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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Læknar standa vaktina, 
skrifar formaður Læknafélags 
Íslands. 18

SPORT Aron Rafn býst við að 
skrifa undir hjá Hamburg á allra 
næstu dögum. 22

MENNING Þjóðlagahátíð er haldin 
í 19. sinn á Sigló. Gunnsteinn 
Ólafsson segir erlenda listamenn 
sækjast eftir þátttöku. 30

LÍFIÐ KSÍ vildi ekki 
leigja tónleikahöld-
urum Guns N’Roses 
Laugardalsvöll nema 
með fyrirfram-
greiðslu. 42
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KJARARÁÐ „Mér finnst ekki mikill 
sómi að þessari niðurstöðu. Lögin 
um kjararáð tilgreina að ákvörðun 
skuli taka mið af launaþróun í land-
inu og hjá sambærilegum hópum. 
Hún hefur verið mun meiri en þrjú 
prósent,“ segir Magnús Guðmunds-
son, forstjóri Landmælinga og settur 
framkvæmdastjóri Vatnajökuls-
þjóðgarðs, um ákvörðun kjararáðs 
sem birtist í fyrradag.

Margir forstöðumenn bera þar 
skarðan hlut frá borði og eru ósáttir 

við niðurstöðuna. Stjórn Félags for-
stöðumanna ríkisstofnana (FFR) 
mun funda um afgreiðslu kjararáðs 
eftir helgi. Formaður félagsins, 
Gissur Pétursson, segir að ekki hafi 
allir fengið svar við erindum sínum.

„Það er allt með miklum ólíkind-
um í kringum þetta sáluga ráð. En ég 
ætla að í það minnsta þeir sem ekk-
ert svar hafa fengið séu mjög ósáttir. 
Þessi afgreiðsla er mjög almenn og 
allur pakkinn tekinn í heilu lagi. 
Hver og einn forstöðumaður er að 

leggja fram rök fyrir sínu máli en svo 
er öllum erindunum safnað saman 
og svarað á einu bretti. Ég er raunar 
mest hissa á að þeim hafi verið 
svarað, ég hafði gefið upp alla von,“ 
segir Gissur.

Forstjórar sem Fréttablaðið hefur 
rætt við segja niðurstöðuna valda 
vonbrigðum og vera langt undir 
launaþróun. Mörg erindanna lágu 
á borði kjararáðs um árabil og 
langt var síðan margir fengu síðast 
ákvörðuð laun. Þrátt fyrir það var 
uppskeran rýr hjá mörgum sem 
gagnrýna ógagnsæja og ófullnægj-
andi málsmeðferð ráðsins. 

Forstjórarnir telja að í einhverjum 
tilvikum hafi verið um verðskuld-
aðar hækkanir að ræða en á öðrum 

stöðum hafi afgreiðsla málsins verið 
með ólíkindum. Röksemda að baki 
erindum hafi í engu verið getið og 
ekkert tillit tekið til þeirra. Um 
„málamyndaafgreiðslu“ hafi verið 
að ræða. Þá hafi hækkanirnar sem 
fram koma oftar en ekki verið fjarri 
því að halda í við launaþróun.

„Það er nánast að mann langi til 
að vera bara starfsmaður á plani 
hérna fyrir sömu laun og minni 
ábyrgð,“ segir einn þeirra. 
– smj, jóe / sjá síðu 8

Forstjórar ósáttir við sleifarlag kjararáðs
Ríkisforstjórar eru margir ósáttir við síðustu launaákvörðun kjararáðs. Margir fengu litla sem enga hækkun og telja sig eiga mikið inni 
miðað við sambærilega hópa. Ekki öll erindi afgreidd. FFR fundar um málið. Ekki mikill sómi að svanasöng kjararáðs, segir forstjóri. 

VIÐSKIPTI Sænska verslanakeðjan 
H&M seldi fyrir ríflega 2,5 millj-
arða króna hér á landi frá því að 
keðjan opnaði fyrstu verslun sína 
hér á landi í lok ágúst í fyrra til loka 
maímánaðar. 

Um er að ræða tvær verslanir; í 
Kringlunni og Smáralind, og hefur 
meðalvelta á verslun á dag því 
verið um 4,5 milljónir króna. Salan 
dróst aðeins saman frá opnun 
þegar hún nam tæplega 670 millj-
ónum króna frá byrjun mars til 
loka maí síðastliðins, samanborið 
við 965 milljóna króna veltu frá 
byrjun september til loka nóvem-
ber í fyrra. 

Stefnt er að opnun þriðju H&M 
verslunarinnar hér á landi á Hafn-
artorgi í miðbæ Reykjavíkur. 
– kij / sjá síðu 10

2,5 milljarða 
sala hjá H&M 

Gissur Pétursson, 
formaður FFR. 

Undirbúningur fyrir samstöðufund með ljósmæðrum, sem haldinn verður í húsakynnum ríkissáttasemjara í dag, var í fullum gangi þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði í gær-
kvöldi. Barnshafandi konur boðuðu til fundarins en þær eru afar ósáttar við hvernig launamálum ljósmæðra er háttað. Kjaradeila þeirra er í hnút og langt í land. Sjá síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



Veður

Hvöss norðvestanátt fram eftir degi 
og rigning á norðausturhorninu, 
en mun hægari og léttir til sunnan 
og vestan til. Hiti 10 til 20 stig, 
hlýjast suðaustanlands, en svalara á 
Norður- og Austurlandi. SJÁ SÍÐU 28

Veður Pollarnir spila af krafti
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FERÐAÞJÓNUSTA Aukið eftirlit með 
heimagistingu hefur skilað 75 
nýskráningum á einni viku. Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ráð-
herra ferðamála, og Þórhólfur Hall-
dórsson, sýslumaður á höfuðborgar-
svæðinu, samþykktu þann 27. júní 
síðastliðinn að auka við mannafla 
hjá embætti sýslumanns með það 
fyrir augum að efla eftirlit með 
skráningum heimagistinga. Um var 
að ræða samning sem kveður á um 
64 milljóna króna fjárveitingu til 
embættisins.

„Níutíu daga reglan þarf að 
opnast til framkvæmda og þá þarf 
fólk að skrá sig. Þannig getum við 
spilað eftir reglunum,“ segir Þór-
dís Kolbrún í samtali við Frétta-
blaðið. Öllum þeim sem leigja 
íbúð í skammtímaleigu er gert að 
sækja um rekstrarleyfi, en undan-
tekning er gerð ef leigja á út fast-
eign í minna en níutíu daga á ári, 
þó skylda sé að skrá slíka starfsemi 
í gegnum vef sýslumanns. 

„Það er ósanngjarnt gagnvart lög-
legum rekstri að menn komist upp 
með að spila ekki eftir reglunum. 
Ég batt miklar vonir við þetta sam-
starf við sýslumann og vænti þess 
að við myndum sjá stóraukinn 
fjölda skráninga heimagistingar 
og því er það mjög gleðilegt að 
þetta sem komið er hafi gerst á 
svona skömmum tíma,“ segir hún 
og bætir við að áfram verði skoðað 
hvernig bæta megi umgjörð gistist-
arfsemi.

„Við höldum áfram að skoða 
málefni tengd gististarfsemi með 
öðrum ráðuneytum, skattinum og 
öðrum aðilum stjórnkerfisins sem 
hafa það sameiginlega verkefni að 

móta heildstæða umgjörð og eftir-
lit með heimagistingu.“ 

Um fjögur hundruð ábendingar 
um leyfislausar heimagistingar voru 
á borði sýslumanns þegar ákveðið 
var að auka eftirlitið. Starfsfólki 
sem annast eftirlitið var fjölgað úr 

þremur í ellefu en ríkisstjórnin taldi 
þess þörf í ljósi fjölgunar heima-
gistinga. Slíkar gistingar hafa sótt 
mjög í sig veðrið að undanförnu, 
og þá einna helst í gegnum leigu-
vefinn Airbnb. Aðeins hefur hægt 
á vexti tekna vegna útleigu íbúða 
á Airbnb en á fyrstu þremur mán-
uðum þessa árs voru tekjurnar fjórir 
milljarðar, samanborið við þrjá 
milljarða króna í fyrra. Reykjavík er 
sú höfuðborg í Vestur-Evrópu sem 
er með næstflestar Airbnb-skrán-
ingar miðað við höfðatölu, á eftir 
Lissabon í Portúgal. Áætlað er að 
um sex þúsund íbúðir séu í útleigu 
á airbnb, þar af um 1.500 til 2.000 
í stöðugri útleigu, að því er fram 
kemur í skýrslu Íbúðalánasjóðs. 
sunnak@frettabladid.is 

Eftirlit með Airbnb 
skilað fjölda skráninga
Aðeins rétt rúm vika er síðan eftirlit með heimagistingum hér á landi var aukið.  
Nýjar skráningar eru 75 talsins og búist er við að þeim muni fjölga jafnt og þétt. 
Ráðherra útilokar ekki frekari aðgerðir og vill móta heildstæðari umgjörð. 

Þórdís Kolbrún ætlar að halda áfram að skoða gististarfsemi hér á landi og 
hyggst fá önnur ráðuneyti að borðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það er ósanngjarnt 

gagnvart löglegum 

rekstri að menn komist upp 

með að spila ekki eftir 

reglunum. 

Þórdís Kolbrún Reykfjörð  
Gylfadóttir,  ráðherra ferðamála, 
iðnaðar og nýsköpunar 

VÍSINDI Hópur belgískra vísinda-
manna við Háskólann í Ghent hefur 
skráð afleiðingar loftslagsbreytinga 
með því að horfa á myndskeið af 
hjólakeppni í Flæmingjalandi í norð-
urhluta Belgíu í aprílbyrjun á tíma-
bilinu 1981 til 2016. Fyrir 1990 voru 
næstum engin tré á leið keppenda 
laufguð. Eftir 1990 hafa trén laufgast 
æ fyrr en meðalhitinn hefur hækkað 
um 1,5 gráður á svæðinu frá 1980. 

Stjórnandi rannsóknarinnar 
bendir á að vissar trjátegundir dafni 
betur þegar þær laufgast snemma. 
Hins vegar varpi trén skuggum á 
nærumhverfið í lengri tíma. Það geti 
haft áhrif á aðrar jurtir og dýr. Blóm 
sem vaxa undir trjánum blómstri 
kannski ekki ef þau fá ekki næga 
birtu. Afleiðingarnar geti orðið þær 
að skordýr fá ekki hunangslög úr 
blómunum. Röskun verði sem sagt 
á vistkerfinu. – ibs

Hjólakeppni 
sýnir breytingar 
á loftslaginu

VEÐUR Líkur eru á að veðrið á suð-
vesturhorni landsins muni ekki 
batna fyrr en í fyrsta lagi seinni 
hluta mánaðarins. Veðrið í júní 
var einkar óhagfellt íbúum höfuð-
borgarinnar og nærsveita á meðan 
veðurguðirnir hafa svo sannarlega 
hugsað hlýlega til íbúa á Norður- og 
Austurlandi.

Óli Þór Árnason, veðurfræðingur 
á Veðurstofunni, segir lægðirnar 
koma upp að landinu nánast í áætl-
unarferðum og bera með sér kalt 
loft og vætutíð á suðvestanverðu 
landinu. „Ef við horfum á suðvestur-
hornið þá verður þetta svona áfram 
inn í júlímánuð. Það verður svolítið 
þannig næstu tvær vikur,“ segir Óli 
Þór.

Meðalhiti í júní var 8,7 gráður eða 
0,4 gráðum undir meðaltali áranna 
1961 til 1990, og nærri tveimur 
gráðum undir meðaltali síðustu 
tíu ára. Ekki hefur verið eins kalt í 
júnímánuði síðan 1997 og þá hefur 
aðeins sex sinnum mælst meiri rign-
ing í Reykjavík í júnímánuði. Einn-
ig mældust afar fáar sólarstundir í 
Reykjavík og hefur sólskinið ekki 
verið minna síðan árið 1914. – sa

Áfram bið eftir 
betra tíðarfari

Regnhlífar eru algeng sjón í höfuð-
borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

8,7°C
var meðalhitinn í júní.

Um tvö þúsund strákar eru mættir til Akureyrar til að taka þátt á hinu árlega N1-móti í knattspyrnu. Alls munu 188 lið etja kappi á mótinu sem 
stendur fram á laugardag. Mótið er nú haldið í 32. sinn og er alltaf jafn vinsælt. Leikgleðin skein úr augum strákanna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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afsláttur
25%

234 kr/lm

175kr/lm

AB gagnvarin fura
27x95 mm, 4 metrar. 
Geggjað verð

Komdu og fáðu 
útsölutilboð í pallinn

37%
afsláttur

35%
afsláttur

20%
afsláttur

15%
afsláttur

Garðhús

35%
afsláttur
Blómakassar

Staurahattar

37%
afsláttur
Blómakassar

Skjólgirðing
Vilnius

30%
afsláttur
Gaddavír

Pallaolía

www.husa.is

628640

27x95 mm, 4 metrar, vnr. 628640



REYKJAVÍK „Ég fagna því að það sé 
verið að ræða saman og taka stöð-
una á þessum málum. Það er löngu 
tímabært. Við þurfum skýrar og ein-
faldar reglur sem farið er eftir um 
hvernig þetta eigi að vera. Í gegnum 
tíðina hefur þetta verið svolítið 
stjórnlaust,“ segir Benóný Ægisson, 
formaður Íbúasamtaka miðborgar 
Reykjavíkur, um vinnu við nýja 
ferðamálastefnu borgarinnar.

Að sögn Örnu Schram, sviðsstjóra 
menningar- og ferðamálasviðs 
Reykjavíkurborgar, hafa undan-
farnar vikur verið stigin fyrstu skref-
in í vinnu við nýja ferðamálastefnu 
borgarinnar. Liður í þeirri vinnu 
var samráðsfundur með íbúum sem 
fram fór á þriðjudagskvöld en fram 
undan er meðal annars samráðs-
fundur borgarinnar með aðilum í 
ferðaþjónustu.

Nýja stefnan mun leysa eldri 
stefnu frá 2011 af hólmi. „Eins og 
allir sjá hefur ferðaþjónustan vaxið 
mjög á þeim árum sem liðin eru 
og tímabært að móta nýja sýn og 
skilgreina betur nýjar áskoranir og 
finna leiðir til að mæta þeim. Við 
viljum stuðla að enn betri sátt milli 
borgarbúa og ört vaxandi ferða-
þjónustu,“ segir Arna.

Benóný bendir á að miðborg 
Reykjavíkur sé stærsti ferðamanna-
staður landsins. „Það kreppir mest 
að okkur, íbúum miðborgarinnar. 
Við erum að missa unga fólkið 
héðan því það hefur ekki lengur efni 
á að búa hér. Það er kominn tími til 
að friða miðborgina sem íbúða-
hverfi,“ segir Benóný.

Hann segir nauðsynlegt að sam-
ræða eigi sér stað milli íbúa, ferða-
þjónustunnar og borgarinnar. 

Dæmi um fyrirmynd að því hvernig 
eigi að vinna hlutina sé takmörkun 
á umferð hópferðabíla í miðborg-
inni sem samþykkt var á síðasta ári.

„Þarna unnu ferðaþjónustan og 
íbúar saman að tillögum og svo 
kom stýrihópur frá borginni inn í 
málið. Við þurfum að skoða fleiri 
hluti með þeim gleraugum. Ég er á 
því að með samráði getum við gert 
þetta þannig að við getum öll verið 

hér. Þetta er ekki stórt svæði og það 
þarf ekki mikið að breytast til að 
það verði varla hægt að búa hér,“ 
segir Benóný.

Arna segir áskorun felast í því að 
tryggja góða sambúð milli ferða-
þjónustu og borgarbúa. Meðal 
þeirra þátta sem íbúar nefni í því 
samhengi sé mikilvægi hreinlætis, 
sorphirðu og þrifa á götum. Einn-
ig hafi ýmsir áhyggjur af einsleitri 

þjónustu og verslun í miðborginni 
og mögulegum neikvæðum áhrifum 
heimagistingar.

„Þetta er víðfeðm stefna en við 
viljum hafa hana raunsæja. Henni 
mun fylgja aðgerðaáætlun og inn-
leiðingaráætlun. Borgarstjórn þarf 
auðvitað að samþykkja stefnuna 
en við vonumst til að þetta klárist 
næsta vetur.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Tími kominn til að friða 
miðborgina sem íbúðahverfi
Unnið er að gerð nýrrar ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar sem leysa á stefnu frá 2011 af hólmi. Formaður 
Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur segir löngu tímabært að setja skýrar reglur um sambúð ferðaþjónust-
unnar og íbúa borgarinnar. Áskorun að tryggja góða sambúð milli ferðaþjónustunnar og borgarbúa.

Frá samráðsfundi borgarinnar með íbúum vegna vinnu við nýja ferðamálastefnu. Benóný Ægisson, formaður Íbúa-
samtaka miðborgar Reykjavíkur, segir nauðsynlegt að íbúar, ferðaþjónusta og borgin tali saman. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suðurlands 
dæmdi í fyrradag lögmann í tveggja 
ára fangelsi fyrir að hafa dregið sér 
rúmar 53 milljónir í starfi sínu sem 
skiptastjóri dánarbús. Fjármunina 
nýtti hann til reksturs lögmannsstofu 
sinnar og eigin nota. Brotin stóðu yfir 
frá 2013 til 2016.

Lögmaðurinn játaði brot sitt ský-
laust fyrir dómi og bar við áfengis- og 
vímuefnafíkn sem hann hafi glímt við 
á þessum tíma. Hann hefur látið af 
lögmannsstörfum og var litið til þess 
við ákvörðun refsingar. Það var metið 
honum til refsiþyngingar að um stór-
felld og ítrekuð brot var að ræða í 
opinberu starfi sem ollu erfingjum 
búsins fjártjóni. 

Maðurinn var dæmdur til að 
endurgreiða hið illa fengna fé. Þá var 
hann ekki sviptur lögmannsréttind-
um sínum þar sem hann hafði þegar 
skilað þeim inn. – jóe

Lögmaður dró 
sér fé úr dánarbúi

DÓMSMÁL Landsdómur staðfesti í 
gær úrskurð Héraðsdóms Reykja-
víkur um farbann yfir pólskum 
karlmanni til 14. desember næst-
komandi. Maðurinn var upphaf-
lega úrskurðaður í farbann þann 23. 
október í fyrra eftir að lögreglan hér 
á landi hafði haft afskipti af honum. 
Þegar hann var handtekinn kom 
í ljós að maðurinn var eftirlýstur í 
heimalandinu fyrir stórfelld fíkni-
efnabrot.

Lögreglu barst framsalsbeiðni 
frá pólskum yfirvöld í Bialystok í 
Póllandi í gegnum upplýsingakerfi 
Schengen ásamt evrópskri hand-
tökuskipun. Maðurinn er eftirlýstur 
fyrir brot sem geta varðað allt að 12 
ára fangelsi samkvæmt pólskum 
lögum. Hann er grunaður um með-
ferð, vörslu og sölu og dreifingu á 
miklu magni af fíkniefnum. Þar á 
meðal einu kílógrammi af kanna-
bisplöntum og -efnum og talsverðu 
magni af amfetamíni.

Maðurinn hefur verið búsettur 
hér á landi og kom hingað í atvinnu-
leit en þar sem hann andmælti 
framsalsbeiðni pólskra yfirvalda og 
mál hans mun fyrirsjáanlega taka 
langan tíma í meðförum íslenskra 
stjórnvalda telur ríkissaksóknari 

nauðsynlegt að tryggja nærveru 
hans hér meðan framsalsmálið er til 
meðferðar. Ætla megi að hann reyni 
að flýja land. Á það féllst Landsdóm-
ur líkt og héraðsdómur þar áður og 
sætir maðurinn því farbanni í hálft 
ár til viðbótar. – smj

Pólverji áfram í löngu farbanni

SLYS Tveir voru fluttir á slysadeild 
eftir bílveltu við Úlfljótsvatn á Þing-
völlum á sjötta tímanum í gærkvöldi. 
Þyrla Landhelgisgæslunnar var köll-
uð út á hæsta forgangi vegna slyssins 
en ekki hafa fengist upplýsingar um 
líðan hinna slösuðu. Skömmu áður 
hafði þyrlan verið kölluð út vegna 
konu sem lærbrotnaði í Reynisfjöru, 
en í ljósi alvarleika bílveltunnar var 
önnur þyrla send í Reynisfjöru. Alls 
var þyrlan kölluð þrisvar út í gær, 
en fyrsta útkallið var um hádegisbil 
vegna veikinda. – sks

Gæslan kölluð 
út í þrígang

Maðurinn var eftirlýstur fyrir stórfelld fíkniefnalagabrot. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þyrla Landhelgisgæslunnar við Úlf-
ljótsvatn. MYND/LANDHELGISGÆSLAN

KJARAMÁL Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra og samninganefnd 
ríkisins þurfa að beita sér af alvöru í 
því verkefni að koma fram með nýjar 
og betri aðferðir við að semja við heil-
brigðisstéttir um launakjör. 

Þetta segir Félag íslenskra hjúkrun-
arfræðinga í yfirlýsingu vegna kjara-
deilu ljósmæðra. Bjarni lét hafa eftir 
sér í vikunni að aðferðir Íslendinga 
við að ná fram niðurstöðu í kjara-
deilum væru meingallaðar.

Birting fjármálaráðuneytisins á 
launatölum ljósmæðra og samanburði 
við aðrar stéttir hefur vakið hörð við-
brögð og er ráðherrann sakaður um að 
að hella olíu á eldinn í viðkvæmri og 
alvarlegri deilu. Hjúkrunarfræðingar 
segja tölurnar ekki gefa rétta mynd.

„Ljósmæður eru að hætta störfum, 
uppsagnir hafa tekið gildi og eru 
fleiri uppsagnir yfirvofandi. Hjúkr-
unarfræðingar hafa horft upp á það 
í lengri tíma að hjúkrunarfræðingar 

eru að hætta í starfi, fara í önnur 
betur launuð störf og sífellt fleiri 
hjúkrunarfræðinga vantar til starfa. 
Skrifaðar hafa verið skýrslur, m.a. af 
Fíh og Ríkisendurskoðun um málið 
þar sem lagðar eru til leiðir til að 
bregðast við en lítið ber á raunveru-
legum aðgerðum til þess að breyta 
þessu ástandi. Það sama virðist vera 
að gerast hjá ljósmæðrum,“ segir í yfir-
lýsingu hjúkrunarfræðinga.

Minna þeir á að íslensk stjórnvöld 

beri ábyrgð á að landsmenn njóti 
fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu og 
að ljósmæður eigi stóran hlut í þeim 
árangri sem náðst hafi á síðustu ára-
tugum í ungbarna- og mæðravernd.

„Þeim árangri er stefnt í hættu með 
aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda. 
Staðan er grafalvarleg og skorar Félag 
íslenskra hjúkrunarfræðinga því á 
fjármálaráðherra og samninganefnd 
ríkisins að ganga nú þegar til samn-
inga við ljósmæður.“ – smj

Segja aðgerðalaus stjórnvöld stefna árangri í voða

Guðbjörg Pálsdóttir, formaður Fíh. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Fáðu þér Heima, allt í einum pakka fyrir heimilið.   
Bestu fjarskiptin sem við höfum upp á að bjóða  
og sjónvarpsáskrift sem hentar þér.

Internet
�� 1000 Mb/s, ávallt mesti hraði
�� Ótakmarkað gagnamagn

Heimasími
�� Ótakmarkað í alla farsíma og heimasíma á landinu
�� Ótakmarkaðar mínútur til útlanda

Nýr Samsung UHD/4K myndlykill
�� Vodafone Sjónvarp
�� Leigan, Frelsi, Tímavél og Vodafone PLAY appið

Kynntu þér málið á Vodafone.is

Verð frá 12.990 kr. á mánuði.

Allt í einum pakka 
fyrir heimilið

���������	�
	����������

Afþreying
�� Þú velur á milli: Stöð 2, Stöð 2 Maraþon, Stöð 2 Sport,     
    Golfstöðin, Skemmtipakkinn, Sportpakkinn eða    
    Risapakkinn.   



Lífróður eftir ferjuslys

Farþegaferja sökk undan ströndum Selayar-eyjar í Indónesíu á þriðjudag. The Guardian greinir frá því að 31 farþegi að minnsta kosti hafi látið lífið 
af þeim 139 sem voru um borð. Nokkurra er enn saknað. Mannskæðir skipsskaðar hafa því miður verið algengir undan ströndum Indónesíu að 
undanförnu. Á þriðjudag var ákveðið að hætta að leita að 164 farþegum sem saknað hefur verið frá 18. júní eftir annað ferjuslys. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Dæmi um fyrirhugaðar lagaheimildir stofnana 
til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga 

Innheimtustofnun  
sveitarfélaga
●  Heilsufarsupplýsingar
●  Fjárhagsupplýsingar
●  Upplýsingar um  

félagslega erfiðleika

Samgöngustofa
●  Heilsufarsupplýsingar
●  Upplýsingar um lyfja-,  

áfengis- og vímuefnanotkun 
●  Upplýsingar um  

refsiverða háttsemi

Þjóðskrá
●  Heilsufarsupplýsingar
●  Upplýsingar um  

þjóðernislegan uppruna 
●  Upplýsingar um trúarbrögð
●  Upplýsingar um hjúskaparstöðu 

Upplýsingar um trúarbrögð
Haldið er utan um skráningu á 
trúarbrögðum og fjölda fólks í 
hverju trúfélagi, hvað trúfélög 
eiga að fá mikið af sóknar-
gjöldum en það fer eftir fjölda 
safnaðarmeðlima hverju sinni. 

Vinnsla um vímuefnanotkun
Þótt vænta megi að vinnslan 
tengist leyfisveitingum er ekki 
gerð grein fyrir tilgangi og nauð-
syn vinnslu umræddra upplýs-
inga í greinargerð frumvarpsins.

Ástæður vinnslu um heilsufar
Innheimtustofnun sveitarfélaga 
innheimtir meðlagsgreiðslur 
og getur veitt greiðslufresti af 
heilsufarsástæðum eða vegna 
félagslegra erfiðleika.

SAMFÉLAG Vegna hertra reglna í 
nýjum persónuverndarlögum er 
unnið að breytingum á ýmsum 
lögum í fagráðuneytum til að tryggja 
opinberum stofnununum ótvíræða 
lagaheimild til vinnslu persónu-
upplýsinga.  

