinni. n

Björn Bragi vill mathöll í alla bæi landsins

 n Lykilspurningin

FRÉTTAVAKTIN
KL. 18.30 ALLA VIRKA DAGA

Fréttavaktin býður landsmönnum upp á 

�ölbreytta fréttaum�öllun í opinni dagskrá. 

Úrvalslið �ölmiðlafólks 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 
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fös. kl. 9-18, lau. kl. 10-17, sun. kl. 12-16

Verkfæralagerinn

Súluborvél 350W

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Pennslasett 
10 stk.

Bón og bílavörur 
í miklu úrvali 

Fötur og 
balar í miklu 
úrvali

Bensínbrúsar 
5/10/20L 
Plast/Stál

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

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

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

1/2 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Háþrýstidælur

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Verkfærasett

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBarnaverkfærasett

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Loftpressur 
mikið úrval

Viðgerðar-
kollur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 3.995
9.995

9.995

44.995

14.995

12.999

4.995
4.995

Fjölsög 
Höfftech

5.999

5.995

15.995

4.995

2.985

5.795

7.995

6.985

785

19.995

14.995

frá 1.495

frá 4.995

frá 995 24.995

Jeppatjakkur 
2.25T 

19.999

Stigar og 
tröppur í úrvali

Burstar 
í borvél  

1.995

frá 9.999 Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

 Jarðskrúfa 

Flugnanet 
margar gerðir

frá 795

999
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Stefáns Ingvars 
Vigfússonar

n Bakþankar

Þegar ég var barn tók allt fullorðið 
fólk í kringum mig þátt í áróðurs
herferð til þess að fegra Ísland í 
augum mínum og jafnaldra minna. 
Á Íslandi var engin fátækt, enginn 
rasismi, engin kvenfyrirlitning og 
engin hómófóbía. Þetta er  bonkers, 
en ég man vel eftir því sem barn 
að hlusta á kennara mína halda 
þessu fram eins og heilögum 
sannleik. Þjóðin byggði á þessu 
sjálfsmynd sína: við hin fordóma
lausa, femíníska paradís sem sótti 
hrunverja til saka og býður allt gott 
fólk velkomið.

Þegar vararíkissaksóknari spyr 
hvort skortur sé á hommum á 
Íslandi er nóg fyrir æðstu ráðamenn 
þjóðarinnar að lýsa því sem óheppi
legu atviki. Hann þarf enga ábyrgð 
að axla á hatri sínu.

Þegar ráðist er að tákni hinsegin 
samfélagsins og fánar skornir niður 
á Hellu, á sama tíma og gelt er á hin
segin fólk á götum úti og ungmenni 
lýsa í fjölmiðlum yfir ótta við að 
fara út úr húsi, þá leyfir fulltrúi lög
reglunnar sér að segja að þetta heiti 
ekki hatursglæpur heldur almennt 
skemmdaverk.

Þetta er ógnvænlegt ástand og 
ábyrgðin er víða. Ekki síst hjá fjöl
miðlum, þeim sem leyfa haturs
fullri orðræðu að vaða uppi undir 
fréttum á samfélagsmiðlum. Margir 
fjölmiðlar ala beinlínis á hatri, leita 
að færslum og skrifum fólks sem 
eru líkleg til þess að vekja upp hat
römm viðbrögð lægsta samnefnara 
lesendahóps síns. Tvær systur
útgáfur tilheyra þeim hópi, DV og 
Hringbraut.

Bakslagið er hafið og það er 
okkar að bregðast við. Ef vinir þínir 
gelta á hinsegin fólk er það á þína 
ábyrgð að siða þá til. Ef fréttirnar 
þínar beina hatri að jaðarhópum er 
það á þína ábyrgð að endurhugsa 
ritstjórnarstefnuna. Ef vararíkissak
sóknari lætur hómófóbíu sína í ljós 
er það á þína ábyrgð að láta hann 
fara, Jón Gunnarsson. Annað er 
aumingjaskapur. n

Brotin sjálfsmynd

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Allt fyrir  
veisluna
Skreytingar
Borðbúnaður

Búningar
Tækjaleiga

Sigraðu innkaupin
með appinu

nova.is

Net út 
um allt!
Ljósleiðari, 5G eða eitthvað allt annað. 
Þetta virkar allt með AlltSaman hjá Nova!