Þegar er komið til kynningar á 
vef Stjórnarráðsins frumvarp um 
heimildir nokkurra stofnana sem 
heyra undir samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðuneytið.

Í drögunum er í nokkrum tilvikum 
um að ræða heimildir til vinnslu við-
kvæmra persónuupplýsinga. Þann-
ig hefur Þjóðskrá Íslands heimildir 
til vinnslu persónuupplýsinga um 
heilsufar fólks, þjóðernislegan upp-
runa, trúarbrögð, hjúskaparstöðu 
og fleira. Vegagerðin fær heimild til 
vinnslu fjárhagsupplýsinga og Sam-
göngustofa fær heimildir til vinnslu 
heilsufarsupplýsinga, upplýsinga um 
lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun og 
upplýsinga um refsiverða háttsemi. 
Í öllum tilvikum er um vinnslu við-
kvæmra persónuupplýsinga að ræða.

„Í frumvarpinu er verið að leggja 
til þær lágmarksbreytingar sem gera 
þarf á lögum, sem heyra undir ráðu-
neytið, til að ná markmiðum sem fel-
ast í nýjum persónuverndarlögum,“ 
segir í svari ráðuneytisins við fyrir-
spurn Fréttablaðsins.

Sett eru stíf skilyrði fyrir vinnslu 
persónuupplýsinga og sérstaklega ef 

Víðtækar heimildir um vinnslu 
persónuupplýsinga settar í lög
Fagráðuneytin bregðast 
við nýjum lögum um 
persónuvernd með 
breytingum á fjölmörg-
um lögum til að tryggja 
opinberum stofnunum 
lagaheimildir til vinnslu 
persónuupplýsinga.

um vinnslu viðkvæmra persónuupp-
lýsinga er að ræða. Í 11. gr. nýju per-
sónuverndarlaganna kemur fram að 
vinnsla slíkra upplýsinga hjá opin-
berum stofnunum skuli fara fram á 

grundvelli laga sem kveði á um við-
eigandi og sérstakar ráðstafanir til að 
vernda grundvallarréttindi og hags-
muni hins skráða.

Ekki er í frumvarpsdrögum sam-
göngu- og sveitarstjórnarráðuneytis-
ins kveðið á um neinar ráðstafanir af 
framangreindum toga til að vernda 
grundvallarréttindi og hagsmuni 
hins skráða við vinnslu þeirra við-
kvæmu persónuupplýsinga sem þar 
um ræðir.

„Það hvernig hver stofnun fyrir 
sig gerir viðeigandi og sérstakar ráð-
stafanir til að vernda grundvallar-
réttindi og hagsmuni hins skráða er 
ekki til umfjöllunar í frumvarpinu 
sem slíku,“ segir meðal annars í svari 

ráðuneytisins við fyrirspurn blaðs-
ins vegna þessa. Í svarinu er hins 
vegar vísað til ýmissa ráðstafana 
sem stofnanir hafa nú þegar gripið 
til eða muni gera til að tryggja og 
vernda grundvallarréttindi fólks.

Í frumvarpinu er heldur ekki 
kveðið á um hver tilgangur vinnsl-
unnar sé að öðru leyti en með til-
vísun til lögbundins hlutverks 
viðkomandi stofnunar. Til að 
grennslast fyrir um hið lögbundna 
hlutverk sem geri vinnsluna nauð-
synlega þarf eftir atvikum að leita í 
önnur sérlög.

Vinnsla persónuupplýsinga hjá 
Þjóðskrá Íslands fær lagastoð í 1. gr. 
laga um þjóðskrá og almannaskrán-
ingu. Stofnunin vinnur með ýmsar 
viðkvæmar persónuupplýsingar 
sem ekki lúta allar að skráningu í 
þjóðskrá heldur varða ýmis önnur 
verkefni stofnunarinnar samkvæmt 
sérlögum og leita þarf þangað eftir 
tilgangi vinnslunnar. Þannig gæti sá 
sem vill glöggva sig á lagagrundvelli, 
tilgangi, umfangi og verndarráðstöf-
unum vegna tiltekinnar vinnslu 
persónuupplýsinga þurft að lesa sér 
til í nokkrum ólíkum lagabálkum.

Tilgangur vinnslu heilsufarsupp-
lýsinga hjá Þjóðskrá kemur fram 
í lögheimilislögum, segir Margrét 
Hauksdóttir, forstjóri Þjóðskrár 
Íslands. Fólki, sem búi lengi erlend-
is, beri að skrá lögheimili sitt þar. 
Undanþága er gerð vegna þeirra 
sem dvelja erlendis vegna veikinda 
og vinnslan lúti að skráningum þar 
að lútandi.

Aðspurð um hvort íslenskir ríkis-
borgarar séu skráðir eftir þjóðernis-
legum uppruna sínum, segir Mar-
grét að fæðingarstaður sé meðal 
þeirra upplýsinga sem skráðar eru í 
þjóðskrá og það sé ástæðan fyrir því 
að heimild til vinnslu þessara upp-
lýsinga er sett í lögin. 
adalheidur@frettabladid.is

Hvernig hver og ein 

stofnun fyrir sig 

gerir viðeigandi og sérstakar 

ráðstafanir til að vernda 

grundvallarréttindi er ekki 

til umfjöllunnar í frumvarp-

inu sem slíku.

Úr svari ráðuneytisins

MENNTAMÁL Skiptar skoðanir eru 
á meðal landsmanna á því hvort 
hætta eigi dönskukennslu í grunn-
skólum landsins og kenna annað 
tungumál í staðinn. Svarendur í 
könnun MMR skiptust í jafnar fylk-
ingar í afstöðu sinni, en 38 prósent 
voru andvíg og 38 prósent fylgjandi 
breytingum á tungumálakennslu. 
Þar af voru 18 prósent mjög andvíg 
og 21 prósent mjög fylgjandi. And-

staða við breytingar á kennslu jókst 
með aukinni menntun, en tæp 52 
prósent háskólamenntaðra sögðust 
frekar eða mjög andvíg breytingum 
á dönskukennslu. Þá voru konur 
líklegri til þess að segjast andvígar 
því að dönskukennslu yrði hætt og 
stuðningsfólk Viðreisnar líklegast 
til þess að vera fylgjandi þeirri hug-
mynd að kenna annað tungumál í 
stað dönsku. – sks

Dönskunni 
misvel tekið  

18%
mjög andvíg.

21% 
mjög fylgjandi.

STJÓRNSÝSLA Hákon Sigursteins-
son, sálfræðingur og deildarstjóri 
skólaþjónustu í Breiðholti, hefur 
verið ráðinn framkvæmdastjóri 
Barnaverndar Reykjavíkur. Hann 
tekur við af Halldóru Gunnars-
dóttur, sem sagði starfi sínu lausu 
í mars síðastliðnum. Hákon mun 
hefja störf sem framkvæmdastjóri 
um miðjan ágúst. Níu umsóknir 
bárust um stöðuna en einn 
umsækjandi dró umsókn sína til 
baka.

Hákon tekur við 
af Halldóru

Hákon lauk embættisprófi í sál-
fræði frá Háskólanum í Árósum 
árið 1996 með áherslu á vinnu-
sálfræði. Hann hóf störf sem 
skólasálfræðingur á Fræðslumið-
stöð Reykjavíkur árið 1997 og 
varð síðar deildarstjóri sálfræði-
deildarinnar árin 1999 til 2005 
og yfirmaður allra sálfræðinga í 
grunnskólum á vegum Reykja-
víkurborgar. – ósk

Hákon 
Sigursteinsson 
sálfræðingur 
og deildarstjóri 
skólaþjónustu í 
Breiðholti

ÍSRAEL Höfundar lagsins Toy, sem 
sigraði í söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva, Eurovision, í maí 
síðastliðnum, gætu átt yfir höfði 
sér kæru fyrir ritstuld. Eitt stærsta 
tónlistarfyrirtæki heims, Universal 
Music Group, segir lagið Toy vera 
sláandi líkt laginu Seven Nation 
Army með White Stripes, sem 
gerði garðinn frægan á síðustu öld. 

Universal er eitt stærsta tón-
listarfyrirtæki heims og hefur 
haft ótal þekkta tónlistarmenn 
og konur á sínum snærum. Sam-
kvæmt reglum Eurovision verður 
sigurlagið að vera frumsamið og ef 
úr verður skorið að höfundar Toy 
hafi stolið því gæti niðurstaðan 
orðið sú að keppnin verði ekki 
haldin í Ísrael að ári liðnu. – bsp

Netta grunuð 
um græsku

5 .  J Ú L Í  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Nýtt frá Jimmy Choo á TaxFree dögum í Hagkaup.

Jimmy Choo FEVER fyrir hana og Jimmy Choo Man Blue fyrir hann.

Komdu og prófaðu mögulega þá bestu hingað til frá Jimmy Choo.



Jón Atli Benediktsson
rektor Háskóla Íslands

1.634.723 kr.
Hækkun: 311.152 kr. 
 23,5%
Síðast: 2007

Haraldur Johannessen 
ríkislögreglustjóri
1.601.182 kr.

Hækkun: 47.502 kr.  
 3,1%
Síðast:  2016

Arnór Guðmundsson 
forstjóri  

Menntamálastofnunar
1.244.424 kr. 

Hækkun 38.288 kr.  
 3,2%
Síðast: 2016

Bjarni Smári Jónasson
forstjóri SAk

1.477.332 kr. 
Hækkun: 185.801 kr. 
 14,4%
Síðast: Kjaranefnd

Magnús Guðmundsson 
 Vatnajökulsþjóðgarður*

1.009.707 kr. 
Hækkun: 47.502 kr. 
 4,9%
Síðast: 2012

Bergþóra Þorkelsdóttir 
vegamálastjóri 

1.593.322 kr.
Hækkun: 230.854 kr.  
 16,9%
Síðast: 2008

Helga Þórisdóttir 
forstjóri Persónuverndar

1.151.275 kr.
Hækkun: 169.926 kr. 
 17,3%
Síðast: Í tíð  
 kjaranefndar

Ari Matthíasson 
þjóðleikhússtjóri

1.244.424 kr.
Hækkun: 109.647 kr. 
 9,7%
Síðast: Í tíð  
 kjaranefndar

Eyjólfur Guðmundsson 
rektor HA

1.297.673 kr.
Hækkun: 139.367  
 12,0% 
Síðast: Kjaranefnd

Erla Björk Örnólfsdóttir
rektor Hásk. á Hólum

1.021.574 kr.
Hækkun: 182.487 kr. 
 21,8%
Síðast: Kjaranefnd

Páll Matthíasson 
forstjóri  

Landspítalans
2.586.913 kr. 

Hækkun: 497.920 
 23,8%
Síðast: 2010

Georg Kr. Lárusson 
forstjóri  

Landhelgisgæslunnar
1.601.182 kr.

Hækkun: 280.935 kr.  
 21,3%
Síðast: 2012

Jón Gíslason 
forstjóri  

Matvælastofnunar
1.294.855 kr.

Hækkun: 129.701 kr.  
 11,1%
Síðast: 2008

Ívar J. Arndal 
forstjóri ÁTVR

1.574.602 kr.
Hækkun: 137.355 kr.  
 10,4%
Síðast: 2012

Eydís Líndal 
forstjóri Landmælinga*

1.009.707 kr.
Hækkun: 28.358 kr.  
 2,9% 
Síðast: Kjaranefnd

Páll Gunnar Pálsson 
forstjóri  

Samkeppniseftirlitsins
1.649.042 kr.

Hækkun: 112.069 kr. 
 7,3%
Síðast: 2013

Bryndís Kristjánsdóttir 
skattrannsóknarstjóri

1.294.855 kr.
Hækkun: 31.287 
 2,5%
Síðast: 2012

Ingvar J. Rögnvaldsson 
settur  

ríkisskattstjóri
1.505.462 kr.

Hækkun: 315.290  
 26,5%
Síðast: 2010

Snorri Olsen
tollstjóri*

1.409.647 kr.
Hækkun: 242.647 kr. 
 20,8%
Síðast: 2009

Þórólfur Árnason
forstjóri Samgöngustofu

1.358.535 kr.
Hækkun: 38.288 kr. 
 2,9%
Síðast: 2013

*Magnús Guðmundsson, forstjóri Landmælinga, er settur framkvæmda-
stjóri Vatnajökulsþjóðgarðs. Eydís Líndal er starfandi forstjóri Landmælinga 
í fjarveru hans. Snorri Olsen tekur við sem ríkisskattstjóri þann 1. október.

KJARAMÁL Síðasta verk kjararáðs 
var að hækka laun 48 forstöðu-
manna ríkisstofnana. Vegin meðal-
talshækkun vegna starfanna er 10,8 
prósent en hækkunin er þó mis-
jafnlega há eftir því um hvaða starf 
ræðir. Launaákvörðunin er afturvirk 
til 1. desember í fyrra.

Áður en Alþingi fór í sumarfrí sam-
þykkti það að leggja kjararáð niður. 
Kjararáð hætti því störfum 1. júlí. Á 
þeim tímapunkti lágu 48 erindi, sem 
vörðuðu einstök störf, hjá kjararáði 
sem þurfti að afgreiða áður en ráðið 
lyki störfum. Stærstur hluti þeirra 
erinda hafði borist á árunum 2016 
og 2017 en tvö þeirra höfðu borist 
fyrir það tímamark.

Ákvörðun um launin var tekin á 
fundi ráðsins 14. júní en úrskurður-
inn var birtur í fyrradag. Úrskurður-
inn er athygliverður fyrir margra 
hluta sakir. Í fyrsta lagi er óvana-
legt að svo mörg embætti séu skeytt 
saman í einn úrskurð. Í annan stað 
er þess getið í upphafi úrskurðar að 
fjármála- og efnahagsráðuneytinu 
hafi verið gefinn kostur á að leggja 
fram greinargerð vegna hvers og eins 
erindis. Þegar greinargerð ráðuneyt-
isins lá fyrir var viðkomandi gefinn 
kostur á að koma fram athugasemd-
um við efni hennar. Í úrskurðinum er 
þess getið að margir hafi sent ráðinu 
athugasemdir sínar í framhaldi af 
því auk þess sem sumir óskuðu eftir 
fundi með ráðinu. 

Því næst rekur úrskurðurinn 
störfin sem um ræðir, ábyrgð sem 
þeim fylgir og skyldur sem við-
komandi þarf að rækja. Hins vegar 
er athugasemda viðkomandi og í 
hverju þær fólust í engu getið. Þá 
er hækkun hvers og eins ekki rök-
studd frekar en að vísa til hlutverks 

og umfangs viðkomandi stofnunar.
Sem fyrr segir er vegin meðaltals-

hækkun sem í úrskurðinum felst 10,8 
prósent. Umtalsverður munur er 
hins vegar á hæstu og lægstu hækk-
unum. Hæstu prósentuhækkunina 
fær ríkisskattstjóri, 26,7 prósent, en 
ekki hefur verið úrskurðað um laun 
hans frá árinu 2010. Hæstu krónu-
töluhækkunina fær forstjóri Land-
spítalans, tæpar 498 þúsund krónur, 
en úrskurðað var um laun hans sama 
ár. Laun þeirra hafa ekki tekið breyt-
ingum fyrir utan almennar hækk-
anir kjararáðs. Lægstu hækkunina fá 
þjóðminjavörður og forstöðu Nátt-
úruminjasafnsins, tæp tvö prósent.

Hæstu hækkanirnar eru því 
marki brenndar að ekki hefur verið 
úrskurðað um laun embættisins í 
langan tíma. Í um fjórðungi tilfella 
hafði kjararáð til að mynda aldrei 
tekið mál viðkomandi embættis 
til úrskurðar og því giltu um það 
úrskurðir uppkveðnir af fyrirrenn-
ara ráðsins, hinni sálugu kjaranefnd.

Þá er fjöldi fastra yfirvinnueininga 
forstjóra Landspítalans áhugaverður. 
Samkvæmt nýjum úrskurði fjölgar 
þeim úr hundrað í 135. Hækkunin 
vegna þess ein og sér nemur 335 
þúsund krónum. Fjöldi yfirvinnuein-
inganna er einnig einsdæmi meðal 
þeirra starfa sem undir kjararáð 
heyra en hann er tæplega þrefalt 
hærri en hjá þeim embættum sem 
næst á eftir koma. Könnun Frétta-
blaðsins leiðir í ljós að næstur á eftir 
forstjóra Landspítalans sé forseti 
Hæstaréttar með 55 einingar. Þar á 
eftir fylgja meðal annars forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins og skrif-
stofustjóri Alþingis með fimmtíu 
einingar. Yfirvinnueiningar þessar 
eru greiddar alla mánuði ársins, líka 
í sumarleyfi embættismanns. 

Hér til hliðar má sjá breytingu á 
heildarlaunum að teknu tilliti til 
fastra yfirvinnueininga.

Svanasöngur 
kjararáðsins
Kjararáð hækkaði laun 48 forstöðumanna í síðasta 
mánuði. Frumvarp um nýtt fyrirkomulag launa 
verður lagt fram í haust. Mikill munur á hækkunum.

Jóhann Óli  
Eiðsson
joli@frettabladid.is
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Þú finnur 
uppskriftina á

kronan.is/
uppskriftir

3999 
kr.
kg

Ungnauta innralæri

332 
kr.
pk.

Sveppir, 250 g

199 
kr.
stk.

Snittubrauð

499 
kr.
stk.

Fabrikku Bernaises sósa

.

Svarið við 
erfiðustu 
spurningu 

dagsins er ...

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

 KOMDU
OG PRÓFAÐU 

SWIFT
HANN FÆR ÞIG TIL AÐ 

BROSA

SUZUKI SWIFT 
BÍLL ÁRS INS 
Í FLOKKI SMÆRRI FÓLKS BÍLA

KÍKTU VIÐ OG KYNNTU ÞÉR MARGVERÐLAUNAÐAN
SUZUKI SWIFT.

SUZUKI SWIFT ER FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR, BEINSKIPTUR OG FJÓRHJÓLADRIFINN.

2018

VERÐ FRÁ KR.

2.160.000



Sænska verslanakeðjan H&M seldi 
fatnað fyrir ríflega 2,5 milljarða 
króna hér á landi frá því að keðjan 
opnaði fyrstu verslun sína á landinu 
í lok ágúst í fyrra til loka maímán-
aðar.

Salan hefur aðeins dregist saman 
frá opnun en hún nam tæplega 670 
milljónum króna á fyrsta fjórðungi 
yfirstandandi rekstrarárs H&M, 
frá byrjun mars til loka maí síðast-
liðins, borið saman við 965 milljóna 
króna veltu frá byrjun september til 
loka nóvember í fyrra.

H&M opnaði fyrstu verslun sína 
hér á landi í Smáralind í lok ágúst-
mánaðar en önnur verslun keðj-
unnar var opnuð í Kringlunni um 
mánuði síðar.

Upplýsingar um sölu sænsku 
verslanakeðjunnar á tímabilinu 
mars til maí birtust í fjórðungsupp-
gjöri keðjunnar í síðustu viku. Salan 
í verslununum tveimur á því tíma-
bili nam um 56 milljónum sænskra 
króna sem jafngildir tæplega 670 
milljónum íslenskra króna. Það 
samsvarar um 3,6 milljónum króna 
á verslun á dag.

Dróst salan saman um 6,7 prósent 
frá fyrri fjórðungi, sem náði frá 1. 
desember til 28. febrúar, en þá seldi 

H&M selt fyrir 2,5 milljarða á Íslandi

Hægst hefur á sölu H&M frá opnun í ágúst. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

MARKAÐURINN

4,5
milljónir króna er meðal-

dagsvelta á hverja H&M 

verslun hér á landi frá 

opnun.

H&M fatnað fyrir alls 715 milljónir 
króna.

Alls seldi H&M föt fyrir ríflega 
2.500 milljónir króna hér á landi frá 
opnun 26. ágúst í fyrra til 31. maí. 
Hefur meðalvelta á verslun á dag því 
verið um 4,5 milljónir króna.

Stefnt er að opnun þriðju H&M 
verslunarinnar hér á landi á Hafnar-
torgi í miðbæ Reykjavíkur. – kij

Hagnaður fjárfestingarfélagsins 
Kristins, sem er í eigu Guðbjargar 
Matthías dóttur og fjölskyldu, jókst 
um 18 prósent á milli ára og var 749 
milljónir króna í fyrra. Einkum er um 
að ræða vaxtatekjur og verðbreyt-
ingu markaðsverðbréfa. Eigið fé var 
21,5 milljarðar króna við árslok og 
arðsemi eiginfjár var fjögur prósent 
í fyrra. Kristinn skuldar lítið, rúm-
lega 400 milljónir króna, einkum 
hluthöfum. Félagið mun ekki 
greiða arð í ár.

Kristinn á óskráð hluta-
bréf sem metin voru á 
um tíu milljarða króna 
í bókum félagsins og 
verðbréf sem metin 
voru á 8,5 milljarða 
króna og jókst virði 
þeirra um 57 pró-
sent á milli ára. Fjár-
festingarfélagið á 1,3 
milljarða á 
bankabók.

Bókfært virði fasteignafélagsins 
Korputorgs var 5,3 milljarðar króna 
og jókst um 970 milljónir króna á 
milli ára, virði prentsmiðjunnar 
Odda jókst um 104 milljónir króna 
á milli ára og var 414 milljónir og 
heildsalan Ísam var metin á 3,7 
milljarða sem er 16 prósent lækkun 
á milli ára. Fram hefur komið í Mark-
aðnum að Ísam hafi tapað 301 millj-
ón króna í fyrra.

Erlend verðbréf félagsins 
voru metin á 3,7 milljarða 

króna og virði þeirra 
jókst um sjö prósent á 
milli ára. Virði annarra 

verðbréfa jókst um 2,6 
milljarða króna og 
voru bréfin metin á 
3,4 milljarða króna og 

ríkistryggð markaðs-
bréf voru bókfærð á 
1,4 milljarða króna og 

jókst virði þeirra 
um 24 prósent 
á milli ára. 
Félagið á 1,3 
milljarða á 
bankabók.
– hvj

Eigið fé Kristins er  
21,5 milljarðar króna

Guðbjörg 
Matthías-
dóttir. 

Samkeppniseftirlitið segist 
ekki geta fallist á það með 
Högum að innreið banda-
ríska verslunarrisans 
Costco til landsins hafi í 
grundvallaratriðum breytt 

stöðu íslenska smásölufélagsins á 
dagvörumarkaði. Félagið sé eftir sem 
áður markaðsráðandi. Þetta kemur 
fram í bréfi sem eftirlitið sendi 
helstu keppinautum Haga og Olís 
í fyrradag vegna rannsóknar þess á 
kaupum fyrrnefnda félagsins á því 
síðarnefnda.

Í bréfinu segir jafnframt að nýleg 
rannsókn Samkeppniseftirlitsins á 
þróun markaðshlutdeildar og við-
horfum neytenda hafi leitt í ljós 
að áhrifin af innkomu bandaríska 
risans á íslenskan markað hafi verið 
minni en Hagar hafa byggt á í mála-
tilbúnaði sínum fyrir stjórnvaldinu.

Samkeppniseftirlitið taldi í sam-
runamáli Haga og Lyfju síðasta 
sumar – skömmu eftir að Costco 
opnaði verslun sína í Kauptúni – að 
ekki væru forsendur til þess að ætla 
að innkoma bandaríska risans á 
dagvörumarkað hefði dregið veru-
lega úr sterkri stöðu Haga á markað-
inum. Þó tók eftirlitið fram að of 
snemmt væri að segja til um hvaða 
áhrif Costco myndi hafa hér á landi 
til lengri tíma litið.

Ný rannsókn Samkeppniseftir-
litsins hefur hins vegar leitt til þess 
frummats stofnunarinnar að inn-
koma Costco hafi ekki breytt stöðu 
Haga á markaðinum. Er það mat 
eftirlitsins að með kaupum Haga á 
Olís, einu stærsta olíufélagi lands-
ins, muni markaðsráðandi staða 
Haga á dagvörumarkaði styrkjast 
enn frekar. Sameinað félag muni – í 
krafti stöðu sinnar – geta „takmarkað 
samkeppni og hagað verðlagningu, 
þjónustu og viðskiptaskilmálum að 
verulegu leyti án tillits til keppinauta 
eða viðskiptavina“.

„Alls ekki“ rök fyrir frekari sölum
Til þess að bregðast við áhyggjum 
Samkeppniseftirlitsins af því að kaup 
Haga á Olís muni „draga með alvar-

legum hætti úr virkri samkeppni“ 
hafa stjórnendur smásölufélagsins 
meðal annars boðist til þess að selja 
verslanir Bónuss á Hallveigarstíg og 
Smiðjuvegi, fasteign félagsins í Faxa-
feni, þar sem nú er rekin Bónusversl-
un, bensínstöðvar Olís í Hamraborg 
og á Háaleitisbraut sem og stöð ÓB í 
Grafarvogi.

Eru tillögurnar í samræmi við 
þau skilyrði sem Samkeppniseftir-
litið hefur sett fyrir kaupunum að 
Hagar selji frá sér dagvöruveltu sem 

sé hærri en samanlögð dagvöru-
velta verslana Olís, en skilyrðin voru 
kynnt á fundi stjórnenda Haga með 
fulltrúum eftirlitsins 12. júní síðast-
liðinn.

Í bréfi Haga til Samkeppniseftir-
litsins frá 29. júní, sem Jóna Björk 
Helgadóttir og Unnur Lilja Her-
mannsdóttir, lögmenn á Lands-
lögum, skrifuðu fyrir hönd Haga, 
segist félagið „alls ekki“ telja rök 
fyrir „umfangsmeiri ráðstöfun eigna, 
heldur sé þvert á móti gengið mjög 

langt“ í sáttatillögum félagsins. Í 
því sambandi minnir félagið á að 
kaupin feli í sér yfirtöku dagvörusala 
á eldsneytissala sem selji dagvörur á 
aðskildum markaði.

Ef eftirlitið fellst ekki á sáttatil-
lögur Haga mun það ógilda kaupin.

Seldar í heild sinni
Tillögurnar sem Hagar lögðu fram í 
lok síðasta mánaðar, og birtar voru 
í fyrradag, eru ólíkar fyrri tillögum 
félagsins að því leyti að lagt er til að 

áðurnefndar bensínstöðvar Olís og 
ÓB verði seldar í heild sinni. Áður 
hafði félagið lagt til að dagvöruhluti 
tiltekinna bensínstöðva yrði leigður 
eða seldur, en ekki eldsneytissalan. 
Telur félagið allt benda til þess að 
sala á stöðvunum muni skapa for-
sendur til þess að „burðugur keppi-
nautur geti tekið yfir umræddar 
staðsetningar og keppt bæði í sölu á 
eldsneyti og dagvöru“.

Hvað varðar umræddar Bónus-
verslanir við Hallveigarstíg og 
Smiðjuveg, sem forsvarsmenn Haga 
hafa lýst sig reiðubúna til þess að 
selja, þá bendir félagið á að verslan-
irnar hafi skilað „umtalsverðum 
hagnaði“ um árabil. Ljóst sé að nýr 
keppinautur geti „komið öflugur inn 
á dagvörumarkað“ með því að kaupa 
verslanirnar.

Jafnframt felist í því „mikil tæki-
færi“ fyrir nýjan keppinaut að kaupa 
fasteign Haga í Faxafeni. Lokun versl-
unar Víðis í Skeifunni, en matvöru-
keðjan var nýverið tekin til gjald-
þrotaskipta, geti „opnað enn frekar 
fyrir möguleika nýs aðila á dagvöru-
sölu á Skeifusvæðinu, en verslun 
Víðis hefur að mati Haga líklega velt 
um milljarði króna árlega,“ segir í 
bréfi smásölufélagsins.

Til viðbótar við áðurnefndar til-
lögur hafa stjórnendur Haga boðist 
til þess að grípa til aðgerða í því 
augnamiði að auka aðgengi að elds-
neyti í heildsölu og birgðarými elds-
neytis. Þá hefur félagið einnig lýst sig 
reiðubúið til þess að hafa sama verð 
á dagvöru á bensínstöðvum sínum 
á landinu öllu, óháð staðsetningu, 
og auk þess að selja þurrvöruhluta 
verslunar Olís í Stykkishólmi.

Tilkynnt var um kaup Haga á öllu 
hlutafé Olíuverslunar Íslands í apríl-
mánuði í fyrra en með í kaupunum 
fylgir fasteignafélagið DGV og 40 
prósenta hlutur í Olíudreifingu. Er 
gert ráð fyrir að kaupverðið verði 
um 10,4 milljarðar króna.

Innreið Costco breytir ekki stöðu Haga
Samkeppniseftirlitið telur ekki að innkoma Costco á innlendan dagvörumarkað hafi breytt stöðu Haga á markaðinum í grundvallar-
atriðum. Hagar telja „alls ekki rök fyrir umfangsmeiri ráðstöfun eigna“ en lagt er til í sáttatillögum félagsins vegna kaupa þess á Olís.

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

10,4
milljarðar króna er vænt 

kaupverð Haga á Olís.

Samkeppniseftirlitið metur nú hvort sáttatillögur Haga nægi til þess að leysa úr þeim samkeppnislegu vandamálum 
sem eftirlitið telur að annars leiði af kaupum félagsins á Olís. Að öðrum kosti verða kaupin ógild. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mótmæla því að „meira þurfi til að koma“

Hagar ítreka í bréfinu til Samkeppn-
iseftirlitsins mótmæli sín við því að 
„meira þurfi til að koma“ til þess að 
bregðast við áhyggjum eftirlitsins 
af skaðlegum áhrifum eignatengsla 
í sameinuðu félagi Haga og Olís. 
Smásölufélagið telur sig þó engu 
að síður mæta sjónarmiðum eftir-
litsins með því að bjóða til sölu 
eignir með eldsneytissölu.

Með kaupum Haga á Olís kemst 
þriðja olíufélagið í eigu félags sem 
er að stórum hluta í eigu lífeyris-
sjóða. Samkeppniseftirlitið bendir 
á að fyrir kaupin eigi hluthafar Olís 
engan hlut í Skeljungi og N1 en eftir 

kaupin myndu helstu hluthafar 
olíufélagsins eiga um 58 prósenta 
hlut í N1 og 48 prósenta hlut í 
Skeljungi.

Er það mat Samkeppniseftir-
litsins að „þessi staða væri til þess 
fallin að raska samkeppni með 
umtalsverðum hætti“.

Kaupfélag Skagfirðinga, eigandi 
FISK-Seafood, sem mun eignast 
um 4,4 prósenta hlut í sameinuðu 
félagi Haga og Olís, hefur þegar lýst 
sig reiðubúið til þess að selja sig 
niður í sameinuðu félagi. Kaup-
félagið er bæði keppinautur og 
viðskiptavinur Haga.

Finnur Árnason,  
forstjóri Haga.

Til viðbótar við áður-

nefndar tillögur hafa stjórn-

endur Haga boðist til þess að 

grípa til aðgerða í því augna-

miði að auka aðgengi að 

eldsneyti í heildsölu og 

birgðarými eldsneytis.

5 .  J Ú L Í  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R10 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Kynntu þér Opel Karl á opel.is/karl eða í
sýningarsölum okkar í Reykjavík og Reykjanesbæ 

Sýningarsalir
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
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Opel Karl Selection, verð 1.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:

1.790.000 kr.

FRUMSÝNDUR Í DAG

Við frumsýnum nýjan Opel Karl og Opel Karl Rocks í dag, 
hagkvæman 5 dyra bíl með öllu tilheyrandi.

FÁÐU ÞÉR
NÝJAN KARL

Nýr Opel Karl

Þýsk gæði á ótrúlegu verði!

Komdu í frumsýningarpartý
��������		
��������������

kl. 16:00–18:00 í sýningarsal
okkar að Krókhálsi 9 og þú

gætir unnið Opel Karl til
afnota í heilt ár!
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Ford Focus er fimur bíll enda 

þekktur fyrir frábæra aksturs- 

eiginleika og framúrskarandi 

gæði. Hann er ríkulega búinn, 

með fimm stjörnu öryggi, 

Bluetooth samskiptakerfi,

leiðsögukerfi með Íslands-

korti, nálægðarskynjurum, 

8” snerti/litaskjá, My Key, 

upphitanlegri framrúðu o.fl.

Aukabúnaður innifalinn:

Dökkar rúður í farþegarými

og málmlitur.

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

FORD FOCUS
FIMASTUR!

ford.is

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Focus

FOCUS TREND EDITION

3.105.000 KR.
TILBOÐSVERÐ:

2.795.000 KR.

SVÍÞJÓÐ Sjö einstaklingar hafa látist 
í skotárásum í Svíþjóð síðastliðnar 
tvær vikur. Þar af létust þrír eftir 
skotárásir á þriðjudag og þriðju-
dagskvöld. Einn lést í Malmö og 
tveir í Örebro en einn er í haldi 
lögreglu grunaður um verknaðinn 
í Örebro.

Stefan Löfven, forsætisráð-
herra landsins, segir í samtali við 
Aftonbladet ljóst að yfirvöld glími 
nú við aumkunarverða og kald-
rifjaða morðingja, líkt og hann 
orðaði það þegar hann greindi 
frá ákvörðun sinni. Hann segir að 
stjórnvöld hafi veitt lögreglu allan 
þann stuðning sem óskað hafi verið 
eftir og meira til. Sé þörf á frekari 
úrræðum verði orðið við því. „Við 
höfum varið auknu fé í löggæslu en 
við munum halda áfram að gera það 
sem við þurfum,“ sagði Löfven. „Við 
munum gera allt sem í okkar valdi 
stendur til að sýna fram á að sam-
félagið hefur að lokum alltaf betur 
en glæpamenn.“

Anders Thorberg ríkislögreglu-
stjóri segir í samtali við sænska 
ríkissjónvarpið (SVT) að ástandið 
nú sé grafalvarlegt. Það hafi róast 
eftir hrinu skotárása í vor en nú sé 
aftur að verða mikil aukning. Hann 
segir að lögreglan beiti öllum sínum 
úrræðum og kröftum í þessum 
málum sem séu í algjörum forgangi.

Morgan Johansson, dóms- og inn-

anríkismálaráðherra, tekur í samtali 
við SVT undir með ríkislögreglu-
stjóranum. Ástandið sé alvarlegt og 
styrkja þurfi lögregluna enn frekar. 
Það þurfi að nýta þær lagaheimildir 
sem til staðar séu. Hann bendir á 
að handtökum lögreglu hafi fjölgað 

milli ára. Málið snúist um að halda 
áfram að láta hart mæta hörðu.

Johansson mun í kjölfar skotárás-
anna í Malmö og Örebro funda með 
lögregluyfirvöldum til að ræða hvað 
ríkisstjórnin geti gert til að aðstoða 
lögregluna enn frekar. Hann segist 
sannfærður um að lögreglan geri allt 
sem í hennar valdi stendur.

Tomas Tobé, talsmaður sænska 
hægriflokksins Moderaterna í lög-
gæslumálum, gagnrýnir hins vegar 
ríkisstjórnina og segir aðgerðir 
hennar ekki duga til. Hann segir 
Löfven forsætisráðherra sýna lin-

kind í málinu. Nú sé ekki tími til að 
kalla eftir upplýsingum um stöð-
una, heldur þurfi að koma fram til-
lögur sem skerpi á viðurlögum gegn 
glæpagengjum.

Hægriflokkurinn leggur til að 
refsingar glæpagengja verði tvöfald-
aðar og að símhleranir veði notaðar 
í auknum mæli í baráttunni gegn 
þeim. Tobé segir ljóst að ríkisstjórn-
inni hafi mistekist í þeirri baráttu. 
Það sé allt of auðvelt fyrir gengin 
að fá til liðs við sig ungmenni og 
komast upp með mildar refsingar.
sighvatur@frettabladid.is

Sænsk stjórnvöld hafa áhyggjur 
af tíðum skotárásum í landinu 

Sjö einstaklingar hafa látist í skotárásum í Svíþjóð undanfarnar tvær vikur. Stjórnvöld segja ástandið mjög alvarlegt og 
þessi mál eru í algjörum forgangi hjá sænsku lögreglunni. Málin varða flest uppgjör glæpagengja. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Sænska ríkisstjórnin og 
lögregluyfirvöld ræða til 
hvaða aðgerða sé hægt 
að grípa vegna fjölda 
skotárása í landinu 
undanfarið. Sjö hafa 
látist í árásum síðast-
liðnar tvær vikur. Ríkis-
lögreglustjórinn segir 
ástandið grafalvarlegt.

TAÍLAND Björgunaraðilar leggja nú 
allt kapp á að kenna taílensku fót-
boltastrákunum, sem hafa verið 
fastir í helli í norðanverðu landinu 
síðastliðna 12 daga, sund og köfun. 
Flóknar aðgerðir standa nú yfir við 
að koma strákunum heilum á húfi 
úr hellinum.

Meðal annars er um 1,6 millj-
ónum lítra af vatni dælt úr hell-
inum á hverri klukkustund. Reuters 
fréttstofan hefur eftir Prawit Wong-
suwan aðstoðarforsætisráðherra að 
ef komi til þess að flóð réni og vatns-
magnið í hellinum minnki nógu 
mikið verði reynt að koma strák-
unum út á skjótan hátt. – sar

Strákarnir læra 
sund og köfun 

Við erum að glíma-

við aumkunarverða 

en kaldrifjaða morðingja.

Stefan Löfven, forsætisráðherra  
Svíþjóðar

 

BRETLAND Efni sem notað var til að 
eitra fyrir pari í Amesbury á Eng-
landi er sama eitrið og notað var 
gegn rússneska gagnnjósnaranum 
Sergei Skripal og dóttur hans Yuliu 
í mars síðastliðnum. Frá þessu 
greindi breska lögreglan á blaða-
mannafundi í gærkvöld. Parið 
fannst meðvitundarlaust í húsi í 
bænum og hefur lögregla staðfest 
að um hafi verið að ræða Novichok-
taugaeitur. Ekki er vitað um tilefni 
árásarinnar, að því er fram kom á 
blaðamannafundinum. Parið er í 
lífshættu. – bsp

Taugaeitri beitt 
á breskt par

Lögregla boðaði til blaðamanna-
fundar seint í gærkvöld vegna 
árásarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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usápurnar gefa
kinn raka, mjúka
ásamlegan ilm.

Dove dagar 5.–14. júlí.
20% afsláttur af öllum Dove vörum.



Sjá nánar á 
Fréttablaðið+
Lengri umfjöllun má 
lesa á frettabladid.is. 

Einhver stórkostlegasta náttúrusmíð á 
Íslandi er Stórurð við rætur Dyrfjalla 
á Héraði. Þarna er að finna grettistök 
sem eru á stærð við heilu húsin, en 
inn á milli leynast spegilsléttar tjarnir 
þar sem vatnið hefur sérkennilegan 

sægrænan blæ. Ólíkt Dyrfjöllum, sem sjást víða að, 
er Stórurð falinn gimsteinn sem flestir hreinlega 
keyra fram hjá á leið sinni austur á Borgarfjörð 
eystri og Víkur. Engu að síður er ekki flókið að 
komast í Stórurð gangandi og eru nokkrar leiðir í 
boði, allar greiðfærar. Algengast er að ganga hring 
sem hefst og endar við Vatnsskarð eystra, Héraðs-
megin, en að uppgöngustaðnum er aðeins hálftíma 
keyrsla frá Egilsstöðum. Þetta er um 16 km ganga 
og ágætt að taka heilan dag til að njóta hennar. 
Stígarnir eru stikaðir og á leiðinni býðst frábært 
útsýni yfir Njarðvík og upp í Ytra-Dyrfjall, en ekki 
síður yfir Úthérað og Héraðsflóann. Upplifunin 
að koma að björgunum í Stórurð, sem eru eins 
og risavaxnir legókubbar sem fljóta á sægrænu 
jökulvatni, er engu lík. Talið er að þessi stóru 
mosavöxnu björg hafi borist niður úr Dyrfjöllum 
með skríðandi jökli eða hlaupi af einhverju 

tagi. Græna vatnið er jökul bráð úr jöklum í 
hlíðum Dyrfjalla sem skapa ómótstæðilegt 
baksvið Stórurðar. Það er ekki hægt annað 
en heillast af náttúrufegurðinni í Stórurð og 

ótrúlegt að slík náttúruperla skuli hvorki 
vera friðland né tilheyra þjóðgarði. En 

sjón er sögu ríkari.

Mosavaxnir 
risakubbar

Inni á milli bjarganna í Stórurð er jökulbráðið vatn sem hefur einkennandi sægrænan blæ. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Horft til Dyrfjalla frá Úthéraði. Stórurð er í Urðardal undir sjálfum dyrunum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Gengið ofan af 
Súlum niður í 
Urðardal.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ÓLAFUR MÁR

Grettistökin 
í Stórurð eru 
mörg hver á 
stærð við fjöl-
býlishús.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ÓLAFUR MÁR

Náttúrulega Ísland

 

Upplifunin að 

koma að 

björgunum í 

Stórurð, sem 

eru eins og 

risavaxnir 

legókubbar 

sem fljóta á 

sægrænu 

jökulvatni, er 

engu lík.

Tómas Guðbjarts-
son læknir og 
náttúruunnandi 
og Sigtryggur Ari 
Jóhannsson ljós-
myndari fjalla um 
sérstæðar perlur í 
íslenskri náttúru.

Hér má sjá Urðardal og Stórurð ofan af Dyrfjöllum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓLAFUR MÁR
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Geldingafjall

Súlur

Stórurð

Staðurinn er magnaður og minnir á köflum á einhvers konar völundarhús. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Sægræna jökulvatnið er bráð úr hvilftarjökli sem er undir Dyrjöllum og ber hið einfalda og augljósa nafn Jökull. Jökulsá heitir áin. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓLAFUR MÁR

Stórurð er mikilfenglegur staður og ef fólk á á annað borð leið um Austurland ætti það hiklaust að taka frá dag til þess að virða fyrir sér staðinn. Heill dagur er er nauðsynlegur. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓLAFUR MÁR

Að lokinni göngu í Stórurð er kjörið að njóta máltíðar utandyra. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Náttúrulega Ísland

Gangan hefst og endar 

frá veginum yfir Vatnsskarð, 

sem skilur að Úthérað og 

Njarðvík. Borgarfjörður 

eystri er innan seilingar.



Landsmenn lesa Fréttablaðið  
allan ársins hring

LÍKA Á 
SUMRIN!

Fréttablaðið - mest lesna dagblað  
landsins, líka á sumrin

89% af lesendum dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu 18–49 ára 

lesa Fréttablaðið daglega allan ársins hring

Auglýsing í Fréttablaðinu   
er ávallt jafn verðmæt

* meðallestur þeirra sem lesa bara 
Fréttablaðið og þeirra sem lesa Fréttablaðið 

og Morgunblaðið. Heimild: Prentmælingar 
Gallup apr. – júní og júlí – sept. 2017.
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Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Fólk um allan 

heim samein-

ast í um-

hyggju fyrir 

drengjum 

sem hafa 

orðið að þola 

raunir sem 

ekki ætti að 

leggja á börn 

og enn sér 

ekki fyrir 

endann á.

 

Afköst 

starfsfólks 

hafa jafn-

framt haldist 

óbreytt þó 

vinnutíminn 

sé styttri og á 

flestum 

vinnustöðum 

hefur dregið 

verulega úr 

skammtíma-

veikindum.

Flestir þekkja vel þá staðreynd að Íslendingar vinna 
mun lengri vinnudag en þær þjóðir sem við viljum 
bera okkur saman við. Vinir og ættingjar annars 

staðar á Norðurlöndunum hafa meiri tíma til að sinna 
fjölskyldu, vinum og áhugamálum. Við þessu vill BSRB 
bregðast með því að stytta vinnuvikuna úr 40 stundum í 
36 án launaskerðingar. Þegar hafa verið stigin mikilvæg 
skref með tilraunaverkefnum sem bandalagið stendur 
fyrir ásamt Reykjavíkurborg og ríkinu.

Í dag vinna um 2.700 einstaklingar á vinnustöðum 
sem taka þátt í þessum tveimur tilraunaverkefnum. Þetta 
eru bæði staðir þar sem unnið er í dagvinnu og vinnu-
staðir þar sem unnin er vaktavinna. Hjá ríkinu hafa fjórar 
stofnanir tekið þátt og verða fimm frá og með haustinu. 
Reykjavíkurborg byrjaði fyrr á sínu tilraunaverkefni og 
hefur árangurinn verið svo jákvæður að öllum vinnu-
stöðum borgarinnar var boðið að taka þátt síðasta vor.

Þó BSRB taki þátt í tilraunaverkefnunum einskorðast 
þátttakan ekki við félagsmenn aðildarfélaga BSRB. 
Fjölmargir félagsmenn stéttarfélaga sem eiga aðild að 
Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna og 
Kennarasambandi Íslands taka þátt í að stytta vinnu-
vikuna. Þá eru dæmi um vinnustaði eins og Hugsmiðjuna 
sem hafa innleitt styttingu vinnuviku hjá sér til framtíðar. 
Allt hefur þetta áhrif og nú hafa Akraneskaupstaður, 
Akureyrarbær og Reykjanesbær ákveðið að hefja tilraun 
um styttri vinnuviku meðal sinna starfsmanna. Fleiri 
munu fylgja í kjölfarið.

Niðurstöður fram að þessu sýna að starfsánægja 
hefur aukist, líðan á vinnustað batnað, lífsgæði aukist 
og auðveldara er fyrir starfsfólkið að samræma vinnu 
og einkalíf. Í viðtölum við starfsfólk hefur meðal annars 
komið fram að það upplifir að stressið heima fyrir hafi 
minnkað með styttingunni. Afköst starfsfólks hafa 
jafnframt haldist óbreytt þó vinnutíminn sé styttri og á 
flestum vinnustöðum hefur dregið verulega úr skamm-
tímaveikindum.

Það er ekki bara verkalýðshreyfingin sem vill stytta 
vinnuvikuna. Skynsamir stjórnendur vilja einnig fara 
þessa leið enda sýnir reynslan að ávinningurinn er veru-
legur fyrir bæði vinnustaðinn og starfsfólkið.

Má bjóða þér meiri frítíma?

Sonja Ýr 
Þorbergsdóttir
lögfræðingur 
BSRB

Það var líkt og heimsbyggðin gæfi frá sér 
feginsandvarp þegar fréttir bárust af því 
að tólf fótboltadrengir og þjálfari þeirra 
sem lokuðust af inni í helli í Taílandi 
hefðu fundist á lífi eftir níu daga vist.

Það má segja ýmislegt um mannkynið. 
Reyndar er það stundum ansi sjálfhverft og dyntótt 
og virðist jafnvel þrífast best á átökum, en það á 
vissulega líka sínar góðu hliðar. Þær hafa opinberast 
á síðustu dögum þegar fólk um allan heim sameinast 
í umhyggju fyrir drengjum sem hafa orðið að þola 
raunir sem ekki ætti að leggja á börn og enn sér ekki 
fyrir endann á. Fréttir um að drengirnir séu furðu 
brattir í aðstæðum sínum eru hughreystandi. Börn 
eru stórmerkilegar manneskjur og búa iðulega yfir 
meiri þrautseigju og útsjónarsemi en fullorðnir ætla 
þeim.

Í erfiðum aðstæðum finnast ætíð einstaklingar 
sem stíga fram og eru reiðubúnir að sýna fórnfýsi. 
Til er nokkuð sem heitir siðferðileg skylda, það er 
reyndar afar auðvelt að banda henni frá sér, en samt 
eru alltaf einhverjir sem hlýða kalli hennar. Það á við 
um læknana tvo í taílenska hernum sem buðust til 
að dvelja með drengjunum og þjálfara þeirra í ömur-
legum aðstæðum. Enginn ætlast til slíkrar fórnar, 
hana er ekki nauðsynlegt að færa, en samt er hún í 
boði.

Sá björgunarleiðangur sem nú er í undirbúningi 
í Taílandi er afar áhættusamur og þar eru einstakl-
ingar sem eru tilbúnir að leggja á sig mikið erfiði og 
jafnvel leggja líf sitt í hættu. Um allan heim fylgist 
fólki með gangi mála og lætur sig miklu varða að vel 
fari. Það er mikilsverður eiginleiki að geta fundið til 
með öðrum og sett sig í spor þeirra. Það er við fréttir 
eins og þessar sem sá eiginleiki verður áberandi í 
fari svo margra. Fólki stendur ekki á sama um örlög 
tólf drengja sem verða að komast heilu og höldnu 
til fjölskyldna sinna. Þannig höfum við á síðustu 
dögum séð náungakærleikann taka völd. Það er hug-
hreystandi og eflir trú á hinu annars óútreiknanlega 
mannkyni.

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, kannski 
eini ráðamaður þjóðarinnar sem með sanni má 
kallast hjartahreinn, lagði það til á dögunum að 
taílensku fótboltadrengirnir myndu leiða liðin inn 
á völlinn í úrslitaleik HM í fótbolta í Rússlandi. Það 
er afar falleg hugsun á bak við þessa hugmynd sem 
er þó ekki raunhæf í stöðunni eins og hún er í dag. 
En þegar drengirnir eru komnir heim heilir á húfi 
(það má ekki leyfa annarri hugsun að komast að) 
þá munu þeir sem tök hafa á örugglega leggja sitt af 
mörkum til að gleðja þá. Drengirnir eiga eflaust sínar 
hetjur í boltanum sem gætu þar lagt sitt af mörkum, 
þó ekki væri nema með því að senda þeim skilaboð. 
Heimsókn til þeirra í eigin persónu væri þó enn 
betra framtak.

Hugur heimsbyggðarinnar er hjá drengjunum í 
hellinum. Nú ríkir samkennd, umhyggja og ósk um 
að allt fari vel.

Á lífi

ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttli
j

Ógagnsæi
Kjararáð klykkti út með 
sínum síðasta úrskurði í 
síðasta mánuði en hann var 
birtur í fyrradag. Í honum 
setur ráðið líklega nýtt Íslands-
met í ógagnsæi stjórnvalds án 
atrennu. Athugasemda og rök-
stuðnings forstöðumanna er í 
engu getið og ekki er með neinu 
móti hægt að lesa úr úrskurð-
inum hvers vegna embættis-
manni A er raðað fyrir ofan 
eða neðan B og C. Af orðum 
forstöðumanna má síðan lesa 
að ráðið sé ekki aðeins seint 
til svara þegar blaðamenn eru 
á línunni og dæmi eru um að 
einhver erindi hafi ekki hlotið 
afgreiðslu ráðsins.

Framhaldið
Það sást úr flugvél að tilraunin 
kjararáð hafði fyrir löngu farið 
út um þúfur. Fyrirkomulagið 
var óskilvirkt sem skilaði sér 
í því að þeir sem undir það 
heyrðu urðu eftir í launa-
þróun. Sést það best á því að 
í einhverjum tilfellum tók 
hin nýja ákvörðun nú við af 
ákvörðun kjaranefndar. Sífellt 
þurfti að leiðrétta afturvirkt 
sem nær undantekningalaust 
skapaði ólgu á markaði. Nýtt 
fyrirkomulag verður lagt fyrir 
á þingi í haust. Vonandi er að 
þinginu takist vel til svo að ekki 
verði áframhald á ógagnsæi og 
launakippum. 
joli@frettabladid.is
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Stokkhólmur – Það var 1766 að 
Svíar settu sér stjórnarskrá sem 
mælti fyrir um frelsi fjölmiðla 

og upplýsingaskyldu stjórnvalda. 
Svíar skildu það fyrr en aðrar þjóðir 
að réttur almennings til upplýsinga 
og gegnsæis er óaðskiljanlegur frá 
öðrum mannréttindum. Í Svíþjóð 
er þessi meginregla kennd við „sól-
skinslög“. Ekki færri en 30 önnur 
lönd hafa sett svipuð ákvæði í sínar 
stjórnarskrár. Þær eiga það sam-
merkt allar nema ein að hafa verið 
endurskoðaðar eftir aldamótin 2000. 
Nýja stjórnarskráin frá 2011-2013 
sem Alþingi heldur enn í gíslingu 
geymir í þessum anda mikilvæg ný 
ákvæði um upplýsingarétt og frelsi 
fjölmiðla, ákvæði sem er ætlað að 
hjálpa til við að vinda ofan af þeirri 
leynd og spillingu sem loða við opin-
bera stjórnsýslu í landinu. Tilefnin 
eru mörg og brýn þótt hér verði tvö 
dæmi látin duga.

Mál 1: Kjararáð
Fyrir nokkru var frá því sagt að Kjara-
ráð vill ekki afhenda Fréttablaðinu 
fundargerðir sínar, en blaðið óskaði 
í nóvember 2017 eftir aðgangi að 
fundargerðunum. Úrskurðarnefnd 
um upplýsingamál hefur nú eftir 
langt þóf fellt úr gildi synjun ráðsins 
á beiðni blaðsins. Málið er brýnt þar 
eð bæði Samtök atvinnulífsins og 
ASÍ hafa sakað Kjararáð um að taka 
rangar ákvarðanir sem ógna vinnu-
friði og auka hættuna á kollsteypu á 
vinnumarkaði. Hvað gerði Alþingi? 
Það lagði Kjararáð niður með manni 
og mús. Enn er óvíst hvort hægt 
verður að fá úr því skorið sem fram 
fór á fundum Kjararáðs. Þetta gæti 
ekki gerzt í Svíþjóð og ekki heldur 
á Íslandi hefði Alþingi staðfest nýju 
stjórnarskrána 2013 eins og því bar.

Mál 2: Seðlabankinn
Fundargerðir Seðlabanka Íslands 
eru ekki aðgengilegar almenningi 
og þá ekki heldur blaðamönnum. 
Það er bæði óheppilegt og óeðlilegt 
þar eð í lögum um Seðlabankann 
(28. gr.) segir: „Bankaráð hefur eftirlit 
með því að Seðlabanki Íslands starfi 
í samræmi við lög sem um starf-
semina gilda.“ Fulltrúum stjórnmála-
flokkanna í bankaráðinu ber því 
lagaskylda til að fylgjast með því að 
starfsmenn bankans fari að lögum.

Þar eð fundargerðum banka-
ráðsins er haldið leyndum getur 
fólkið í landinu ekki vitað hvort eða 
hvernig bankaráðsfulltrúar hafa rækt 
þessa lagaskyldu. Málið er brýnt m.a. 
vegna þess að vitað er um lögbrot í 
bankanum. Kastljós RÚV greindi frá 
því 2016 að hátt settur starfsmaður 
bankans hefði viðurkennt fyrir 
sérstökum saksóknara 2012 að hafa 
rofið trúnað 2008. Málið var talið 
hafa fyrnzt 2010 þar eð lög kveða 
á um fyrningu á tveim árum þegar 
ekki liggur þyngri refsing við broti 
en eins árs fangelsi. Maðurinn starfar 
enn í bankanum eins og ekkert hafi 
í skorizt.

Einnig er vitað um a.m.k. tvö 
meint lögbrot í bankanum sem 
Kastljós RÚV greindi einnig frá 2016, 
annars vegar gálaust lán Seðla-
bankans til Kaupþings 2008 og hins 
vegar birtingu Morgunblaðsins 2017 
á útskrift af símtali seðlabankastjóra 
og forsætisráðherra þar sem ráðherr-
ann segir um lánveitinguna: „Ég býst 
við því að við fáum þessa peninga 
[75 milljarða króna] ekki til baka“.

Seðlabankinn neitaði árum saman 
að upplýsa almenning og Alþingi um 
símtalið og bar við bankaleynd þótt 
hún komi málinu ekki við. Morgun-

Grugg eða gegnsæi?
Þorvaldur  
Gylfason

Í DAG blaðið birti útskriftina í nóvember 
2017 án þess að vitað sé hvernig 
blaðið komst yfir svo vandlega 
varðveitt leyniskjal né heldur hvort 
viðeigandi yfirvöld hafi rannsakað 
gagnalekann. Málið er brýnt m.a. af 
því að hátt settur embættismaður 
fékk fangelsisdóm 2014 fyrir að 
stuðla að birtingu leynilegs gagns úr 
banka og einnig af því að Stundin 
hefur mátt una því mánuðum saman 
að mega ekki birta lekin bankagögn 

sem virðast eiga erindi við almenn-
ing. Sá gagnaleki var rannsakaður í 
þaula.

Það er sjálfstætt álitamál hvernig 
taka beri á bankaráðsfulltrúum ef 
ljóst þykir að þeir kunni að hafa van-
rækt skýrar lagaskyldur sem á þeim 
hvíla.

Jafnræði fyrir lögum
Fólkinu í landinu hefur engin 
skýring verið gefin á því hvers 

vegna sumir bankamenn hafa sætt 
rannsókn og fengið dóma fyrir 
gáleysisleg útlán og meðfylgjandi 
umboðssvik og aðrir ekki. Engin 
skýring hefur heldur verið gefin á 
því hvers vegna sum trúnaðarbrot í 
bönkum hafa sætt rannsókn og leitt 
til fangelsisdóma og önnur ekki. 
Dómskerfið í landinu mun ekki vaxa 
í áliti almennings ef lögbrot eru látin 
viðgangast án þess að lögbrjótum sé 
gerð refsing fyrir brotin skv. lögum, 

t.d. vegna slakrar framfylgdar laga 
eða jafnvel vegna þess að yfirvöld 
dragi taum vel tengdra lögbrjóta og 
vanvirði þannig þá frumreglu réttar-
ríkisins um jafnræði fyrir lögum. 
Réttarvitund almennings stafar 
hætta af refsileysi – þ.e. því að lögum 
sé helzt ekki framfylgt þegar valds-
menn eða aðrir vel tengdir menn 
eiga í hlut eins og ég lýsi í ritgerð 
minni „Samstæð sakamál“ í Tímariti 
Máls og menningar í febrúar sl.

569 6900          09:00–16:00www.ils.is

Opið er fyrir
umsóknir um
stofnframlög

Markmið laga um almennar íbúðir er að bæta 
húsnæðisöryggi þeirra sem eru undir tekju- og 
eignamörkum við upphaf leigu. Stofnframlög eru 
veitt til byggingar og kaupa á almennum íbúðum.

Við mat á umsóknum er lögð sérstök áhersla 
á eftirfarandi þætti:
Nýbyggingar og fjölgun leiguíbúða.
Íbúðir á svæðum þar sem þörf er fyrir leiguíbúðir 
fyrir leigjendur undir tekju- og eignamörkum.

Auk þess verður lögð áhersla á: 
Hagkvæmar íbúðir hvað stærð og herbergja-
fjölda varðar sbr. viðmiðunarstærðir.
Hagkvæmar aðferðir við íbúðabyggingar í því   
skyni að lækka byggingarkostnað.
Íbúðir sem uppfylla þarfir íbúa á hverju svæði.
Íbúðir sem uppfylla mismunandi þarfir ólíkra hópa.
Að stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúa og 
félagslegri blöndun.

Viðmiðunarstærðir
Við úthlutun verður horft til þess að íbúðir séu að 
jafnaði ekki stærri en eftirfarandi tafla segir til um: 
      
  Hámarksstærð 
Fjöldi herbergja m.v. herbergjafjölda

Einstaklingsíbúð 50 m²

2ja herbergja íbúð 60 m²

3ja herbergja íbúð 80 m²

4ra herbergja íbúð 95 m²

5 herbergja íbúð 110 m²

 

Umsóknum skal skila inn á rafrænu formi
á heimasíðu sjóðsins. Umsóknarfrestur er til
og með 31. október 2018.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Íbúðalánasjóðs, www.ils.is. 

Auglýst er eftir umsóknum fyrir árið 2018 

um stofnframlög ríkisins til byggingar eða 

kaupa á almennum íbúðum skv. lögum nr. 

52/2016 og reglugerð nr. 555/2016.

Umsóknarfrestur:
31. október 2018  

• 
•

• 

• 

•
• 
•
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Í því umróti sem skekur íslenskt 
heilbrigðiskerfi þetta sumarið 
með skorti á hjúkrunarfræðing-

um og uppsögnum ljósmæðra og 
undirmönnun ýmissa annarra heil-
brigðistétta standa læknar vaktina 
enn. Læknisfræði er grunnstoð heil-
brigðisþjónustunnar sem ekki má 
bresta þó annað hrökkvi undan álagi 
og upplausn skapist í heilbrigðiskerf-
inu. Engar reglur gilda um lágmarks-
mönnun lækna utan lögbundinnar 
neyðarmönnunar ef til verkfalls gæti 
komið.

Svo undarlega sem það kann að 
hljóma reyndist í því eina verkfalli 
sem læknar neyddust til að ganga 
í gegnum á 100 ára sögu Læknafé-
lags Íslands mönnun heldur skána á 
sumum deildum helstu heilbrigðis-
stofnana þegar uppfyllt voru ákvæði 
neyðarmönnunarlista. Undirmönnun 
lækna og mikið álag einkennir enn 
starfsaðstæður lækna á sumum svið-
um og huga þarf að stöðugri endur-
nýjun og endurmati á mönnunar-
þörf m.t.t. breytinga í samfélagsgerð, 
mannfjölda og tækniframfara.

Nýliðun lækna er þróunarverk-
efni sem ekki má vanrækja eða hefta 
með nokkru móti. Læknar hafa 
aldrei reynt að fría sig ábyrgð á hlut-
verki starfsstéttarinnar í íslensku 
samfélagi. Skortur er enn á læknum, 
hvort sem litið er til sjúkrahúsþjón-
ustu, heilsugæslu eða sérhæfðrar 
heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa. 
Má þar nefna skort á heimilislæknum, 
taugalæknum, hjartalæknum, barna-
geðlæknum, gigtlæknum, öldrunar-
læknum og augnlæknum.

Úrskurður kærunefndar jafnréttis-
mála
LÍ styður kröfur um að menntun skuli 
metin til launa, en ítrekað hefur verið 
reynt að draga laun og kjarabaráttu 
lækna inn í umræður um samninga 
annarra starfsstétta án þess að rétt sé 
farið með. Sérfræðilæknar fá starfs-
réttindi sem slíkir eftir allt að 14 ára 
nám, þegar formlegri þjálfun lýkur 
í sérgrein. Það er ekki raunhæft að 
jafna því námi við háskólanám ann-
arra heilbrigðisstétta sem veitir starfs-
réttindi að afloknu fjögurra til sex ára 
námi.

Úrskurður kærunefndar jafnréttis-
mála í máli Félags íslenskra hjúkr-
unarfræðinga gegn Landspítala þann 
18. maí 2017 var ótvíræður hvað þetta 
varðar. Þar kemur skýrt fram að störf 
lækna og annarra heilbrigðisstétta eru 
ekki samanburðarhæf að þessu leyti 
þegar kemur  að launasetningu og 
skilgreiningu á ábyrgðarsviði. Á það 
var bent að þó staða lækna og hjúkr-

Læknar standa vaktina
Reynir 
 Arngrímsson
formaður 
Læknafélags 
Íslands

Sérfræðilæknar fá starfs-

réttindi sem slíkir eftir allt 

að 14 ára nám, þegar form-

legri þjálfun lýkur í sérgrein. 

Það er ekki raunhæft að 

jafna því námi við háskóla-

nám annarra heilbrigðis-

stétta sem veitir starfsrétt-

indi að afloknu fjögurra til 

sex ára námi.

unarfræðinga sé sú sama í skipuriti, 
séu störf þeirra í meginatriðum ekki 
samanburðarhæf. Þannig sé grunn-
krafa í starfi hjúkrunarfræðings hjúkr-
unarleyfi en að baki því sé fjögurra ára 
háskólanám. Að baki sérfræðiviður-
kenningu læknis er hins vegar að lág-
marki 11-14 ára nám, sex ár í háskóla, 
eins árs kandídatsár og fjögurra til sjö 
ára viðbótarnám, oftast nær erlendis. 
Þá er bent á að í lögum sé gerður 
greinarmunur á ráðningarferli í þessi 
störf og það rakið nánar í úrskurð-
inum. Löggjafinn gerir að þessu leyti 
strangari kröfur til umsækjenda um 
læknisstöður. Þá er jafnframt gerð 
krafa í ráðningarsamningum um 
aukna hæfni þar sem læknar sinni 
auk klínískrar vinnu kennslu og aka-
demískum störfum.

Strangari kröfur til starfsréttinda – 
styttri starfsævi
Þá má einnig benda á að á t.d. Land-
spítala eru jafnframt gerðar strangari 
kröfur um ráðningarferli sérfræði-
lækna en hjúkrunarfræðinga. Sérstök 
stöðunefnd læknaráðs veitir umsögn 
um faglega hæfni allra umsækjenda 
um fastar læknastöður, en slíks er ekki 
krafist við ráðningar annarra starfs-
stétta. Þá er mikilvægt að hafa í huga 

að læknar, sérstaklega yfirlæknar, 
bera verulega ábyrgð í stefnumótun 
heilbrigðiskerfisins. Þetta endurspegl-
ast meðal annars í kostnaðaráhrifum 
ákvarðana um dýra og flókna læknis-
fræðilega meðferð og lyfjagjöf og 
þeim er ætlað að vera leiðandi í upp-
byggingu þjónustu sinnar sérgreinar. 
Loks má nefna kröfur settar fram af 
ríkisvaldinu sem eru íþyngjandi hvað 
varðar starfslok þegar ákveðnum 
aldri er náð. Starfsævi lækna er stutt 
miðað við flestar aðrar starfsstéttir 
sem meðal annars ræðst af kröfum 
sem settar eru fram í lögum um nám 
og færni í starfi.

Launaþróun 2007 – 2017
Fjármálaráðuneytið birti í vikunni 
upplýsingar um launaþróun starfs-
stétta innan BHM árin 2007 til 2017. 
Þetta gefur tilefni til að skoða launa-
þróun í þjóðfélaginu í víðara sam-
hengi á þessu tímabili. Ef litið er til 
þróunar heildarlauna frá árinu 2007 
til 2017 sést að skv. gagnagrunni fjár-
málaráðuneytisins hafa heildarlaun 
lækna að meðaltali hækkað um 63,6% 
á þessu tímabili sem er hlutfallslega 
minni breyting á launakjörum en 
margra annarra stéttarfélaga. Tölurnar 
tala sínu máli. Þrátt fyrir erfiða kjara-
baráttu og verkfall á árunum 2014-15 
hafa læknar ekki fylgt launaskriði 
samfélagsins né tekið þátt í höfrunga-
hlaupinu títtnefnda. Þá má einnig geta 
þess að læknar í dag eru ekki aðilar 
að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins 
(LSR) og hafa því önnur lífeyrisrétt-
indakjör, en aðrar stéttir sem starfa 
hjá hinu opinbera og njóta tryggingar 
á lífeyrisréttindum.

Hin ábyrga afstaða lækna, sem 
aðeins hafa einu sinni í 100 ára sögu 
Læknafélags Íslands farið fram í opin-
berri kjarabaráttu, hefur samkvæmt 
þessu ekki verið metin að verðleikum 
og þarfnast endurskoðunar í samræmi 
við ábyrgð í starfi og launaþróun í 
samfélaginu.

Launaþróun 2007-17 (heildarlaun)
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Umfjöllun fjölmiðla um kyn-
ferðisbrot og frásagnir brota-
þola eru vafalaust einn mikil-

vægasti þáttur þess að tekist hefur 
að brjóta niður þagnarmúrinn sem 
umlukti þessi sársaukafullu mál árum 
saman. Með því að rjúfa þögnina og 
ræða þessi viðkvæmu mál opinskátt 
hafa fjölmiðlar sent brotaþolum þau 
skilaboð að það er hægt að nálgast 

hjálp og aðstoð. Þú ert ekki ein(n).
Mikilvægi þessa fyrir brotaþola 

verður seint ofmetið. Þess vegna var 
dapurlegt að lesa leiðara Kristínar 
Þorsteinsdóttur, útgefanda Frétta-
blaðsins, síðastliðinn laugardag. Þar 
tekur Kristín þennan málaflokk og 
freistar þess að gera hann að skjóli 
fyrir ófaglegum og röngum frétta-
flutningi fjölmiðla sem hún stýrði í 
svokölluðu Hlíðamáli.

Í þessum illa ígrunduðu skrifum er 
látið að því liggja að Hæstiréttur hafi 
í dómi sínum verið að „hanka blaða-
menn á smáatriðum“. Í því sambandi 
er rétt að minna á að Hæstiréttur 
hefur aldrei áður dæmt jafn marga 
blaðamenn, fyrir jafn mörg æru-
meiðandi ummæli sem viðhöfð voru 
í jafn mörgum fjölmiðlum og í þessu 

dómsmáli. Skilaboð Hæstaréttar eru 
einföld og skýr. Vinnubrögð Krist-
ínar og starfsmanna hennar voru með 
öllu ólíðandi og óverjandi. Miðað við 
leiðarann virðast þau samt ekki hafa 
komist til skila.

Staðreyndin er sú að fjölmiðla-
fólkið sem Hæstiréttur dæmdi í 
þessu máli virti ekki þær grunnreglur 
vandaðrar blaðamennsku að ganga úr 
skugga um að heimildir þeirra væru 
réttar. Afleiðingin var sú að tveir ungir 
menn voru rændir ærunni og hrökkl-
uðust úr landi. Í raun er skammarlegt 
að ekki hafi enn verið beðist afsökun-
ar á þeim hrapallegu mistökum. Enn 
verra er svo þegar sú sem átti að veita 
starfsfólki sínu leiðsögn notar eitt af 
mikilvægustu málum okkar tíma sem 
skálkaskjól fyrir fúskið.

Skálkaskjól
Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson
hæstaréttarlög-
maður, flutti mál 
nr. 729/2017 í 
Hæstarétti

Við hjá Landsneti kynntum á 
dögunum tillögu að kerfis-
áætlun 2018-2027. Í henni 

birtum við framtíðarsýn okkar og 
mögulegar leiðir til að takast á við 
áskoranir í flutningskerfinu. Ljóst 
er að mikilla fjárfestinga er þörf á 
komandi árum ef forðast á veruleg 
vandræði en allar líkur eru á að þær 
fjárfestingar muni reynast þjóðhags-
lega arðbærar.

Aukið samráð um valkosti
Til að auka upplýsingagjöf höfum við 
tekið saman og birt ítarlega kostn-
aðar- og ábatagreiningu út frá ýmiss 
konar sviðsmyndum. Þar er gert ráð 
fyrir breytilegum forsendum um 
eftir spurn eftir raforku, uppbygg-
ingarhraða, lengd jarðstrengja og 
valkostum við styrkingu kerfisins.

Til lengri tíma eru í grunninn 
tveir valkostir til að styrkja raforku-
kerfið. Annaðhvort verður tengt 
yfir hálendið til að tengja saman 
Norðurland og Suðurland eða að 
Byggðalínan verður styrkt verulega. 
Báðar lausnir eru tæknilega og þjóð-
hagslega fullnægjandi. Í drögum að 
kerfisáætlun 2018-2027, sem nú eru í 
kynningu, má finna ítarlegri útlistun 
á þessum valkostum. Almenningur 
er hvattur til að kynna sér þessar 
hugmyndir en frestur til athuga-
semda er til 15. júlí.

Á næstu árum verður lögð áhersla 
á styrkingar á Norðurlandi og í 
kringum höfuðborgarsvæðið. Þau 
verkefni eru sameiginleg bæði 
hálendisleið og byggðalínuleið. 
Helstu niðurstöður eru að endur-
greiðslutími áætlaðra fjárfestinga 
er mun styttri en afskriftartími. Það 
þýðir að fjárfestingarnar borga sig.

Hverju skilar 
sterkara raforkukerfi?
Fulllestaðar og jafnvel yfirlestaðar 
flutningslínur þjónusta stór og mikil-
væg landsvæði í íslenska raforku-
kerfinu. Þetta veldur verulegum 
vandamálum og kostnaði fyrir bæði 
framleiðendur og notendur raforku. 
Vandamálum sem verða ekki leyst 
nema með sterkara raforkukerfi.

Sterkara kerfi skilar margþættum 
ávinningi en stærsti einstaki þáttur-
inn er minni takmarkanir á flutningi 
og afhendingu raforku sem þýðir 

að fyrirtæki geta vaxið og dafnað, 
enda þurfi ekki að skerða raforku til 
þeirra.

Í dag er fjölda fyrirtækja ómögu-
legt að vaxa og auka starfsemi sína 
því þau fá ekki raforku til þess, 
fiskbræðslur brenna víða olíu í 
stað þess að nýta raforku. Víða í 
landsbyggðunum eru vandræði 
með gæði raforkunnar sem leiðir 
til stóraukins kostnaðar fyrirtækja 
sökum rafmagnsleysis og annarra 
vandræða sem stöðvar rekstur og 
skemmir búnað. Sterkara kerfi mun 
leysa þessi vandamál. Samhliða því 
mun minni raforka tapast en orka 
sem tapast í kerfinu er einskis nýt 
og leggst kostnaður við kaup á þeirri 
orku á raforkunotendur.

Þá eru svæði í raforkukerfinu þar 
sem virkjanir geta ekki keyrt á full-
um afköstum því það er einfaldlega 
ekki hægt að flytja orkuna af svæð-
inu. Aflið sem fæst við að tengja þess-
ar virkjanir betur er allt að 90 MW og 
gæti samkvæmt varfærnu mati fært 
þjóðarbúinu 800 milljónir króna í 
ábata árlega til frambúðar. Áætlað 
er að sterkara kerfi skili bættum 
áreiðanleika og minni rekstrartrufl-
unum. Ávinningur af því er metinn á 
allt að níu milljörðum króna.

Annars konar ávinningur kemur 
einnig til sem ekki hefur enn verið 
metinn til fjár. Til dæmis mætti 
nefna markmið um jöfnun atvinnu-
tækifæra um landið, samkeppnis-
áhrif á markaði eða lækkaðan 
kostnað við varaaflstöðvar.

Fjárfestingar sem borga sig
Umræðan um tímabærar fjár-
festingar í innviðum þjóðarinnar 
hefur væntanlega ekki farið fram 
hjá mörgum. Vegakerfið hefur þar 
verið í brennidepli umræðunnar 
enda kannski sýnilegasti snerti-
flötur fólks við innviði þjóðarinnar. 
Í skýrslu Samtaka iðnaðarins í fyrra 
kom fram að uppsöfnuð viðhalds-
þörf í þjóðvegakerfinu var metin á 
70 milljarða króna. Áætlaðar fjár-
festingar Landsnets á næsta áratug 
eru allt að 69 milljörðum króna og 
eru því sambærilegar að umfangi og 
tæpast minna aðkallandi. Stór land-
svæði búa nú þegar við takmarkað 
aðgengi að rafmagni og nú styttist í 
að höfuðborgarsvæðið geri það líka.

Aukið afhendingaröryggi og jafn 
aðgangur að rafmagni um allt land 
eru meðal markmiða nýrrar þings-
ályktunar stjórnvalda um uppbygg-
ingu flutningskerfa raforku. Um þessi 
grundvallaratriði ætti að ríkja breið 
sátt í samfélaginu. Það þarf heldur 
ekki að hafa miklar áhyggjur af hag-
kvæmni þessara fjárfestinga. Þær 
munu borga sig að fullu löngu áður 
en líftími þeirra líður.

Arðbærar fjárfestingar  
og sterkara raforkukerfi

Jón Skafti 
Gestsson
sérfræðingur 
á fjármálasviði 
Landsnets
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40 l kr. 990

Gróðurmold 20 l.

560

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Sumarið er í Múrbúðinni
Lavor Space 180 
háþrýstidæla

2500w, 180 bör 
(275 m/túrbóstút)
510 L/klst
Pallahreinsir, hringbursti, 
felgubursti og aukaspíssar 
fylgja.

26.490

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Grilláhöld 3 stk. 
í setti kr. 
1.380

Grillbursti kr. 390

 
Lavor SMT 
160 ECO 

2500W, 160 bör 
(245 m/túrbóstút) 
510 L/klst. Þrjár 
stillingar: mjúk (t.d. 
viður), mið (t.d. bill) 
og hörð (t.d. steypa).

)

. 
l)
a).

Kaliber 
Black  
gasgrill 
3x3kw brennarar 
(9KW). Grillflötur 
41x56cm

23.990

Öflugt

og ódýrt

44.990

Kaliber Red  
gasgrill 
4 brennara (12KW) 
+ hliðarhella 
(2.5KW). Grillflötur 
41x56cm

Bio Kleen 
Pallahreinsir
1 líter 

895
5L 2.990 kr.

29.990

Portúgalskir  
leirpottar

Opið laugardag 

kl. 10-16 á Kletthálsi og 

10-14 í Reykjanesbæ

Grill yfirbreiðslur
margar stærðir.  

 Verð 4.280-4.580

Mikið
úrval

Frábært verð 
á plast- þakrennum.
Sjá verðlista á 
www.murbudin.is

Hjólbörur 80L

3.990  

20%
AFSLÁTTUR

DEKA SÍLAN  
vatnsfæla 5 lítrar 

8.790                             

  

             1 líter kr.  
1.990

Maston Hammer 
Spray 400ml   

1.050

Maston 
Hammer 
250ml   

995  

Maston 
Hammer 750ml   

1.995

Oden þekjandi 
viðarvörn 
1 líter, A stofn   

1.790

DEKAPRO útimálning, 
10 lítrar 

7.990

Deka Projekt 10 innimálning, 
10 lítrar (stofn A)

6.390

Landora tréolía  
Col-51903 3 l. 

1.980

Blöndum 

DRAUMALITINA 

þína!

MIKIÐ
ÚRVAL

MARGIR
LITIR

Deka þakmálning 10 lítrar  

9.990

Tilboð gildir til 8/7/2018



Auðvitað vildum við hafa 

það öðruvísi og liggja í sól-

baði, alla vega svona af og 

til. En hugsum dæmið til 

enda. Hvort er betra: Að hafa 

aðgang að ómældu magni af 

góðu drykkjarvatni og meira 

að segja einnig af heitu vatni, 

eða að þurfa að skammta sér 

nauðsynlega daglega vatnið 

eða jafnvel að fá alls ekki 

hreint og ómengað vatn?

Viðreisn mun láta til sín taka 

í sínum hjartans verkefnum, 

vinna þétt með meirihlut-

anum og ekki síður byggja 

upp samstarf og samtal við 

minnihlutaflokka og verk-

efni á kjörtímabilinu.

Full ástæða er til að fylgjast 

með áhrifum notkunar á 

lúsaeitri á lífríki sjávar, upp-

eldisstöðvar nytjastofna og 

rækjumið.
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Alþjóðlegar rannsóknir sýna 
fram á aukið stress hjá ungl-
ingum sem kemur meðal 

annars fram sem eymsli í maga, 
höfði og baki eða almenn þreyta. 
Margir þættir valda ekstra vanda-
málum á unglingsárunum eins 
og skólastress (faglegar áhyggjur), 
sálrænt/félagslegt stress (rifrildi/
átök við fullorðna og skólasystkini, 
vandamál með vináttu), persónu-
legt stress (sjálfsmynd, útlit, þyngd) 
og álagsstreita (einelti, skilnaður). 
Hér er gífurlegur kynjamismunur 
en stúlkur þjást mun oftar af stressi 
en drengir.

Ein af mögulegum ástæðum er 
léleg sjálfsmynd. Léleg sjálfsmynd 
getur stafað af því að gapið milli 
huglægrar sjálfsmyndar, það er að 
segja þess sem maður óskar sér að 
vera, og hlutlægrar sjálfsmyndar, 
hvernig maður er, verður stórt. Þetta 
veldur vanlíðan.

Vísindamenn telja að samfélags-
miðlar séu ein af höfuðástæðum 
fyrir slíkri þróun – huglæga sjálfs-
myndin verður svo stór – gapið 
stækkar sem veldur meiri streitu 
og lélegri sjálfsmynd. Maður er 
sífellt að mæla sjálfan sig við 
‘stjörnur’, reyna að vera vinsæll, fá 
mörg ‘like’, hafa flott útlit og vera 
með réttum vinum. Þetta á sér-
lega við um stúlkur sem nota sam-
félagslega miðla meira en drengir. 
Rannsóknir sýna að hjá stúlkum er 
sterkast samband milli almennrar 
sjálfsmyndar og sjálfsmyndar sem 

tengist útliti þeirra. Hjá drengjum 
er sterkt samband milli almennrar 
sjálfsmyndar og sjálfsmyndar sem 
tengist útliti, félagslegu samþykki og 
færni í íþróttum. Léleg sjálfsmynd 
getur komið fram hjá stúlkum sem 
þunglyndi, kvíði og átraskanir en 
hjá drengjum sem hegðunarvandi, 
áhættuhegðun og tourette.

Þýski prófessorinn og geðlæknir-
inn Manfred Spitzer segir að ein 
af helstu hættunum við að nota 
snjallsíma/spjaldtölvur of mikið 
og vera stöðugt á samfélagsmiðlum 
sé hættan á fíkn. Fræðimenn hafa 
fundið út að unglingar eyða sífellt 
meiri tíma á netinu og verða þess 
vegna að minnka tímann sem þeir 
nota til annarra hluta sem getur 
valdið félagslegri einangrun. Það má 
segja að vöntun verði á fjölbreyttu 
áreiti sem er gífurlega mikilvægt 
fyrir þróun heilans. Sífellt minni 
hreyfing getur valdið því að fleiri 
glíma við offitu. Ef maður skoðar 
stúlkur í þessu samhengi þá verða 
þær háðar einhverju sem er ekki 
gott fyrir sjálfsmynd þeirra og and-
lega heilsu. Fleiri rannsóknir sýna 
greinilega fram á samband milli 
einmanaleika og netnotkunar.

Þar að auki getur mikil netnotkun 
valdið svefnvandamálum. Svefn-
leysi gerir mann ekki bara krónískt 
þreyttan heldur er mikil hætta á 
ofþyngd og sykursýki. Mikil net-
notkun getur einnig valdið þung-
lyndi. Það er að segja að maður noti 
of mikinn tíma á samfélagsmiðlum 
sem á hinn bóginn getur haft slæm 
áhrif á heilsu komandi kynslóða.

Það er kominn tími til að við for-
eldrar, aðstandendur, kennarar og 
stjórnmálamenn skoðum þessi mál. 
Þörf er á breytingum.

Heim ild ir:
Spitz er, M. (2014). Digi tal dem ens. 
Panta gruel For lag AS, Oslo, Norge

Unglingarnir okkar 
– sjálfsmynd, stress 
og samfélagsmiðlar

Hermundur 
Sigmundsson
prófessor í 
lífeðlislegri 
sálfræði við 
Háskólann í 
Þrándheimi  
og Háskólann  
í Reykjavík 

Þessa dagana er enn og aftur 
verið að hella eitri í sjóinn við 
Ísland til að drepa laxalús sem 

herjar á laxeldi á Vestfjörðum.
Sífellt kemur betur og betur í ljós 

að eldi í opnum sjókvíum veldur 
miklum neikvæðum umhverfis-
áhrifum. Laxalús er talin ein helsta 
ógn við villta stofna laxfiska í Noregi 
og hefur orsakað 12-30% minnkun á 
stofnum laxfiska sem lifa í nágrenni 
eldisins. Rétt er að harma það and-
varaleysi sem stjórnvöld og eftirlits-
stofnanir hafa sýnt varðandi áhrif 
hennar á umhverfið hérlendis. Mat-
vælastofnun hefur ítrekað dregið 
úr áhyggjum manna vegna þessarar 
plágu með fullyrðingum um að hún 
nái sér ekki á strik í köldum sjó við 
Ísland. Nú er hið sanna komið í ljós.

Matvælastofnun kallar böðun 
á milljónum fiska með lúsaeitri 
„fyrirbyggjandi“ aðgerð sem er 
fullkomlega rangt. Það er ekkert 
fyrirbyggjandi við slíkar aðgerðir 
og nær alveg öruggt að eitra þarf 
aftur að vori. Reynslan hefur sýnt 
að eitrun nýtist bara í takmarkaðan 
tíma þangað til lúsin hefur þróað 
viðnám við eitrinu. Upplýsingagjöf 
Matvælastofnunar um stöðu lúsas-
mits er afar takmörkuð og virðist allt 
gert til að auðvelda uppbyggingu á 
þessum mengandi iðnaði.

Sótt er hart að stjórnvöldum að 
leyfa frekara eldi meðal annars í 
Ísafjarðardjúpi og jafnvel Eyjafirði. 
Lúsaplágan í laxeldinu fyrir vestan 
hlýtur nú að opna augu MAST og 
gera þær fyrirætlanir að engu. Það 
dettur engum heilvita manni í hug 
að leyfa norskum stórfyrirtækjum 
að eitra þau svæði sem eru nauð-
synleg uppeldi hefðbundinna nytja-
stofna. Full ástæða er til að fylgjast 
með áhrifum notkunar á lúsaeitri á 
lífríki sjávar, uppeldisstöðvar nytja-
stofna og rækjumið.

Þegar laxeldisbylgjan fór af stað 
var bent á hættuna sem villta lax-
inum stafar af erfðablöndun, lúsa-
plágu og sjúkdómum. Nú liggur 
fyrir að tveir af þessum þremur 
þáttum eru veruleikinn eftir mjög 
takmarkað eldi í örfá ár. Því verður 
vart trúað að stjórnvöld leyfi sér 
áfram að setja kíkinn fyrir blinda 
augað þegar hagsmunir norsku lax-
eldisfyrirtækjanna eru annars vegar.

Að hella eitri í sjó
Jón Helgi 
Björnsson
Laxamýri

Fyrir hvað stendur nýi meiri-
hlutinn í höfuðborg landsins? 
Við í Viðreisn höfum heyrt 

því fleygt að í raun hafi ekki verið 
myndaður nýr meirihluti heldur sé 
um að ræða framhald frá fyrra kjör-
tímabili. Slík framsetning er ekki 
bara mikil einföldun heldur líka 
einfaldlega röng. Vissulega er að 
hluta um sömu flokka að ræða og 
áttu í meirihlutasamstarfi í Reykja-
vík á árunum 2014-2018 en hlutföll 
flokkanna eru allt önnur og verka-
skiptingu hefur verið breytt.

Í nýjum meirihluta er líka nýr 
flokkur, Viðreisn, sem hefur skýra 
sýn og stefnu í hvernig borgin 
okkar á að vera.   Viðreisn er ekki 
neinn annar flokkur né fjórða 
hjólið undir gamla meirihlutanum, 
með Viðreisn var myndaður nýr 
meirihluti og við myndun meiri-
hlutans var megináherslan að ná 
sem mestu úr stefnu Viðreisnar inn 
í málefnasamninginn. Og hver var 
árangurinn?

Helstu baráttumál okkar í Við-
reisn í nýafstöðnum kosningum 
voru að hlúa að fjölbreyttu atvinnu-
lífi, tryggja góðan rekstrargrundvöll 
fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í 
borginni, huga vel að öllum hverf-
um borgarinnar undir slagorðinu 
„inn með úthverfin“, einfalda kerfið, 
innleiða notendamiðaða þjónustu 
til að einfalda líf íbúa og stefna að 
framúrskarandi menntun fyrir 
börnin okkar. Öll fengu þessi mál 
góðar undirtektir í meirihlutavið-
ræðum líkt og sjá má í samstarfssátt-
mála nýs meirihluta. Við sameinuð-
umst um þessi mál líkt og svo mörg 
önnur. Borgarfulltrúar Viðreisnar 
lögðu höfuðáherslu á málefnin og 
hvernig best væri að tryggja fram-
gang þeirra á kjörtímabilinu. Hlut-

verk fulltrúanna og embætti voru 
svo mótuð út frá því.

Aukið umfang borgarráðs tryggir 
það að undirrituð, sem er formaður 
borgarráðs, mun hafa yfirumsjón 
með atvinnustefnu borgarinnar, 
því nú heyra atvinnumálin undir 
borgarráð. Í borgarráði verður því 
endurskoðuð atvinnustefna borgar-
innar, þar með talin tillögugerð að 
vettvangi til samráðs um einstaka 
þætti atvinnulífsins, s.s. ferðaþjón-
ustu, verslun og þjónustu. Not-
endamiðuð þjónusta, úttektir og 

innleiðingar verða einnig leiddar af 
borgarráði. Formaður borgarráðs 
mun jafnframt leiða endurskipu-
lagningu þjónustu borgarinnar, 
þvert á svið, með aðkomu formanna 
þeirra ráða sem breytingarnar 
snerta og viðkomandi sviðsstjóra. 
Viðreisn mun ekki hvika frá því að 
að veita framúrskarandi menntun 
og gera skólana okkar að eftirsóttari 
vinnustöðum, þar munum við leika 
lykilhlutverk með varaformennsku í 
nýju skóla- og frístundaráði.

Þetta er ekki tæmandi listi yfir 
verk okkar á næsta kjörtímabili, 
því rödd okkar mun heyrast hátt 
í flestum ráðum borgarinnar. Við 
viljum frjálslynda, jafnréttissinnaða 
og alþjóðlega borg þar sem þjónusta 
við borgarana er í fyrirrúmi og við 
teljum að meirihlutasáttmálinn feli 
þetta í sér. Það eru spennandi tímar 
fram undan í borginni og mörg brýn 
verkefni sem verður unnið að af ein-
hug og festu. Viðreisn mun láta til 
sín taka í sínum hjartans verkefn-
um, vinna þétt með meirihlutanum 
og ekki síður byggja upp samstarf 
og samtal við minnihlutaflokka og 
verkefni á kjörtímabilinu.

Viðreisn blasir við í Reykjavík
Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir
oddviti Viðreisn-
ar í Reykjavík 
og formaður 
borgarráðs

Vatn er tvímælalaust mikil-
vægasta auðlind jarðar, án 
vatnsins er ekkert líf. Í heita 

pottinum um daginn var veðrið eins 
og oft áður aðalumræðuefnið og þá 
sérlega sú vætutíð sem hefur ríkt hér 
á Suðvesturlandi allan júní. Auðvitað 
vildum við hafa það öðruvísi og liggja 
í sólbaði, alla vega svona af og til. En 
hugsum dæmið til enda. Hvort er 
betra: Að hafa aðgang að ómældu 
magni af góðu drykkjarvatni og 
meira að segja einnig af heitu vatni, 
eða að þurfa að skammta sér nauð-
synlega daglega vatnið eða jafnvel að 
fá alls ekki hreint og ómengað vatn? 
Mér er alltaf minnisstætt þegar ég fór 
með gönguferðafélögum yfir Arnar-
vatnsheiðina. Þegar komið er fyrir 
ofan stóru vötnin gengur maður yfir 
svæði þar sem tært lindarvatn sprett-
ur alls staðar upp í fallegum litlum 
lækjum. Maður frá Austurlöndum 
nær var meðal þátttakenda og hann 
ætlaði alveg að missa sig í að dást að 
þessu og vildi bara hafa eina svona 
tæra lind nálægt heima hjá sér. En 
hann fær steikjandi sól nánast allan 
ársins hring. Gæðunum í heiminum 
er misskipt.

Við á þessu rigningarsama landi 
tökum hreina vatnið sem sjálfsagðan 

hlut. Og förum ekki alltaf nógu gæti-
lega að til að varðveita þessa auð-
lind. Enn rennur skólp óhreinsað í 
ár, vötn og læki. Plön um að leggja 
háspennulínur yfir vatnsverndar-
svæði eða leyfa mengandi starfsemi 
rétt við útjaðar þess eru auðvitað út í 
hött. Það mætti efla eftirlit og vöktun 
á vatnasvæðum til muna þó að það 
kosti. Við viljum ekki þurfa að sjóða 
allt drykkjarvatn af því að það finnst 
mengun í því.

Allir íbúar verða að vinna sem 
einn í að huga að vatnsvernd. Það er 
ekki í lagi að henda alls konar sulli í 
niðurföllin. Það er ekki í lagi að þvo 
bílana heima hjá sér með mengandi 
efnum. Það er ekki í lagi að nota 
eitur efni t.d. illgresiseyði og úðun 
á tré og runna í görðunum. Það fer 
nefnilega með regnvatninu í jarð-
veginn og svo áfram þó að framleið-
endur slíkra efna vilji telja okkur trú 
um annað.

Sjórinn í kringum okkar land skap-
ar mikil verðmæti. Þar er margt sem 
mætti betur fara. Það eru nefnilega 
ekki hvalir sem éta fiskinn frá okkur 
heldur er það mannfólkið sem eyði-
leggur mikilvæg hrygningarsvæði 
með botnvörpum sem stórskemma 
allt lífríkið á hafsbotninum. Með 
því að stífla jökulár til þess að virkja 
verða mikilvæg næringarefni eftir 
í lónunum sem myndu annars fara 
í sjóinn og auka þar frjósemina. 
Fiskeldi í sjávarkvíum í stórum stíl 
er mjög varasamt. Allar rannsóknir 
í þeim fjörðum þar sem þetta er 
stundað sýna mikla mengun með 
slæmum áhrifum á lífríkið.

Landeigendur hafa hér á landi 

mikið vald, geta ráðskast með vatns-
auðlindirnar á sínu landi nánast 
eftir vild og farið í framkvæmdir sem 
geta valdið miklu tjóni á náttúruger-
semum. Síðustu árin hafa auðmenn 
keypt upp heilu jarðirnar án þess að 
hafa búsetu þar. Hér þarf að grípa inn 
í með löggjöf til að hindra það. Það 
er nefnilega svo freistandi að vilja 
„nýta allt það vatn sem fer ónotað til 
sjávar“. Sumir vilja verða ríkir helst á 
einni nóttu.

Vatnsvernd kostar sitt en þeir sem 
vilja græða hratt reyna oft að komast 
hjá því að borga í þennan sjóð. En 
þetta kallast að stunda rányrkju. 
Afleiðingar munu kosta komandi 
kynslóðir margfalt meira seinna.

Svo, gott fólk, hættum að kvarta þó 
að mikið rigni hér á SV-landi. Gleðj-
umst yfir okkar stórkostlegu vatns-
auðlindum og stöndum vörð um þær.

Dýrmætasta auðlind jarðar
Úrsúla 
Jünemann
kennari á 
 eftirlaunum



Við óttumst að hömlu-

lítið fiskeldi í sjókvíum geti 

spillt lífríki ánna og þar um 

leið lífi og búsetu í sveitum 

Húnaþings, Borgarfjarðar 

og raunar byggðum um land 

allt.

Ný Bosch 
þvottavél

Bosch hefur í eina og hálfa öld haft það að markmiði að auðvelda 
daglegt líf fólks. Nú eru 60 ár liðin frá því að fyrsta sjálfvirka Bosch 
þvottavélin fór í framleiðslu. 

Af þessu tilefni bjóðum við nú glænýja Bosch þvottavél á 
einstaklega hagstæðu verði. 
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Kynningarverð:

89.900 kr.
Fullt verð: 127.900 kr.
Þvottavél, WAT 2849BSNBylgjulaga

tromla
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Það var mikil framsýni manna 
sem settu fyrst löggjöf um lax- 
og silungsveiði fyrir áratugum 

síðan. Í framhaldi voru veiðifélög 
stofnuð sem allar götur síðan hafa 
haft það að leiðarljósi að auka og 
bæta þá auðlind sem lax og silungs-
veiðar eru. Áður en veiðifélögin voru 
stofnuð veiddi hver fyrir sínu landi. 
Þar var afi minn á Sveinsstöðum 
engin undantekning.

Um eða upp úr árinu 1930 fóru 
stangveiðimenn að banka upp á og 
vildu fá að veiða á stöng í Vatnsdalsá. 
Afi og amma voru gestrisin og sinntu 
þessum gestum af alúð og lengi nutu 
erlendir veiðimenn gestrisni þeirra, 
gistu á Sveinsstöðum, veiddu í ánni 
og greiddu góðan pening fyrir. Þetta 
kom sér einkar vel þar sem þau hjón 
höfðu ráðist í það stórvirki að byggja 
veglegt steinsteypt íbúðarhús á 
jörðinni 1929. Árið eftir kom heims-
kreppan og afurðaverð féll niður úr 
öllu valdi. Kreppulánin og laxinn 
björguðu því að enn búa afkomend-
ur þeirra rausnarbúi á Sveinsstöðum. 
Sama má segja um fjölmargar jarðir 
víða um land. Laxveiðin hefur skipt 
sköpum um búsetu og stutt byggð-
ina.

Veiðifélag Vatnsdalsár var stofnað 
árið 1936 og um það leyti voru veiði-
félög stofnuð víða um land á grund-
velli laganna sem þá höfðu verið sett 
um þessa auðlind. Við Vatnsdalsá er 
föst búseta jarðeigenda á rúmlega 30 
bæjum. Síðan sonur minn og tengda-
dóttir tóku við búskap á Sveins-
stöðum árið 2004 hafa ættliðaskipti 
orðið á allmörgum bæjum við ána og 
í sveitunum býr margt af ungu fólki.

Allir eru jafnir
Grunntónninn í veiðilöggjöfinni 
hefur frá upphafi verið sá að öllum 
landeigendum að ánni er skylt 
að vera í veiðifélaginu. Þar hefur 
hver eitt atkvæði, hvort sem hann 
á mikið land og jafnvel alla bestu 
veiðistaðina, eða aðeins stuttan 
spöl með ánni og jafnvel engan 
veiðistað. Stjórn félagsins er kosin á 
almennum félagsfundi. Allar meiri-
háttar ákvarðanir þarf að bera undir 
félagsfund. Samkenndin er mikil því 
á félagslegum grunni eru allir jafnir.

Fjölmargir erlendir veiðimenn 
hafa sagt mér að einn af kostum 
þess að koma til Íslands og veiða sé 
að undantekningarlaust eigi sömu 
aðilar landið og réttinn til veiða. 
Þeir séu því velkomnir, ekki aðeins 
til að veiða, heldur er þeim frjáls 
för meðfram ánum og njóta lands 
og fegurðar kringum árnar. Víða 
erlendis eru það einhverjir auð-
menn sem eiga árnar, en bændurnir 
sem yrkja bakkana, hafa engan hag 
af komu veiðimanna og hafa ama 
af veru þeirra við ána. Þar er engin 
friðsæld og þar finna þeir ekki frið í 
hjarta eða sömu upplifun og þeir fá 
af því að veiða á Íslandi.

Lífgjafar sveitanna
Magnús  
Ólafsson
frá Sveins-
stöðum

Trúlega greiða engir erlendir 
gestir jafn mikið fyrir að upplifa 
Ísland og veiðimenn. Þeir dást 
undan tekningalítið að þeirri alúð 
sem eigendur laxveiðiánna hafa 
lagt í að bæta árnar og allan aðbún-
að kringum veiðarnar. Það hefur 
ætíð þótt sjálfsagt að selja aðgang-
inn að þessari auðlind. Tekjurnar 
fara annars vegar í að bæta árnar, 
aðbúnað í veiðihúsum og aðgengi 
að veiðinni, og renna hins vegar 
sem arður til eigendanna. Sá arður 
nýtist í mörgum tilfellum til að gera 

sveitirnar byggilegri og auðga líf 
þeirra sem þar búa.

Óttumst sjókvíaeldið
Í dag njóta trúlega á fimmta þúsund 
jarðeigenda tekna af útleigu lax- og 
silungsveiðihlunninda. Ég fullyrði 
að meirihluti þessara jarðeigna er 
í eigu þeirra sem búa í sveitunum. 
Bak við þessa jarðeigendur eru fjöl-
skyldur sem lifa og starfa í sveitinni, á 
sama hátt og fjölskylda afa og ömmu 
gerði um og eftir árið 1930. Ég er ekki 
viss um að ég nyti þeirrar ánægju að 

sjá þrjú barnabörn vaxa úr grasi á 
bökkum Vatnsdalsár ef tekjurnar 
af veiðunum hefðu ekki ávallt skipt 
sköpum í búsetu í dalnum.

Þannig fjölskyldur eru víða um 
land. Þess vegna viljum við sem 
unnum ánum gera allt sem hægt er 
til að tryggja það að þær verði áfram 
lífgjafi sveitanna. Við óttumst að 
hömlulítið fiskeldi í sjókvíum geti 
spillt lífríki ánna og þar um leið 
lífi og búsetu í sveitum Húnaþings, 
Borgarfjarðar og raunar byggðum 
um land allt.



GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, 
atvinnukylfingur úr GR, hefur leik 
á Thornberry Creek Classic-mótinu 
í golfi í Oneida, Wisconsin í dag. Er 
þetta fjórða helgin 
í röð sem Ólafía 
leikur á LPGA-
mótaröðinni en 
hún rétt missti af 
niðurskurðinum á 
PGA-meistaramótinu 
um síðustu helgi.

Er þetta annað árið 
í röð sem hún leikur á 
þessu móti en hún náði 
niðurskurði í fyrra og 
hafnaði í 36. sæti ásamt 
öðrum kylfingum á tíu 
höggum undir pari.

Fer hún snemma af 
stað eða klukkan 7.41 
að morgni til að staðar-
tíma og er í öðrum ráshóp mótsins. 
Hefur hún leik á fyrsta teig og er 
með Mina Harigae og Allison Emrey 
í ráshóp en Ólafía ætti að kannast 
við þær báðar. Lék hún um tíma 
með Allison í Wake Forest í banda-
ríska háskólagolfinu en hún var í 
ráshóp með Mina í Lotte meistara-
mótinu í apríl síðastliðnum. – kpt

Ólafía hefur leik 
í Wisconsin

HANDBOLTI Handboltamarkvörð-
urinn Aron Rafn Eðvarðsson er að 
öllum líkindum á leið frá ÍBV til 
þýska B-deildarliðins Hamburger 
Sport-Verein. Aron Rafn sagði í sam-
tali við Fréttablaðið að viðræður 
hans við félagið væru komnar á 
lokastig og í raun formsatriði að 
binda alla lausa hnúta.

„Ég býst við því að skrifa undir hjá 
þeim á næstu dögum. Það er hins 
vegar ekkert í höfn enn og ég veit 
það vel að hlutir geta verið fljótir 
að breytast í þessum bransa. Eins og 
staðan er hins vegar núna er aftur á 
móti ekkert sem getur í komið veg 
fyrir að ég verði orðinn leikmaður 
liðsins öðrum hvorum megin við 
helgina,“ sagði Aron Rafn þegar 
Fréttablaðið kannaði stöðu mála á 
félagaskiptum hans til þýska liðsins.

Hann staldraði ekki lengi við á 
Íslandi en hann samdi við ÍBV síð-
asta sumar.

„Það var á stefnuskránni að taka 
bara eitt keppnistímabil hér heima 

og fara svo aftur út. Tímabilið gat 
ekki gengið betur og það er gaman 
að kveðja ÍBV sem þrefaldur meist-
ari og hafa verið valinn mikilvægasti 
leikmaður úrslitakeppninnar var 
góður bónus. Eftir erfiða byrjun á 
leiktíðinni var gott hvernig málin 
þróuðust hjá mér og að ég hafi 
náð að bæta minn leik svo eftir var 
tekið,“ sagði Aron.

Sofandi risi
Hamburger Sport-Verein hefur 
gengið í gegnum miklar sveiflur 
á síðustu árum. Liðið varð bikar-
meistari 2010, Þýskalandsmeistari 
2011 og vann Meistaradeild Evrópu 
2013. 

Síðan lenti félagið í miklum fjár-
hagsvandræðum og eftir að hafa 
barist í bökkum var það úrskurðað 
gjaldþrota í desember árið 2015. 
Félagið var í kjölfarið dæmt niður 
í þriðju efstu deild. Næstu ár þar á 
eftir fóru í endurskipulagningu á 
rekstri félagsins og uppbyggingu á 

leikmannahópi liðsins. Liðið vann 
C-deildina í vor og mun þar af 
leiðandi vera nýliði í B-deildinni á 
næstu leiktíð.

„Ég hef engar áhyggjur af því að 
það sé ekki allt í toppmálum hvað 
fjármálin varðar hjá félaginu. Mér 
skilst að það séu bæði fleiri og 
öflugri bakhjarlar hjá félaginu en 
þegar það fór á hausinn. Þá hafi 
verið teknar skynsamlegri ákvarð-
anir hvað varðar útgjöld og boginn 
ekki spenntur jafn hátt í leikmanna-
kaupum og launakostnaði. Ég er 

bara mjög spenntur fyrir þessu og 
vona að ég geti hjálpað liðinu að 
komast í efstu deild sem er mark-
miðið hjá liðinu,“ sagði Aron Rafn 
um stöðu mála hjá Hamburger 
Sport-Verein.

Ef að líkum lætur verður Hambur-
ger Sport-Verein fjórða erlenda liðið 
sem Aron Rafn leikur með, en þessi 
uppaldi Haukamaður hefur áður 
leikið með þýska liðinu SG BBM Bie-
tigheim, sænska liðinu Eskilstuna 
Guif og danska liðinu Álaborg. 

Aron Rafn er þriðji íslenski 
markvörðurinn sem heldur út í 
atvinnumennsku í sumar, en Ágúst 
Elí Björgvinsson fór frá FH til Eskil-
stuna Guif. Þá söðlaði Björgvin Páll 
Gústavsson um og gekk til liðs við 
Skjern frá Haukum. Það eru góð 
tíðindi fyrir íslenska landsliðið að 
þeir íslensku markmenn sem hafa 
séð um að verja mark liðsins undan-
farið verði allir á mála hjá erlendum 
liðum á næsta keppnistímabili.
hjorvaro@frettabladid.is

Býst við að skrifa undir hjá 
Hamburg á allra næstu dögum
Aron Rafn Eðvarðsson, sem varði mark ÍBV með miklum ágætum í Olísdeild karla í handbolta á síðustu 
leiktíð, er kominn langt í viðræðum sínum við Hamburger Sport-Verein um félagaskipti til Þýskalands. 
Aron Rafn stefndi að því að staldra stutt við hér heima og svo virðist sem það ætli að ganga eftir hjá honum.

KÖRFUBOLTI Ísland mætir kunnug-
legum andstæðingi í undankeppni 
EuroBasket 2021 en dregið var í 
undanriðlana í gær. Með Íslandi í 
riðli eru Belgía og Portúgal og fara 
fyrstu leikirnir fram í september og 
lýkur riðlakeppninni með leik Belg-
íu og Íslands ytra þann 24. febrúar 
næstkomandi. 

Virtist Craig Pedersen, þjálfari 
landsliðsins, vera nokkuð bjartsýnn 
á möguleika Íslands á að komast á 
EuroBasket þegar hann ræddi fram-
tíð sína á dögunum.

Mætti Ísland liði Belgíu í undan-
keppni EuroBasket 2017 þar sem 
liðin unnu sitt leikinn hvort en 
Ísland hefur mætt Belgíu fimm 
sinnum á síðustu þremur árum. 

Lengra er síðan íslenska karla-
landsliðið mætti Portúgal eða sex-
tán ár en þá vann Ísland nauman 
sigur á Portúgal ytra. – kpt

Belgía og 
Portúgal með 
Íslandi í riðli

Þjálfarateymið ætti að kannast við 
belgíska liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Aron Rafn var valinn besti leikmaður úrslitaeinvígisins en góð frammistaða hans hjá ÍBV er að skila honum öðru tækifæri í atvinnumennsku.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Grindavík - KR 2-1 
1-0 Helga Guðrún Kristinsdóttir (28.), 2-0 
Rio Hardy (29.), 2-1 Mia Annete Gunter (40.) 

Selfoss - Breiðablik 0-1 
0-1 Selma Sól Magnúsdóttir (47.). 

Stjarnan - FH 6-2 
0-1 Jasmín Erla Ingadóttir (17.), 1-1 Telma 
Hjaltalín Þrastardóttir (28.), 2-1 Telma 
Hjaltalín (29.), 3-1 Telma Hjaltalín (40.), 4-1 
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir (52.), 5-1 
Telma Hjaltalín (73.), 6-1 María Eva Eyjólfs-
dóttir (87.), 6-2 Marjani Hing-Glover (89.).

Pepsi-deild kvenna

KÖRFUBOLTI Grindavík fékk góðan 
liðsstyrk fyrir komandi tímabil í 
Domino’s-deild karla í gær þegar 
bakvörðurinn Sigtryggur Arnar 
Björnsson samdi við liðið út næsta 
tímabil. 

Var hann einn af bestu leik-
mönnum deildarinnar í fyrra þegar 
hann lék með Tindastóli en hann 
hefur einnig leikið með Skallagrími 
í efstu deild.

Hafa Stólarnir sótt góðan liðs-
styrk á undanförnum vikum en 
Urald King, Brynjar Þór Björnsson 
og Danero Axel Thomas hafa allir 
gengið til liðs við Stólana.

Átti Sigtryggur stóran hlut í frá-
bærum árangri Stólanna á síðasta 
tímabili þegar félagið vann fyrsta 
titil sinn ásamt því að leika til 
úrslita um Íslandsmeistaratitilinn.  

Var hann með 19,4 stig, 3,3 stoð-

sendingar og fjögur fráköst á þeim 
30 mínútum sem hann fékk að 
meðaltali. 

Skilaði það honum sæti í íslenska 
landsliðshópnum í vetur en hann 
gat ekki tekið þátt í verkefninu 
vegna meiðsla.

Mun hann leysa af hólmi Dag 
Kára Jónsson sem yfirgaf Grindavík 
á dögunum og samdi við uppeldis-
félag sitt, Stjörnuna. – kpt

Sigtryggur Arnar samdi við Grindvíkinga

Það var á stefnu-

skránni að taka eitt 

keppnistímabil hér heima og 

fara svo aftur út.

Aron Rafn Eðvarðsson
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Á undanförnum árum 
hefur vöxturinn í sölu á 
tískufatnaði fyrir karla 
orðið meiri en vöxturinn 
í sölu á kvennatísku. 
Karlmenn leggja aukna 
áherslu á útlitið og götu-
fatnaður nýtur gríðar-
legra vinsælda.   ➛4
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Alísa myndast vel og það er auðvelt að breyta henni með förðun sem þykir góður eiginleiki hjá fyrirsætum. MYND/KÁRI SVERRISSON

Fékk samning  
við franska módelskrifstofu
Alísa Helga Svansdóttir er einungis 15 ára fyrirsæta 
en hefur náð góðum árangri og er eftirsótt til að 
kynna hinar ýmsu vörur, bæði hér á landi sem 
erlendis. Hún er nýlega komin frá París þar sem 
hún gerði samning við módelskrifstofu. ➛2

SMÁRALIND

 

  Fallegt, fágað og töff

ÚTSALA
30-60% AFSLÁTTUR



reynst mér mjög vel í þessu ferli. 
Ég nýtti mér frítíma til að skoða 
borgina og auðvitað versla enda 
mörg af frægustu tískumerkjum í 
heiminum með verslanir þar.“

Alísa segir það skemmtilegasta 
við starfið að kynnast fullt af nýju 
fólki sem tengist þeim verkefnum 
sem hún tekur þátt í. „Ég ferðast 
töluvert og kynnist nýjum hlutum 
bæði í fatnaði og förðun sem ég hef 
mikinn áhuga á. Ég er að vinna fyrir 
marga og mismunandi aðila en ég 
hef samt verið töluvert í verkefnum 
sem tengjast íslenskum hönnuðum 
og íslenskum ljósmyndurum. Ann-
ars eru auglýsingar stór hluti af því 
sem ég tek þátt í fyrir bæði íslensk 
og erlend fyrirtæki.

Mér finnst mjög ánægju-

legt þegar ég fæ skilaboð send á 
Snapchat frá vinum mínum sem 
hafa tekið eftir myndum af mér á 
strætóskýlum eða á auglýsinga-
skilti í Kringlunni,“ segir Alísa 
Helga.

Hún er alin upp í Reykjavík og 
hefur lengst af búið í Grafarholti. 
Alísa fer í tíunda bekk í haust en 
henni hefur tekist vel að sameina 
námið og fyrirsætustörfin. „Stund-
um er álagið töluvert en þetta 
hefur gengið vel engu að síður,“ 
segir hún en Alísa hefur alltaf haft 
áhuga á tísku. „Ég hef eiginlega 
alltaf haft gaman af því að klæða 
mig í flott föt alveg frá því ég var 
lítil og síðan hefur áhuginn bara 
vaxið enn frekar með tímanum. 
Ég fylgist mjög vel með öllu sem 
tengist tísku og útliti enda lifi ég og 
hrærist í kringum þessa hluti. Það 
fer auðvitað eftir veðráttu hvernig 

ég klæði mig en mér finnst voða 
gott að vera í einhverju þægilegu 
eins og gallabuxum, hettupeysu 
og íþróttaskóm, svo er rauður litur 
í miklu uppáhaldi þessa dagana. 
Eftirlætishönnuður minn er Dona-
tella Versace,“ segir Alísa og segist 
jafnan stökkva á eitthvað flott 
þegar hún sér það í verslunum, 
hvort sem það er hér heima eða 
erlendis. „Það er vissulega miklu 
meira úrval í verslunum erlendis.“

Alísa klárar grunnskólann á 
næsta ári og á von á skemmtilegum 
vetri. „Ég fer örugglega í stuttar 
ferðir til Parísar í tengslum við 
fyrirsætusamninginn minn. Mér 
finnst þetta skemmtilegasta starf í 
heimi og það eykur sjálfstraustið. 
Ég myndi mæla með því fyrir allar 
stelpur að prófa að sækja um enda 
er alltaf verið að leita að nýjum 
andlitum.“

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Alísa Helga hefur verið að 
vinna við alls kyns verkefni 
á vegum Eskimo Models 

sem er umboðsskrifstofa hennar 
hér heima. „Ég hóf módelstörf 
eftir námskeið á vegum Eskimo 
en ég hafði farið á námskeið á 
þeirra vegum sem snerist um 
tísku, förðun og framkomu. Í 
framhaldinu sá ég auglýst eftir 
módelum á Instagram á vegum 
Eskimo og fékk ég verkefnið. Þá 
varð ekki aftur snúið,“ segir hún.

„Ég hef tekið að mér fyrir sætu-
störf á Íslandi fyrir innlenda og 
erlenda aðila auk þess sem ég hef 
unnið við hinar og þessar tísku-
sýningar ef slík verkefni eru í boði. 
Oft á tíðum þarf ég að ferðast mikið 
innanlands vegna þeirra verkefna 
sem ég fæ. Þá fer ég oft á staði úti á 
landi sem ég myndi að öllu jöfnu 
ekki fara til eða sjá. Það finnst mér 
mjög skemmtilegt og líka að fá að 
kynnast fólki sem tengist vinnunni 
en það eru bæði Íslendingar og 
útlendingar frá hinum ýmsu 
löndum.

Ég er nýkomin frá París. Erlend 
módelskrifstofa sem er í tengslum 
við Eskimo bauð mér í prufu þegar 
starfsmenn hennar voru staddir 
hér á landi síðastliðinn vetur með 
það í huga að hitta stúlkur sem 
þeir hefðu mögulega áhuga á að 
fá til starfa erlendis. Ég var í París 
í tæpa viku og fór í myndatökur á 
vegum skrifstofunnar. Þeir voru 
mjög ánægðir með myndirnar og 
buðu mér samning í framhaldinu. 
Ég er mjög þakklát fyrir þetta 
tækifæri en Eskimo á Íslandi hefur 

Alísa Helga er á uppleið í fyrirsætu-
heiminum.  MYND/KÁRI SVERRIS

Flott mynd í sérkennilegu landslagi.  Alísa Helga hefur upplifað margt skemmtilegt í fyrirsætustörfum.

Alísa fékk verkefni með fólki frá Kólumbíu í september. Ekki hlýjasti tíminn til 
að vera í tólf metra silkikjól á Íslandi. Myndin er tekin rétt hjá Vík í Mýrdal.

Alísa hefur haslað sér völl í heimi 
tískunnar þótt ung sé að árum. 
Alísa h fhefur hhhasl ðl ðlað éé sér völlöllöllöll íí í h ih iheihei iimimi 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 
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markaðsrannsóknum Euromon-
itor, eins fremsta markaðsrann-
sóknarfyrirtækis Bretlands. Árið 
2016 var þenslan í sölu á báðum 
gerðum af tískufatnaði jafn mikil, 
en síðan þá hefur vöxturinn verið 
meiri í karlatísku en kvenna. 
Euromonitor spáir því að þessi 
þróun haldi áfram og að árið 2021 
verði vöxturinn í sölu á karlatísku 
1,9%, en hann verði 1,4% í kvenna-
tísku.

Kvennamarkaðurinn  
enn þá stærstur
Þetta kemur þeim sem fylgjast 
vel með karlatísku kannski ekki 
sérlega á óvart. Árið 2009 byrjaði 
vöxturinn í karlatísku að verða 
meiri en í kvennatísku, en sam-
kvæmt tölum Euromonitor náði 
kvennatískan að saxa á þetta for-
skot seinna meir.

En þó að vöxturinn í karlatísku 
sé meiri er markaðurinn fyrir 
kvennatísku samt enn þá töluvert 
stærri en markaðurinn fyrir karla-
tísku. Árið 2017 seldust tískuföt 
kvenna fyrir tæplega 643 milljarða 
dollara, en karlatískuföt seldust 
fyrir rúmlega 419 milljarða dollara.

Markaðurinn fyrir kvenna-
tísku er ef til vill mettaðri en sá 
fyrir karlana. Tískuheimurinn 
hefur lengi lagt aðaláhersluna á að 
markaðssetja föt fyrir konur og því 
má gera ráð fyrir að það sé meira 
rúm fyrir karlamarkaðinn til að 
stækka.

Götufatnaður orðinn  
allsráðandi
En það eru líka einfaldlega aðrir 
drifkraftar á bak við karlatísku 
en áður. Götufatnaður er orðinn 
allsráðandi í tískunni og hann 
hefur þróast frá því að vera sam-
blanda af ýmsum vörumerkjum 
sem tengdust rapp- og hjólabretta-
menningu yfir í að vera vinsæl 
hátískuvara sem fínustu og dýrustu 
merkin framleiða og selja.

Samkvæmt Reuters frétta-
stofunni er það vöxturinn í sölu á 
götufatnaði og öðrum óformlegum 
klæðnaði sem er að rífa upp söluna 
á tískufatnaði fyrir karla. Þessi 
þróun nær líka til lúxusmerkja, 
sem eru að auka áhersluna á karla-
tísku og farin að ráða tískuhönnuði 
sem framleiða karlaföt og fjárfesta í 
fatnaði fyrir karla.

Þessi aukna áhersla á óform-
lega karlatísku var greinileg á 
tískuvikunni í París núna nýlega 
og þar sýndi plötusnúðurinn fyrr-
verandi Virgil Abloh, sem er nú 
listrænn stjórnandi karlafatnaðar 
fyrir Louis Vuitton, hönnun sína 
frammi fyrir mörgum af þekktustu 
andlitum rappheimsins.

Þessi þróun er rekin áfram af 
ungum körlum sem leggja meiri 
áherslu á útlitið en fyrri kynslóðir 
og eru nú orðnir einhverjir helstu 
viðskiptavinir hátískumerkja.

„Menn leggja meiri áherslu á 
útlitið og það er meðal annars 
vegna tilkomu samfélagsmiðla og 
af því að reglur um klæðaburð hafa 
almennt slaknað hjá körlum um 
allan heim,“ sagði Marguerite Le 

Rolland, ráðgjafi í tísku og fegurð, 
við Euromonitor.

Á sama tíma hefur sala á jakka-
fötum minnkað, en í Vestur-Evr-
ópu dróst hún saman um 700 
milljón dollara milli 2012 og 2017. 
Um leið var vöxtur í sölu á hágæða 
gallabuxum.

Stórverslanir eins og Saks Fifth 
Avenue hafa tekið eftir þessari 
þróun og eru farnar að bæta við 
vörum frá vörumerkjum sem 
sérhæfa sig í karlatísku, eins og 
Ami frá Frakklandi og Off-White, 
sem var stofnað af Virgil Abloh. 
Heildsalar höfðu líka orð á því að 
þeir ætluðu sér að kaupa meira af 
karlafatnaðinum sem var sýndur á 
tískuvikunni í París en þeir höfðu 
búist við fyrirfram.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Þó konur eyði ennþá meira en 
karlar í tískufatnað er meiri 
vöxtur í sölu á tískufatnaði 

fyrir karla en konur og gert er ráð 
fyrir að bilið breikki enn frekar 
á næstu árum. Auknar vinsældir 
götufatnaðar virðast keyra söluna 
áfram.

Það hefur reyndar hægst á sölu 
á tískufatnaði fyrir bæði karla og 
konur á síðustu árum, samkvæmt 

Mikill vöxtur í karlatískunni
Á undanförnum árum hefur vöxturinn í sölu á tískufatnaði fyrir karla orðið meiri en vöxturinn í sölu 
á kvennatísku. Karlmenn leggja aukna áherslu á útlitið og götufatnaður nýtur gríðarlegra vinsælda.

Það er svakalegur vöxtur í sölu á tískufatnaði fyrir karlmenn. NORDICPHOTOS/GETTY

Kid Cudi tók þátt í sýningunni á karlafatnaði Louis Vuitton á tískuvikunni í 
París í síðasta mánuði. 

Poppsöngkonan 
Rihanna mætti 
með stílist-
anum sínum 
og rapparanum 
A$AP Rocky 
á sýninguna á 
karlafatnaði hjá 
Louis Vuitton á 
tískuvikunni í 
París.  

Þessi þróun er 
rekin áfram af 

ungum körlum sem 
leggja meiri áherslu á 
útlitið en fyrri kynslóðir 
og eru nú orðnir ein-
hverjir helstu viðskipta-
vinir hátískumerkja.

Verslunin Belladonna
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Yfirhöfnum í yfirstærð mátti sjá hlaðið hverri yfir aðra svo fyrirsæturnar minntu helst á flokk hirðingja sem hefði 
bundið utan á sig allt sitt hafurtask. John Galliano er höfundur haust- og vetrarlínu Maison Margiela.

Tískuhúsið Maison Margiela 
kynnti haust- og vetrarlínu 
sína 2018-19 á tískuvikunni í 

París nú í vikunni. Þar gengu fyrir-
sæturnar fram pallana, dúðaðar 
upp fyrir haus. Hönnuðurinn á 
bak við línuna, John Galliano 
virtist á svipuðum nótum og í 
vor þegar fyrstu flíkur haust-
línunar voru kynntar í París en 
þá var sýningunni lýst á vogue.
com, sem fyrirsæturnar væru 
klæddar eins og heimsendir 
væri í nánd.

Línan kallast Artisanal – 
Collection og er handverk og 
endurnýtt efni í hávegum haft, 
til dæmis mátti sjá þykk teppi 
úr endurunnum svampi, vafin 
um fyrirsæturnar, endurunnið 
silki og útsaum prýða flíkurnar. 
Stórar yfirhafnir sem teknar 
höfðu verið í sundur og settar 
saman á nýjan og óvæntan máta 
settu sterkan svip á sýninguna og 
þá mátti sjá púða og pullur hanga 
utan á flíkunum. Margar yfirhafnir, 
hver yfir aðra, bundnar saman 
með belti gerðu það að verkum að 
í heildina minntu fyrirsæturnar á 
ættflokk hirðingja sem tekið höfðu 
sig upp og bundið utan á sig allt 
sitt hafurtask.

Óvæntar  
     samsetningar  
        og endurnýtt
Vel dúðaðar fyrirsætur 
sýndu nýjustu línuna frá 
Maison Margiela á tísku-
vikunni í París. Hönnuð-
urinn hlóð hverri yfir-
höfninni yfir aðra. 

Fjólublá 
kápa sem 
sniðin er 
eins og 
kjóll.

Handverk og 
endurnýting á 
efnum setti svip 
sinn á línuna.

Vel dúðaðar fyrirsætur Margiela á 
tískuvikunni í París í vikunni.

Fréttablaðið 
með þér í sumar.

Þú getur nálgast frítt 
eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum 
víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.
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Landsmót UMFÍ
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Landsmót UMFÍ fer fram á 
Sauðárkróki dagana 12.–15. 
júlí. Eins og fyrri ár geta þátt-

takendur keppt í fjölda íþrótta-
greina auk þess sem ýmiss konar 
skemmtun og fróðleikur verður 
í boði fyrir keppendur og aðra 
fjölskyldumeðlimi. Landsmótið er 
sannkölluð íþróttaveisla og fastur 
liður í lífi margra íþróttamanna og 
fjölskyldna þeirra en mótið hefur 

þó gengið í gegnum gríðarlega 
miklar áherslubreytingar undan-
farið ár að sögn Auðar Ingu Þor-
steinsdóttur, framkvæmdastjóra 
UMFÍ.

„Við kynnum nú í rauninni 
til sögunnar nýtt landsmót með 
nýjum áherslum. Landsmótið 
mætir bæði þörfum þeirra sem 
vilja keppa og þeirra sem vilja vera 
með og taka þátt. Helsta breytingin 

er sú að Landsmótið er opið öllum 
18 ára og eldri og geta þátttakendur 
sett saman sitt eigið mót. Þeir geta 
keppt, látið vaða, prófað og fengið 
kennslu, leikið sér og skemmt sér 
því rúmlega 30 greinar eru í boði 
á mótinu og því ættu allir að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi.“

Einfalt að taka þátt
Auður segir Landsmótið vera 

miklu meira en íþróttamót. „Þetta 
er íþróttaveisla þar sem íþróttir 
verða í aðalhlutverki á daginn og 
skemmtun í góðum félagsskap 
ráðandi á kvöldin. Nú þegar liggur 
fyrir að Auddi Blö og Steindi munu 
stýra götupartíi á milli þess sem 
þeir prófa ýmsar íþróttagreinar. 
Svo munu bæði Páll Óskar og 
hljómsveitin Albatross halda uppi 
stuðinu og Geirmundur Valtýsson 

tryllir lýðinn í ekta skagfirskri 
sveiflu.“

Önnur áhersla á Landsmótinu 
er fólgin í því að einfalt er að setja 
saman lið í hverri grein. „Í flestum 
tilvikum eru aðeins 2–3 í hverju 
liði. Þá er leiktíminn í styttri kant-
inum og því má búast við stuttum 
og hröðum leikjum. Það getur svo 

„Við kynnum nú í rauninni til sögunnar nýtt landsmót með nýjum áherslum,“ segir Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ. MYND/ERNIR

Sannkölluð íþróttaveisla
Landsmót UMFÍ verður haldið á Sauðárkróki 12.–15. júlí. Mótið er skemmtileg samverustund fyrir 
fjölskyldur og vini þar sem hreyfing og íþróttir eru í forgrunni. Boðið er upp á keppni í rúmlega 30 
greinum, bæði þekktum og nýjum, auk skemmtiatriða og fróðleiks.

KYNNINGARBLAÐ
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Skotfimi er vinsæl grein á Landsmótinu sem sífellt fleiri taka þátt í.

Ungir og eldri keppendur fjölmenna í blakið sem er alltaf vinsæl íþrótt.

Keppt er í rótgrónum íþróttum eins og glímu. MYND/UMFÍ

Það sjást oft skemmtileg tilþrif hjá keppendum á öllum aldri. 

myndað skemmtilegar aðstæður og 
mikla spennu. Þátttakendur greiða 
aðeins eitt þátttökugjald sem er 
stillt í hóf til þess að sem flestir geti 
verið með.“

Fjöldi nýrra greina
Mikil áhersla er lögð á nýjar 
íþróttagreinar og um leið nýjar 
og spennandi útfærslur á öðrum 
greinum. „Í ár verður keppt í 
fyrsta skipti hér á landi í nokkrum 
greinum. Þar má til dæmis nefna 
krolf og biathlon, fótboltapanna og 
margar fleiri. Ef einhverja dreymir 
um að hlaupa á strönd með Drang-
ey í bakgrunni þá verður það að 
veruleika á Landsmótinu á Sauðár-
króki. Þar að auki eru fjölmargar 
greinar tengdar ströndinni skag-
firsku. Greinarnar eru svo margar 
að við hvetjum fólk til að kynna sér 
þær á vef okkar, landsmotid.is.“

Enn ein breytingin sem UMFÍ 
kynnir á Landsmótinu í ár er sú 
að afþreyingin á mótinu er meira 
hreyfitengd en áður. „Þar má nefna 
að á svæðinu verður 50 metra löng 
þrautabraut, fótboltapílukast, 
spikeball og alls konar þrautir og 
leikir fyrir alla fjölskylduna. Það 
er því upplagt að koma til Sauðár-
króks í sannkallaða íþróttaútilegu.“

Auður segir Landsmótið sameina 
andlega, líkamlega og félagslega 
heilsu fólks. „Það sama á við um 
unglingalandsmótið sem er annar 
viðburður á vegum UMFÍ fyrir börn 
og ungmenni á aldrinum 11-18 ára 
og fer fram um verslunarmanna-
helgina. Báðir þessir viðburðir 
skapa aðstæður þar sem auðvelt er 
að stunda heilbrigða lífshætti, efla 
vitund og vitneskju fólks ásamt 
því að skapa félagslega samveru og 
eftirminnilega upplifun.“

Betra samfélag
Samfélagið hefur verið að þróast 
og þar eru íþróttir og hreyfing ekki 
undanskilin að sögn Auðar. „Fram-
tíðarsýn UMFÍ er að mæta þörfum 
og bæta samfélagið. Þar af leiðandi 
þarf að taka tillit til breyttra þarfa 

fólks. Landsmótið var á sínum tíma 
einn af fáum íþróttaviðburðum 
sem í boði voru á Íslandi. En í dag 
er til fullt af flottum innlendum og 
erlendum íþróttaviðburðum þar 
sem afreksfólk er í fararbroddi. 
Grasrótin í ungmennafélagshreyf-
ingunni vildi færa nálgunina yfir á 
breiðara svið svo fleiri gætu tekið 
þátt og haft gaman af því að hreyfa 
sig. Landsmótið er niðurstaðan af 
þeirri stefnumótun sem fór fram 
og á að stuðla að því að bæta sam-
félagið með þátttöku fleira fólks í 
íþróttum.“

Hún bendir á að áherslur í 
alþjóðlegu samhengi séu að 
breytast hratt. Sama hvar stigið 
er niður sé val lykilorðið. „Fólk 
vill geta valið hvaða íþróttir það 
stundar, hvar það stundar þær, 
hvenær og hvernig. Við sjáum að 
hefðbundnar staðalímyndir eru alls 
staðar á undanhaldi. Við hlustum á 
fleiri og tökum tillit til þarfa þeirra. 
Íþrótta- og ungmennafélög eru 
mikilvægasti liðurinn í því þar sem 
grasrótarstarfið fer fram á þeirra 
vegum.“

Fólk nýtir sér tæknina í meiri 
mæli en nokkru sinni áður segir 
Auður. „Við sjáum til dæmis í lönd-
unum í kringum okkur að e-íþróttir 
(rafrænar íþróttir) eru í mikilli upp-

sveiflu en þar er til dæmis átt við 
íþróttir í tölvuleikjum. Við höfum 
ekki orðið vör við slíka þróun hér 
á landi og verður forvitnilegt að sjá 
hvernig málin þróast á Íslandi.“

Skemmtileg samverustund
Auður ætlar að sjálfsögðu að taka 
þátt í Landsmótinu með fjölskyldu 
sinni og hlakkar mikið til. „Ég hef 
sett mér markmið um að prófa 
þrjár til fjórar íþróttagreinar. Vin-
konur mínar úr íþróttunum í gamla 
daga eru orðnar mjög spenntar fyrir 
Landsmótinu og hafa sett saman 
lið í bæði brennó og strandblaki 
og skorað á maka sína til þátttöku 
í fleiri greinum. Þeir eru til dæmis 
búnir að búa til lið í knattspyrnu. 
Einhverjir ætla líka að skella 
hjólunum aftan á bílinn og taka 
þátt í götuhjólreiðum eða fjallahjól-
reiðum. Utan þess geri ég ráð fyrir 
að koma að framkvæmd Lands-
mótsins með Ómari Braga Stefáns-
syni, framkvæmdastjóra mótsins, 
verkefnastjórunum Thelmu Knúts-
dóttur og Pálínu Hraundal og öllum 
þeim frábæru sjálfboðaliðum sem 
hjálpa til við að halda Landsmótið, 
en mótshaldið er samstarfsverkefni 
UMFÍ, héraðssambandsins UMSS 
og sveitarfélagsins Skagafjarðar.“

Hún hvetur sem flesta til að taka 
þátt og skrá sig til leiks á lands-
motid.is. „Landsmót UMFÍ mun 
halda áfram að þróast og verða 
skemmtileg samverustund fyrir 
fjölskyldur og vini þar sem hreyfing 
og íþróttir verða í forgrunni enda 
öflugur liður í forvarnarstarfi og 
bættri lýðheilsu þjóðarinnar.“

Ég hef sett mér 
markmið um að 

prófa þrjár til fjórar 
íþróttagreinar. Vin-
konur mínar úr íþrótt-
unum í gamla daga eru 
orðnar mjög spenntar 
fyrir Landsmótinu og 
hafa sett saman lið í 
bæði brennó og strand-
blaki og skorað á maka 
sína til þátttöku í fleiri 
greinum.
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LúLúxúxuxususgsgrgrriillllplpapakakkkkiki í hvhvvítíttlalauauukskssppipipaparar 1298  kr. kg.

HáHátáttíðíðaðaarrlalaammbabaalælæærri 1498  kr. kg.

GrGraranandnd ccruru lalaammbabaalælæærrii 1498  kr. kg.

HáHátáttíðíðaðarar lalaambmbabapapprrimimeme 2790  kr. kg.

GrGraranandnd ccruru lalamambmbabaapprrimimeme 2790  kr. kg.

Opið í Skagfirðingabúð 
frá kl. 10.00-18.00 
laugardaginn 14. júlí



Gunnar og Sævar hafa báðir æft 
og keppt í skíðagöngu frá því 
þeir muna eftir sér. Sævar var 

í landsliðinu í 13 ár og keppti m.a. á 
Vetrarólympíuleikunum árið 2014 
og á þremur heimsmeistaramótum. 
Þeir bræður ætla að taka þátt í 
keppni í hjólaskíðaspretti á æsku-
slóðunum á Sauðárkróki og í þetta 
sinn fer keppnin fram á malbiki.

„Hjólaskíðasprettur er sumaræfing 
fyrir skíðamenn og það eina sem 
þarf til eru hjólaskíði og malbik,“ 
segir Gunnar sem starfar á íþrótta-
deild RÚV og er þjálfari í knatt-
spyrnu hjá Breiðabliki. „Ég vona 
að sem flestir taki þátt en keppnin 
verður stutt og laggóð og mjög áhorf-
endavæn,“ segir Sævar sem lagði 
keppnisskíðin á hilluna í vetur.

Stífar æfingar í sumar
Þeir lofa harðri og spennandi 
keppni og eru þegar byrjaðir að 
undirbúa sig. „Við stefnum á að æfa 
stíft í að minnsta kosti tvo til þrjá 
tíma á dag vikurnar fyrir mótið. Það 
hefur alltaf verið mikil keppni á milli 
okkar bræðranna og við stefnum 
auðvitað báðir á gullið,“ segir Gunn-

ar og bætir glettnislega við hann 
sjái ekkert því til fyrirstöðu að hann 
hreppi það. Sævar er þó ekki á sama 
máli og segir bróður sinn alltaf hafa 
verið yfirlýsingaglaðan. Það verður 
því spennandi að sjá hver úrslitin 
verða en faðir þeirra, Birgir Gunn-
arsson, hefur séð um undirbúning 
keppninnar.

„Okkur langar að koma göngu-
skíðaíþróttinni meira á kortið á 
Íslandi. Undanfarin ár hefur verið 
mikill uppgangur í greininni en það 
er samt ekki langt síðan við bræð-
urnir vorum þeir einu á Sauðárkróki 
sem stunduðu skíðagöngu, ásamt 
pabba. Núna eru 2-300 manns á 
gönguskíðum allar helgar í Blá-
fjöllum en það má enn auka veg 
þessarar góðu íþróttar,“ segir Gunn-
ar og bætir við að sennilega séu 
fáar íþróttir sem reyni á eins marga 
vöðva líkamans og skíðaganga, auk 
þess sem útiveran sé alveg geggjuð.

Verða í kaffi hjá  
ömmu á milli keppna
Þeir bræður láta sér ekki nægja að 
keppa í hjólaskíðaspretti. Sævar 
ætlar einnig að keppa í götuhjól-
reiðum. „Við mætum nokkrir sem 
verðum saman í liði. Hvað keppni 
snertir er mjög gott að hafa eitthvað 
til að stefna að. Ég hjóla á hverjum 
degi, enda er ég vanur að hreyfa mig 
í allt að fimm tíma daglega. Ég þarf 
aðeins að trappa mig niður eftir 
skíðaferilinn,“ segir Sævar sem býr í 
Mosfellsbæ en lætur sig ekki muna 
um að hjóla í vinnuna hjá VÍS í 
Ármúlanum á hverjum degi.

Gunnar ætlar að keppa í strand-
blaki ásamt Velinu Apostolova, 
kærustu sinni. „Velina er margfaldur 
Íslands- og bikarmeistari í blaki og 
er mjög öflug íþróttakona. Það er 
skilyrði fyrir þátttöku að kona og 
karl séu saman í liði og við ákváðum 
því að skrá okkur saman til leiks. Svo 
kemur bara í ljós hvort við eigum 
skap saman í keppni,“ segir hann og 
er bjartsýnn á góðan árangur.

Þeir bræður búa svo vel að eiga 
stóra fjölskyldu á Sauðárkróki og 
gera ráð fyrir að gista í fjölskyldu-
bústaðnum á meðan á landsmótinu 
stendur. „Við reiknum svo með að 
vera í kaffi og pönnukökum hjá 
ömmu á milli þess sem við keppum,“ 
segja Gunnar og Sævar að lokum.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

 Bræðurnir reikna með að vera í kaffi og pönnukökum hjá ömmu sinni á milli þess sem þeir keppa.  MYND/EYÞÓR

Stefna báðir  
   á gullið
Bræðurnir Gunn-
ar og Sævar Birg-
issynir frá Sauðár-
króki ætla ekki að 
láta sig vanta á 
Landsmót UMFÍ í 
sínum heimabæ. 
Þeir munu keppa 
í hjólaskíðaspretti 
og má búast við 
harðri baráttu 
um gullið.

Góða skemmtun á Landsmótinu

  
    SAUÐÁRKRÓKI 
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Nú með ávaxtabragði



Við erum mjög 
peppaðir fyrir því 

að halda uppi fjörinu á 
Króknum, alls kyns 
óvæntar uppákomur.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Auðunn Blöndal hlakkar til götu-
veislunnar á Sauðárkróki þar sem 
hann verður með glens og gaman.

Auðunn segir að þeir félag-
arnir verði með götupartí og 
lofar miklu fjöri. „Götupartí 

hefur ekki verið áður á Króknum 
og þess vegna ætlum við að leggja 
áherslu á að þetta verði virkilega 
skemmtilegt. Það verður grillað, 
hlaupið, skemmtilegar uppá-
komur, söngur og glens,“ segir 
hann. Auddi og Sverrir Bergmann 
eru æskufélagar og báðar aldir 
upp á Króknum. Þá lofar Auddi 
að Geirmundur Valtýsson taki 
upp nikkuna og haldi uppi góðri 
stemmingu.

„Við erum mjög peppaðir 
fyrir því að halda uppi fjörinu 
á Króknum. Það verður gott að 
borða og ýmsar óvæntar uppá-
komur. Við félagarnir munum 
bregða á leik með gestum og taka 
þátt í íþróttaleikjum. Það verður 
mikil götustemming í bænum og 
vonandi verður þetta bæjarhátíð 
sem er komin til að vera,“ segir 
hann.

„Það geta allir skráð sig í hin 
ýmsu mót sem verða í boði. Fólk 
þarf ekki að vera í neinu íþrótta-
félagi til þess. Þetta er tilvalið fyrir 
vinahópa, skreppa norður, kíkja á 

ball með Páli Óskari og taka þátt í 
dagskránni. Svo vonumst við auð-
vitað til að brottfluttir Króksarar 
komi í heimsókn enda er þetta 
hátíð fyrir alla.“

Auddi segir að hann hafi alist 
upp á Króknum til nítján ára 
aldurs og þekki alla í bænum. 
„Fjölskyldan mín er flutt til Reykja-
víkur en ég á marga gamla og góða 
vini í bænum. Ég vann um tíma í 
bakaríinu og einnig var ég flokks-
stjóri. Það er ekki hægt að hugsa 
sér betri stað til að alast upp á en 
Sauðárkrók. Þetta er fallegur bær 
og hann er frægur fyrir fegurð sína. 
Svo eru margir þekktir einstakl-

ingar frá Króknum,“ segir Auddi en 
einn af þeim mörgu er Úlfur Úlfur. 
„Ég vil endilega hvetja alla til að 
drífa sig norður því þetta verður 
æðislega skemmtilegt.“

Sverrir Bergmann mun troða 
upp á hátíðinni ásamt Hall-

dóri Gunnari Pálssyni úr Fjalla-
bræðrum en þeir hafa unnið mikið 
saman. Sverrir kemur oft fram með 
Fjallabræðrum. Landsmótið sjálft 
er síðan sannkölluð íþróttaveisla 
þar sem verður fjölbreytt dagskrá 
fyrir alla aldurshópa.

Brjálað götupartí á Króknum
Auðunn Blöndal, Steindi, Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar Fjallabróðir mæta allir á Landsmót 
UMFÍ á Sauðárkróki. Þeir ætla að halda uppi stanslausu fjöri og bregða á leik með gestum.

Siglt er út í 
Drangey daglega 
í sumar.

Útsýnið úr sundlauginni á Hofsósi er einstakt.

Alls kyns viðburðir verða í 
boði á Landsmóti UMFÍ 
fyrir mótsgesti en mótið fer 

fram á þéttum kjarna miðsvæðis á 
Sauðárkróki og aðgengi að uppá-
komum því með besta móti. Fyrir 
þá sem vilja sækja sér afþreyingu 
út fyrir mótssvæðið má benda á 
vefsvæðið visitskaga fjord ur.is þar 
sem skoða má flest það sem sveitar-
félagið og fyrirtæki á svæðinu hafa 
upp á að bjóða, hvort sem það eru 
flúðasiglingar, hestaferðir, göngu-
ferðir um söguslóðir, fuglaskoðun 
eða upplýsingar um náttúrulaugar, 
gistingu og veitingastaði.

Skagafjörður státar af ríkulegum 
menningararfi og fornfrægum 
sögustöðum en allt frá landnámi 
hefur svæðið gegnt mikilvægu hlut-
verki í sögu Íslands. Mikilfenglegt 
þykir að ríða um héraðið á hesti 
og er svæðið enda einn þekktasti 
áfangastaður hestamanna hér á 
landi. Í Skagafirði er fjöldi hesta-
leiga sem bjóða upp á lengri og 
skemmri hestaferðir, sýningar um 
íslenska hestinn og heimsóknir á 
hrossaræktarbú.

Fyrir þá sem vilja heldur ganga 
á tveimur jafnfljótum þá er að 
finna fjölbreyttar gönguleiðir, 
hvort sem er fyrir göngugarpa eða 
þá sem kjósa létta útiveru. Gefin 
hafa verið út göngukort af göngu-
leiðum um fjallgarðana í vestan-
verðum Skagafirði og gönguleiðum 
um Tröllaskaga í austanverðum 
Skagafirði. Finna má göngukortin í 
upplýsingamiðstöðvum ferðamála 
í Varmahlíð og á Sauðárkróki.

Allir finna eitthvað  
           við sitt hæfi í Skagafirði
Landsmót UMFÍ mun draga mikinn fjölda ferðafólks til Skagafjarðar og er þá til góða að sveitar-
félagið er sannkallaður ævintýraheimur þegar kemur að fjölbreyttri afþreyingu og skemmtun.

Paradís fuglaskoðenda
Fuglalíf í Skagafirði er með því 
blómlegasta sem þekkist á Íslandi 
og varpstöðvar hundraða þúsunda 
sjávarfugla má finna í Drangey, 
Málmey og Lundey. Daglega er 
boðið upp á ferðir út í Drangey, sem 
er í miðjum Skagafirði, og ekki er 
aðeins um fuglaskoðunarferðir að 
ræða því oftar en ekki láta hvalir og 
selir sjá sig á leiðinni.

Burtséð frá ferðum út í Drangey 
má benda á að aðstæður til fugla-
skoðunar í landi eru einnig afskap-
lega góðar. Á tiltölulega afmörkuðu 
svæði eru sjófuglar, vað- og vot-
lendisfuglar, mófuglar, spörfuglar 
og ránfuglar. Á fuglaskoðunar-
stöðum í nágrenni Sauðárkróks 
hafa verið sett upp skilti um þær 

fjölmörgu tegundir sem finna má á 
svæðinu.

Heitar laugar og matur úr 
heimabyggð
Allmargar heitar náttúrulaugar er 
að finna í Skagafirði og fimm sund-
laugar verða opnar meðan á Lands-
mótinu stendur. Sundlaugarnar eru 
á Sauðárkróki, Hofsósi, Hólum í 
Hjaltadal, Sólgörðum í Fljótum og 
í Varmahlíð. Á öllum sundstöðum 
eru heitir pottar þar sem upplagt er 
að slaka á eftir ferðadag um sveitar-
félagið. Þá má leggjast út í nátt-
úrulaugar á borð við Grettislaug á 
Reykjaströnd og Fosslaug, skammt 
frá Reykjafossi.

Þá ber að nefna að sveitarfélagið 
var árið 2015 útnefnt EDEN- gæða-
áfanga staður Íslands fyrir verkefnið 
Matar kistan Skagafjörður. Mark-
mið verkefnisins var að kynna nýja, 
lítt þekkta áfangastaði í Evrópu þar 
sem áhersla er lögð á ferðaþjónustu 
í anda sjálfbærni. Í samræmi við 
útnefninguna vinna ýmsir aðilar í 
héraðinu saman að því að efla skag-
firska matarmenningu og koma 
henni á framfæri. Þannig eru réttir 
sem að stærstum hluta eru úr skag-
firsku hráefni merktir sérstaklega á 
matseðlum veitingahúsa sem taka 
þátt í verkefninu auk þess sem fjöl-
breytt úrval af skagfirskri matvöru 
má finna í verslunum, á mörkuðum 
og beint frá bændum.

Hér er aðeins stiklað á stóru og 
er þeim sem ætla að leggja leið 
sína um Skagafjörð í sumar bent á 
vefnum visitskagafjordur.is.

Sauðárkrókur er fagur bær að mati Audda enda ólst hann þar upp.
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Kynntu þér fjölbreytt 
úrval íþróttagreina 

á Landsmotid.is

fótbolti 
3:3

glíma Golf
götu-

rhjólreiðar
frisbígolf Körfubolti

Körfubolti 
3:3

Línudans

götuhlaup

pútt
pönnuköku 

bakstur
RingóMetabolic Skotfimi

Stígvéla-
kast

Sandhlaup

strand-
handbolti

sundstrandblakstrandblak Bandí

Biathlon

Láttu 
vaða!

Bogfimi

fimleikar

crossfit

fótbolta-
pool

dans-  
smiðja

fótbolta-
panna

frjálsar-
íþróttir

glíma golf
fótbolti 

3:3
göngu-
ferðir

götuhlaup Jóga

júdó

götu-
hjólreiðar

metabolic lyftingar petanqueKrolf útivist

zumba

sjósund

bandí
fótbolta-

pool
fótbolti 

3:3

göngu-
ferðir

körfubolti

fótbolta-
panna

Ringó strandblakstrandblak
strand-
fótbolti

Mini golf
HM á risa-

skjá

fyrir- 
lestrar

veitinga- 
tjald götupartí

Skemmtu 
þér !

pallaball ráðstefna Geirmundur Vörusýninghópreið 
hestamanna

Biathlon

frjálsar 
íþróttir

lyftingar

sand-
fótbolti

 brenni-
bolti

fitness

frisbíbolf

pútt

Barna-
skemmtun

skokk

frisbígolf

Þrauta-
braut

Hjóla-
skíðaganga

Skák

Amerískur 
fótbolti

Þrauta-
braut

þriggja 
tinda ganga

leikja og 
þrauta-
garður

Leiktu 
þér !

Brenni-
bolti

Fjalla-
rrhjólreiðar

fótbolta-
panna

BriddsBoccia kepptu! bogfimi Bandí crossfit
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Skokk, sandhlaup og sjósund verða 
meðal greina sem stunda má á 
grænum svæðum mótsins.

Græn svæði víðsvegar um 
keppnissvæði Landsmóts 
UMFÍ verða öllum opin 

þegar ekki fer þar fram keppni, 
kennsla eða kynning. Mótsgestir 
geta nýtt sér svæðin til leiks og 
skemmtunar. Í dagskrá mótsins 
eru svæðin merkt grænum lit.

Meðal greina sem merktar verða 
grænu eru bandí, brennibolti, 
fjallahjólreiðar og fótabilljard, 
frisbígolf, körfubolti, krolf og 
mínígolf, pútt, skokk, sandhlaup, 
sjósund og margt margt fleira.

Landsmótið fer fram á Sauðár-
króki dagana 12. til 15. júlí. Á vef-
síðunni landsmotid.is er að finna 
lista yfir keppnisgreinarnar og 
grænu svæðin og upplýsingar um 
hverja grein.

Leiktu þér  
á Landsmóti 

UMFÍ rekur ungmenna- og 
tómstundabúðir á Laugum 
í Dalabyggð yfir vetrar-

tímann. Búðirnar eru ætlaðar 
nemendum í 9. bekk í grunnskóla 
og þeim stendur til boða að dvelja 
þar í fimm daga, frá mánudegi til 
föstudags, við leik og störf.

Dvölin á Laugum á að hjálpa 
unglingunum að styrkja félags-
færni sína, auka vitund þeirra 
um umhverfi sitt og samfélag og 
gera þeim grein fyrir mikilvægi 
þess að lifa heilbrigðum lífsstíl. 
Aðaláherslurnar eru á félagsfærni, 
útivist, hreyfingu og menningu og 
viðburðirnir eru í formi námskeiða 
sem tengjast þessum meginstoðum 
búðanna.

Ungmenna- og tómstunda-
búðirnar hafa verið reknar síðan 
í janúar 2005 og árlega koma um 
1.800 unglingar í búðirnar. Skóla-
stjórnendur geta pantað dvöl í 
búðunum og það er alltaf opið 
fyrir pantanir, en fyrstur kemur, 
fyrstur fær.

Dvöl í búðunum kostar 25.000 
krónur á mann veturinn 2018-
2019 og innifalið í því er dagskrá, 
sem er yfirleitt milli 9.30 og 17 á 
daginn, gisting, matur, drykkjar-
flaska og bolur.

UMFÍ er með 
ungmennabúðir

Það er mikið stuð í ungmenna-
búðum UMFÍ. MYND/FACEBOOK

Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, 
Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands.

ÍSLENSK 
GETSPÁ

ÞAÐ ER ALDREI AÐ VITA 
Í HVAÐA ÍÞRÓTT BARNIÐ 

ÞITT BLÓMSTRAR.

ÞESS VEGNA STYÐJUM 
VIÐ ÞÆR ALLAR.
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Fjölda áhugaverðra uppákoma 
og viðburða er að finna 
í dagskrá Landsmótsins. 

Meðal annars verður boðið upp 
á örfyrirlestra um ýmis málefni í 
hádeginu alla mótsdagana. Hver 
fyrirlestur hefst klukkan 12.15 
og er aðeins fimmtán mínútur að 
lengd. Fyrirlestrarnir fara fram í 
húsi Frítímans.

Þá fer samhliða Landsmótinu 
fram ráðstefna þar sem bæði inn-
lendir og erlendir fyrirlesarar flytja 
erindi um lýðheilsu. Ráð stefnan 

fer fram á föstudag milli klukkan 
16 og 18 í húsi Frítímans.

Á sunnudaginn munu hesta-
menn fara hópreið um götur 
bæjarins í fullum skrúða milli 
klukkan 13 og 14.

Þeir sem ekki vilja missa af 
HM í fótbolta geta horft á leikina 
í HM-veitingatjaldinu alla 
mótsdagana.

Upplýsingar um viðburði og greinar 
er að finna á landsmotid.is

Áhugaverðir fyrirlestrar og spennandi dagskrá Landsmótsins

Hestamenn 
munu fara 
hópreið um 
götur bæjarins á 
sunnudaginn.
MYND/ANTON 
BRINK





Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Christian Dior fæddist árið 
1905, sonur auðugs áburðar-
framleiðanda. Fjölskyldan 

vonaði að hann yrði diplómati en 
sjálfur hneigðist hann til lista og til 
að safna fé seldi hann teikningar 
af tískufötum fyrir utan húsið sitt. 
Hann stofnaði listagallerí 23 ára 
með hjálp föður síns þar sem hann 
seldi meðal annars verk eftir Pablo 
Picasso en í kreppunni miklu varð 
fjölskyldan gjaldþrota og gallerí-
inu var lokað. 

Á næstu árum starfaði Christian 
fyrir fatahönnuðinn Robert Piguet 
þar sem hann kynntist meðal ann-
ars Pierre Balmain og Marc Bohan 
sem seinna átti eftir að verða 
yfirhönnuður Dior. Christian var 
kallaður í herinn þegar heims-
styrjöldin braust út og tók ekki 
upp tískuhönnun aftur fyrr en 
hann lauk herþjónustu árið 1942, í 
miðju stríðinu, og meðal verkefna 
hans þá var að hanna föt á eigin-
konur foringja í þýska hernáms-
hernum í París. 

Að stríðinu loknu stofnaði hann 
sitt eigið tískuhús og það var árið 
1947 sem hann sendi frá sér sína 
fyrstu fatalínu sem átti eftir að 
gerbreyta tískulandslaginu og lífi 
kvenna um allan heim. Í stríðinu 
hafði efni í föt verið af skornum 
skammti og auk þess gengu konur 
í hefðbundin karlastörf þannig að 
kvenföt þurftu að vera þægileg og 
auðvelt að sinna ýmsum verkefn-
um í þeim en til dæmis má nefna 
að Elísabet, þáverandi Englands-
prinsessa, ók sjúkrabíl í stríðinu.

Þessi fyrsta fatalína Dior kallaðist 
Corolle sem þýðir blómkróna en 
ritstjóri tískutímaritsins Harp ers 
Bazaar nefndi hana New Look sem 
festist við hana sem og hönnun 
Dior. Línan gekk öll út á ýktan 
kvenleika og lúxus, stór, efnismikil 
pils sem huldu leggi kvenna, sem 
margar konur voru ósáttar við eftir 
fatafrelsið sem þær höfðu haft í 
stríðinu, og þrönga, aðsniðna og 
efnislitla efri hluta sem sýndu vel 
kvenlegar línur. Dior sagðist sjálfur 
hafa skapað „blómakonur“ en Coco 
Channel sagði um New Look að 
aðeins karlmaður sem aldrei hefði 
verið náinn konu gæti búið til 
svona óþægilegan kvenfatnað.

New Look skírskotaði þó sterkt 

Draumahönnuðurinn Dior
Í febrúar hefst í Viktoríu- og Albertssafninu í London einstök sýning á verkum tískuhússins Christ-
ian Dior. Sýningin spannar allt frá fyrstu sköpunarverkum Christians Dior sjálfs til dagsins í dag.

Auglýsing fyrir Miss Dior ilmvatnið sem birtist í desember 1954.  Flaskan er 
úr frönskum eðalkristal og verðið eftir því. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Hér getur að líta hönnun Yves St. 
Laurent fyrir House of Dior 1959. 
Kjóllinn er léttari og yfirbragðið 
gáskafyllra en grunnþættirnir enn 
efnismikil pils og kvenlegar línur. 

Hönnun Dior hefur frá upphafi prýtt 
forsíður helstu tískutímarita heims. 
Hér sést skólínan árið 1954.

Christian Dior 
að störfum 
skömmu fyrir 
andlát sitt. 

til samtíma síns. Eftir stríðið hófust 
verslun og flutningar að nýju og 
lúxus var aftur á boðstólum. Enn 
fremur komu karlarnir heim úr 
stríðinu og því var mikilvægt að 
konurnar færu aftur inn á heimilin 
og tækju upp sín „kvenlegu hlut-
verk“ og ýktur kvenleiki fatnaðar 
Dior ýtti undir þá hugmynda-
fræði. Corolle var því vel tekið og 
segja má að New Look Christians 
Dior hafi endurvakið París sem 
háborg tískunnar. Dior hélt áfram 
hönnunarstefnu sinni og sjötti 
áratugurinn var undir gríðarlegum 
áhrifum frá honum og hönnun 
hans sem einskorðaðist ekki við 

fatnað heldur náði bæði til ilm-
vatna og skófatnaðar.

Dior sjálfur naut ekki velgengni 
sinnar lengi. Hann þjáðist mikið í 
sköpunarferlinu og efaðist stöðugt 
um sjálfan sig. Hann átti ennfremur 
aðeins í óhamingjusömum ástar-
samböndum og leitaði huggunar 
í mat og drykk. Hann lagðist inn á 
heilsuhæli í Toskana á Ítalíu í októ-
ber 1957 og lést þar af hjartaáfalli 
fimmtíu og tveggja ára að aldri. 

Eftir ótímabæran dauða Dior var 
framtíð tískuhússins óljós og fjár-
festar sem og tískufíklar örvæntu 
þar til hinn tuttugu og eins árs 
gamli Yves Saint Laurent varð 
listrænn stjórnandi en hann hafði 
tveimur árum áður verið ráðinn 
hægri hönd Dior sjálfs. Hann hélt 
áfram að hanna í anda Dior en 
fötin urðu léttari og auðveldara 
að klæðast þeim. Síðan hafa ýmsir 
tekið við skissukrítinni hjá Dior 
og staða þess sem hátískuhúss þar 
sem kvenlegar línur og yndisþokki 
eru í hávegum hefur alltaf haldist.

Á sýningunni í Viktoríu- og 
Albertssafninu verða meira en 
fimm hundruð sýningargripir, um 
200 sjaldgæfar hátískuflíkur ásamt 
fylgihlutum, ljósmyndum, ilm-
vatni, snyrtivörum, tímaritum og 
persónulegum munum Dior sjálfs.

Sýningin Christian Dior: 
Designer of Dreams eða Drauma-
hönnuðurinn Dior hefst eins og 
áður sagði í febrúar á næsta ári en 
margir bíða hennar með eftirvænt-
ingu. Miðasala hefst í september.
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BIOTHERM MÆLIR MEÐ

NÝTT  B LUE  THERAPY  R ED  A LGAE  UP L I F T

Nýtt krem og Uplift serum með rauðum sjávarþörungum sem 
endurmóta útlínur andlitsins, lyfta, mýkja og gefa ljlóma.

#YOUN GERN ATURALLY

HEAL VISIBLE 
SIGNS OF TIME

LYFT IR ,  MÝK IR ,  GEFUR  L JÓMA

CHRISTY TURLINGTON-BURNS biotherm.com

NÝTT: 

BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT 
KREM OG SERUM

BLUE THERAPY 
MULTI-DEFENDER SPF 25

BLUE THERAPY 
EYE-OPENING SERUM

BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL

Líffræðingar Biotherm hafa fangað 
lífskraft dýrmæts rauðs sjávarþörungs 
í einstaka formúlu. Eftir því sem við 
eldumst fækkar collagen og elastin 
þráðum húðarinnar verulega. Blue 
Therapy Red Algae Uplift krem og 
serum hafa sjáanleg yngjandi og styrkj-
andi áhrif á húðina: Útlínur andlitsins 
verða skýrari, húðin mýkri, stinnari og 
með meiri ljóma

Viltu samstundis mýkt og næringu?

Uppbyggjandi virkni „sea sugar“ og 
viðgerðareiginleikar olía af náttúru-
legum uppruna í fersku kremgeli sem 
bráðnar inn í húðina. Kremið vinnur 
hratt gegn sjáanlegum öldrunarein-
kennum.

Á aðeins 2 vikum endurheimtir jafnvel 
þurr húð sjáanlega mýkt, þéttleika og 
ljóma.

Viltu vernda húðina fyrir utanaðkom-
andi áreitum og öldrun?

Multi-Defender kremin vinna gegn 
sjáanlegum öldrunareinkennum og 
gefa vörn gegn UVB geislum, löngu 
UVA geislunum og mengun.

Húðin verður þéttari, stinnari, nærðari 
og fær jafnari áferð.

Fyrstu merki öldrunar myndast umhverfi s augun.

Þetta endurnýjandi augnserum vinnur gegn 
hrukkum og dökkum baugum. Dregur verulega 
úr þrota og þungum augnpokum. Einstök for-
múla, sem einnig STYRKIR og ÞÉTTIR augnhárin. 
NÝ tvöföld tækni með BURSTA fyrir augnhárin 
og STÁLKÚLU fyrir augnsvæðið. Hentar einnig 
fyrir þá sem nota linsur.

Einnig til augnkrem í línunni.



Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

MERCEDES-BENZ GL 420 Ár. 2007 
disel, ek. 154 þ. Km, með flest 
öllum búnaði sem hægt er að fá. 
Verð 4,3 m.kr. 3,4 m.kr. stgr. Uppl. í 
s. 820 5025

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Bátar

HEIMAVÍK
Flotnet, sökknet, reynsla þekking 
gæði Heimavík. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Mótorhjól

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU ÚTI.
Vönduð vinnubrögð og mikil 

reynsla.
Löggildur málarameistari

Jón og Marteinn Málningarþj.
S: 8611242

 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

VIÐGERÐIR - ÚTBOÐ
Víkurás 2-4 húsféleg óskar eftir 
tilboðum í utanhússviðgerðir 

sem eru innán við 3.1 m frá 
jörð. Helstu magntölur eru: 

múrbrot 0.4 m3, múrviðgerðir 
23 stk (samtals um 0.4 m3), 

sprunguviðgerðir 55m, 
háþrýsiþvottur og málun 198m2.

Útboðsgögn eru ofan á 
póstkössum í anddyri  

Víkuráss 4. Uppl. í s. 868 1085

 Nudd

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

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.

Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir öflugum 
trailer bílstjóra. Uppl. gefur 

Gunnar í s. 894 9690

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta 
hafið störf með skömmum 

fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.
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og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

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

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

Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

TIL FJÖLBREYTTRA 
STARFA UM LENGRI 
EÐA SKEMMRI TÍMA

Útvegum starfsmenn

Nánari upplýsingar í síma 551 5000 eða sendið  
fyrirspurn á netfangið proventus@proventus.is

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.
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Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

5.800 tonna framleiðsluaukning Arctic Sea 
Farm á laxi í Dýrafirði 

Arctic Sea Farm hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frum-
matsskýrslu um  5.800 tonna framleiðsluaukningu á laxi í Dýrafirði. 

Kynning á frummatsskýrslu:Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 5. júlí til 17. ágúst 2018 á eftirtöldum stöðum: Stjórnsýsluhúsinu 
Ísafirði, Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun.  Frummatsskýrslan 
er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi 
síðar en 17. ágúst 2018 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
Bryndís
GSM: 773 7400

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

HH Ráðgjöf Fjarðargata 13 - 15 220 Hafnarfjörður Sími: 561 5900 Fax: 561 5909 hhr@hhr.is www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Finndu okkur
á facebookFlísabúðinFlísabúðin

30 
ÁRA
2018

Lagerhreinsun
Hefst 13. júní 

70% afsláttur

47 tegundir / 3000 fermetrar
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FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Ásdís Hjálms-
dóttir spjótkastari átti besta kast 
sitt á árinu þegar hún kastaði 60,34 
metra í Finnlandi í gær. 
Skilaði það henni öðru sæti á mót-
inu sem hún keppti í en hún var 20 
sentímetrum á eftir Sofi Fink frá 
Svíþjóð.

Kom kastið í sjöttu og síðustu til-
raun Ásdísar en þetta var eina kast 
hennar sem fór yfir 60 metra. 

Ásdís virðist kunna vel við sig á 
þessum slóðum en þetta var sama 
mót og hún setti Íslandsmet sitt á, 
63,43 metra, fyrir ári síðan. – kpt

Ásdís fékk silfur 
í Finnlandi

Besta kast Ásdísar á þessu ári skilaði 
henni silfri í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI Íslandsmeistarar KR 
sömdu í gær við króatíska bak-
vörðinn Dino Stipcic um að leika 
með liðinu á komandi tímabili í 
Domino’s-deild karla. 

Stipcic er 29 ára hávaxinn  og fjöl-
hæfur bakvörður. Hefur hann leikið 
með KK Skrljevo í heimalandinu 
undanfarin ár.

Var hann með 9,5 stig, 5,5 fráköst 
og 4,7 stoðsendingar að meðaltali í 
leik á nýafstöðnu tímabili. – kpt

KR fær Króata

Tólf íslenskir íþróttamenn á EM

 Ísland sendir sex keppendur á Evrópumeistaramót fatlaðra í sundi og aðra sex á Evrópumeistaramót fatlaðra í frjálsum íþróttum í sumar. Fara 
mótin fram í Dublin og Berlín í ágúst. Jón Margeir Sverrisson, sundkappinn sigursæli, keppir í frjálsum íþróttum í Berlín en hann er fyrsti íþrótta-
maðurinn úr röðum fatlaðra sem keppir á stórmóti í sundi og frjálsum síðan Geir Sverrisson gerði það á sínum tíma.  MYND/ÍÞRÓTTASAMBAND FATLAÐRA
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Þín eigin skrifborðskæling! 
Kæli-, raka- og lofthreinsitæki, allt í einu tæki.

Kynningarverð aðeins kr. 37.227 m.vsk. 

BÍLASMIÐURINN HF 
BÍLDSHÖFÐA 16 
SÍMI: 567-2330 

Webasto Air Top 
olíumiðstöðvar í húsbíla,
2 - 5,5kW
Verð frá kr. 166.000,-

Njóttu þess að fara
 í sund / sjósund
Verndaðu eyrun með Ear Band-It Ultra 
eyrnaböndum og eyrnatöppum 

Hannað af háls- nef- og eyrnalæknum

Fyrirbyggjandi vörn gegn 
eyrnabólgu og nauðsynlegt 
fyrir þá sem eru með rör í 
eyrum eða viðkvæm eyru. 

Til í þremur stærðum.

S  -  frá 1. til 3. ára
M -  frá 4.  til 9 ára
L   -  frá 10 ára og eldri  
       ( fullorðnir ) 

Fæst í apótekum, Sundlaug Kópavogs,  
Útilíf, Heimkaup og barnavöruverslunum. 

Pakkinn inniheldur bæði  
eyrnatappa og eyrnaband.
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Mark Mark úr víti

Keflavík Fylkir

Víkingur R. Breiðablik

ÍBVKR Grindavík

KA

Valur Fjölnir

FH

Stjarnan Stjarnan

Stjarnan Stjarnan

StjarnanStjarnan Stjarnan

Stjarnan

Stjarnan Stjarnan

Stjarnan

2 3

3 1

22 1

2

2 6

3

2 0

3 0

13 1

1

2 1

2

Stoðsending

✿  Ótrúlegur fyrri hluti móts Hilmars Árna Halldórssonar

FÓTBOLTI Hilmar Árni Halldórsson 
var maður leiksins þegar Stjarnan 
vann 2-3 sigur á FH í Kaplakrika í 
Pepsi-deild karla á mánudaginn. 
Hann lagði fyrsta mark Stjörnunnar 
upp fyrir Brynjar Gauta Guðjónsson, 
jafnaði svo metin í 2-2 með skoti í slá 
og inn áður en hann skoraði sigur-
markið með skoti beint úr auka-
spyrnu.

Það verður ekki annað sagt en að 
Hilmar Árni hafi átt frábæra fyrri 
umferð í Pepsi-deildinni. Hann er 
markahæstur með 12 mörk í 11 
leikjum. Næsti maður, Steven Lenn-
on  hjá FH, er með sjö mörk. Þar að 
auki er Hilmar Árni búinn að leggja 
upp þrjú mörk fyrir samherja sína.

Hilmar Árni hefur skorað í níu 
af 11 leikjum Stjörnunnar í Pepsi-
deildinni og komið með beinum 
hætti að marki í 10 af 11 leikjum 
Garðbæinga. Eini leikurinn þar sem 
hann kom ekki að marki var 1-1 
jafnteflið við Grindavík á Samsung-
vellinum.

Ef Hilmar Árni heldur uppteknum 
hætti í seinni umferðinni er líklegt 

að hann geri atlögu að markametinu 
í efstu deild. Nítján marka menn-
irnir eru fimm talsins: Pétur Péturs-
son, Guðmundur Torfason, Þórður 
Guðjónsson, Tryggvi Guðmundsson 
og Andri Rúnar Bjarnason. Enginn 
þeirra byrjaði af jafn miklum krafti 
og Hilmar Árni hefur gert í sumar.

Pétur var með átta mörk eftir 
fyrstu 11 umferðirnar 1978, Guð-
mundur 11 mörk 1986, Þórður níu 
1993, Tryggvi átta 1997 og Andri 
Rúnar 10 2017. Þessi byrjun hjá 
Hilmari Árna er sú besta í efstu deild 
síðan Steingrímur Jóhannesson 
skoraði 14 mörk í fyrstu 11 umferð-
unum fyrir ÍBV 1998.

Hilmar Árni hefur einnig látið til 
sín taka í Mjólkurbikarnum. Í þrem-
ur bikarleikjum Stjörnunnar í sumar 
hefur hann skorað tvö mörk og gefið 
tvær stoðsendingar. Mörkin í sumar 
eru því alls 14 og stoðsendingarnar 
fimm.

Hilmar Árni hefur bætt sig í 
markaskorun á hverju tímabili 
síðan hann byrjaði að spila í Pepsi-
deildinni 2015. Á fyrsta tímabilinu 

skoraði hann fjögur mörk fyrir 
Leikni R. sem féll. Hilmar Árni gekk 
þá í raðir Stjörnunnar. Hann skoraði 
sjö mörk fyrir Stjörnuliðið í Pepsi-
deildinni 2016 og 10 mörk í fyrra. 
Hann er þegar búinn að bæta sitt 
persónulega met í markaskorun og 
Stjarnan á enn eftir að leika 11 leiki 
í Pepsi-deildinni.

Stjörnumenn voru lengi í gang 
og unnu aðeins einn af fyrstu sex 
leikjum sínum í Pepsi-deildinni. Þeir 
hafa hins vegar unnið fimm síðustu 
leiki sína og eru aðeins tveimur 
stigum á eftir toppliði Vals. Varnar-
leikur Stjörnunnar hefur ekki verið 
neitt sérstakur og aðeins Keflavík 
(20) og Fjölnir (19) hafa fengið á sig 
fleiri mörk en Garðbæingar (16). En 
Stjörnumenn hafa skorað langmest 
í deildinni; 27 mörk, átta mörkum 
meira en næstu lið.

Hilmar Árni á þar stærstan hlut að 
máli og ef hann heldur uppteknum 
hætti í seinni umferðinni er ljóst 
að Stjarnan á möguleika á að vinna 
annan Íslandsmeistaratitilinn í sögu 
félagsins. ingvithor@frettabladid.is

Mögnuð fyrri umferð 
hjá Hilmari Árna
Það þarf að fara 20 ár aftur í tímann til að finna dæmi um leikmann sem skoraði 
jafn mikið í fyrstu 11 umferðunum í efstu deild og Stjörnumaðurinn Hilmar 
Árni Halldórsson í sumar. Hann er langmarkahæstur í Pepsi-deildinni.

Markametið í efstu deild er í hættu annað árið í röð ef Hilmar Árni heldur áfram uppteknum hætti. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildartilboð á töskum gildir til 9. júlí. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

TÖSKUDAGAR!
ALLAR SKÓLA 

TÖSKUR 30%VILDAR 
AFSLÁTTUR



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Elsku eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og dóttir,

Soffía Magnúsdóttir
íslenskukennari, 

Heiðargerði 28, Rvk,
lést laugardaginn 30. júní.  

Útför auglýst síðar.

Kristinn Guðjónsson
Rangheiður Kristinsdóttir  Þórir Jónsson Hraundal
Kristinn Kristinsson  Kolbrún Vala Jónsdóttir
Alexander, Óðinn, Lilja, Helena Soffía,
Magnús Kristinsson Greta Bachmann

Helena Kadečková 
lést í Prag 30. júní 2018. 

Helena fæddist 14. ágúst 1932. Hún þýddi fjölda íslenskra 
bóka á tékknesku, og samdi og birti margar ritsmíðar um 

íslensk málefni í Tékkóslóvakíu og síðar Tékklandi.

Vinir á Íslandi

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Sverrir Björgvin 
Valdemarsson

fv. verslunarstjóri ÁTVR,
lést í faðmi ástvina mánudaginn 

25. júní. Jarðsungið verður frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 6. júlí klukkan 13. Jarðsett 

verður í kirkjugarðinum í Hafnarfirði. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks hjúkrunarheimilisins Sólvangs, 4. hæð, fyrir 

einstaka umönnun og hlýju.

Brynhildur Sverrisdóttir  Atli Guðmundsson
Júlíus Atlason Lilja Björk Einarsdóttir
Jórunn Atladóttir Albert Steinn Guðjónsson

Sóley Birna, Björgvin Atli, Bjarki Marinó, 
Gabríela og Dagur Snær

Sesselja Loftsdóttir 
áður til heimilis að Breiðanesi í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 
andaðist aðfaranótt laugardags  

30. júní. Jarðað verður í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu.

Kristjana Jónasdóttir Pétur Bjarnason
Klara Jónasdóttir Geir Guðmundsson

og barnabörn.

Elskaður faðir, bróðir, sonur og vinur,
Darri Ólason

 
lést 19. júní.  

Kveðjustund fyrir ættingja hans og 
vini verður haldin í Fossvogskapellu 

þriðjudaginn 10. júlí kl. 13.00. Jarðsett 
verður sama dag að Lundi í Lundarreykjadal.

Hrannar Kristinn, Guðrún Helga, María Sól
Helga Ágústsdóttir

Diljá Óladóttir
Óli Antonsson 
Kristín Richter

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sigurveig G. Mýrdal 
verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju 

mánudaginn 9. júlí kl. 13.00.

Sigurjón Mýrdal María Sophusdóttir
Garðar Mýrdal Ingibjörg Ósk Kjartansdóttir 
Jón Agnar Mýrdal Vivian Hansen 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,
Þorsteinn Leifsson

bifreiðarstjóri, 
Birkilundi 19, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð 
laugardaginn 30. júní.

Jarðarförin verður auglýst síðar.

F.h. aðstandenda,
Hrafnhildur Baldvinsdóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð,  
hlýhug og stuðning við andlát og
útför ástkærs eiginmanns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa,
Baldurs Geirssonar
Sléttuvegi 19, Reykjavík.

Hólmfríður Aradóttir
Sigríður Baldursdóttir
Gígja Baldursdóttir Guðmundur Rafn Sigurðsson
Baldur, Þórey Björk, Birkir, Hrefna, Ásgerður Birna, 
Sindri, Eik, Úlfhildur Þoka

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug í garð okkar vegna andláts 

og jarðarfarar ástkærs eiginmanns 
míns, föður, tengdaföður, 

afa og langafa, 
Helga Þormars Svavarssonar 

Laugarbökkum.

Edda Stefáns Þórarinsdóttir og fjölskylda

Kransar, krossar og 
kistuskreytingar

Blóm í miklu úrvali

Vefverslun: 
Bjarkarblom.is

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Geirmundur Finnsson
Grænumörk 2, Selfossi,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
fimmtudaginn 28. júní. 

Útförin fer fram frá Selfosskirkju
   þriðjudaginn 10. júlí kl. 14.00.

Ásta Guðmundsdóttir
Helga Geirmundsdóttir Þorkell R. Ingimundarson
Ólöf Geirmundsdóttir Sigurður Guðjónsson
Steinunn Geirmundsdóttir Jón Nóason
Guðmundur Geirmundsson Margrét Ingþórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Mitt líf og yndi er að skrifa, 
allar mínar skúffur eru 
fullar af handritum,“ 
segir Valgerður Þóra 
Benediktsson, höfund-

ur ljóðabókarinnar Stemmur. Þetta er 
níunda bók hennar og hún gefur hana 
út sjálf. „Ég hef haft þann hátt á með 
allar mínar bækur að gefa þær út sjálf,“ 
segir hún. En hvað er það sem einkum 
kveikir andann og hver eru hennar 
helstu yrkisefni? „Ég get ekki sett fingur 
á það, fæ bara hugmynd, byrja að skrifa 
og hætti ekki fyrr en ljóðið er komið á 
blað, hvort sem það er dagur eða nótt. 
Hugmyndirnar láta mig ekki í friði. Þessi 
bók varð til á hálfum mánuði, hún er að 
vísu ekki löng, 34 blaðsíður.“

Stemmurnar hennar Valgerðar Þóru 
eru mislangar og í óbundnu formi. Í 
hverri opnu er litmynd, teikning eftir 
barnabörn hennar, Irmu Þóru og Ívar 
Má. „Þau lásu ljóðin og teiknuðu mynd-
irnar út frá þeim hughrifum sem þau 
urðu fyrir,“ lýsir skáldið. Ein opnan er 
tileinkuð Sævari Ciesielski, bæði í minn-
ingartexta og mynd, enda segir Valgerð-
ur Þóra örlög hans hafa snert hana djúpt.

Valgerður Þóra ólst upp í vesturbæ 
Reykjavíkur og kveðst hafa dvalið tals-
vert í Borgarfirðinum á sumrin. Hún er 
barnabarn eins af þjóðskáldum Íslend-
inga, Einars Benediktssonar, og þó hún 
yrki ekki eftir hefðbundnum bragar-
háttum eins og hann er hún ekki í vafa 
um hvaðan þörf hennar til tjáningar í 
ljóðum er sprottin. gun@frettabladid.is

Fæ hugmynd og hætti ekki 
fyrr en ljóðið er komið
Valgerður Þóra Benediktsson hefur sent frá sér bókina Stemmur með eigin ljóðum og 
lituðum teikningum eftir barnabörnin. Hún er barnabarn skáldsins Einars Ben.

Valgerður Þóra gefur út allar sínar bækur sjálf, einnig þá nýjustu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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FARIÐ MEÐ SVARIÐ Í FERÐALAGIÐ
ALLT Í EINUM PAKKA

Bók · App · Kort

ELDGOS 

KAUPAUKI

VEGLEGIR VINNINGAR

AFMÆLISVERÐ

Allt frá því 1973 – árið sem eldgosið varð í Heimaey hefur Vegahandbókin verið fastur 
förunautur á ferðalagi landsmanna.Bókin miðlar fróðleik af öllu tagi. Hún hefur verið í 
stöðugri uppfærslu frá fyrstu útgáfu þar sem lögð er áhersla á að  segja frá nýjungum 
sem eiga sér stað á landinu öllu.

Verðmæti pakkans er 9.000 kr. en við bjóðum hann á 4.990 kr.

Í júní og júlí verður dregið vikulega úr veglegum vinningum úr innsendum app-kóðum 
á heimasíðu okkar “vegahandbokin.is”.��������	
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Í tilefni 45 ára afmælis Vegahandbókarinnar fylgir nú með henni óvenju vandað ferðakort 
(1. 500 000) sem kaupauki að verðmæti 2.500 kr. og snjalltækjaútgáfa bókarinnar (APP). 
Kóði bókarappsins gildir sem  happdrættismiði.

45ÁRA
AFMÆLISÚTGÁFA

vegahandbokin.is // 562 2600 // info@vegahandbokin.is // Sundaborg 9, 104 RVK

Í l d Islandia –        1: 500 000

Ferðakort
Mapa Turístico de Islandia

W W W . I C E L A N D R O A D G U I D E . C O M

ISSLANNDDIAA

1:500 000

O MM

BÓK · APP · KORT

45ÁRA
AFMÆLISÚTGÁFA

Kaupauki
Vandað ferðakort að 

verðmæti kr. 2.500,-fylgir 
frítt með bókinni

1.Sæti
Eymundsson

Handbækur

Bókin er fáanleg í bókabúðum, söluskálum og mörgum bensínstöðvum.



LÁRÉTT
1. fita
5. næra
6. í röð
8. lyf
10. vafi
11. írafár
12. högg
13. svín
15. málmur 
17. heiti

LÓÐRÉTT
1. helmingafélag 
2. skref
3. skjól
4. lofa
7. lindýr
9. svikult
12. skurður 
14. bók 
16. ekki

Krossgáta

Hvöss norð-
vestan átt fram 
eftir degi og 
rigning á norð-
austurhorninu, 
en mun hægari 
og léttir til 
sunnan og 
vestan til. Hiti 10 
til 20 stig, hlýjast 
suðaustan-
lands, en svalara 
á Norður- og 
Austurlandi.

Skák  Gunnar Björnsson

Padevski átti leik gegn Saidy í 
Varná árið 1958.
Svartur á leik
1. … Dxe3! 2. Dxe3 Hd1+ 3. Kf2 
Hf1# 0-1. 
Stefán Bergsson og Páll Þórsson 
tefla á alþjóðlegu móti í Serbíu 
sem hefst á morgun. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÁRÉTT: 1. skvap, 5. ala, 6. rs, 8. morfín, 10. ef, 11. asi, 
12. slag, 13. grís, 15. nikkel, 17. titil.
LÓÐRÉTT: 1. sameign, 2. klof, 3. var, 4. prísa, 7. snigill, 
9. falskt, 12. síki, 14. rit, 16. ei.

5 4 7 9 2 8 3 6 1
6 8 1 7 3 4 9 2 5
9 2 3 5 6 1 4 7 8
7 9 4 1 8 2 5 3 6
2 1 5 3 9 6 7 8 4
3 6 8 4 5 7 2 1 9
8 7 2 6 4 5 1 9 3
1 5 9 8 7 3 6 4 2
4 3 6 2 1 9 8 5 7

5 6 1 3 7 2 4 8 9
4 3 7 5 8 9 2 6 1
8 9 2 1 6 4 3 7 5
6 4 3 7 9 5 8 1 2
9 7 8 4 2 1 5 3 6
1 2 5 6 3 8 7 9 4
2 1 9 8 4 3 6 5 7
7 8 4 9 5 6 1 2 3
3 5 6 2 1 7 9 4 8

6 1 2 7 5 4 3 8 9
3 4 5 9 6 8 2 1 7
7 8 9 1 2 3 4 5 6
1 9 4 5 3 7 6 2 8
2 6 3 4 8 9 5 7 1
8 5 7 2 1 6 9 3 4
9 2 8 3 4 1 7 6 5
4 3 1 6 7 5 8 9 2
5 7 6 8 9 2 1 4 3

7 6 9 4 3 1 5 8 2
3 8 5 9 2 6 1 4 7
1 4 2 5 7 8 6 9 3
4 1 6 2 5 7 8 3 9
8 5 7 1 9 3 2 6 4
9 2 3 6 8 4 7 5 1
2 3 8 7 4 5 9 1 6
5 7 1 3 6 9 4 2 8
6 9 4 8 1 2 3 7 5

7 6 3 8 1 4 9 2 5
8 9 5 7 2 6 4 1 3
4 1 2 9 3 5 6 7 8
3 4 9 6 7 2 5 8 1
1 5 7 3 4 8 2 6 9
2 8 6 5 9 1 3 4 7
5 2 8 1 6 3 7 9 4
6 7 1 4 5 9 8 3 2
9 3 4 2 8 7 1 5 6

8 2 4 9 3 5 1 6 7
3 9 7 2 6 1 8 4 5
1 5 6 7 8 4 3 2 9
6 1 5 8 9 7 4 3 2
7 3 8 1 4 2 9 5 6
2 4 9 6 5 3 7 8 1
9 7 3 5 2 8 6 1 4
4 6 2 3 1 9 5 7 8
5 8 1 4 7 6 2 9 3

Kona vera hér og 
bíða. Karl fara út og 
veiða í matinn með 
tólum sem hann bjó 

til sjálfur. All right! 
Farðu og 

náðu þeim, 
killer.

Karl 
flinkur að 

veiða í 
matinn.

Kona 
borða 

og 
þeg ja.

Enginn 
fiskur? 

Óóóónei!

Ég fékk  
svo gott ráð í 

skólanum í dag.

„Hægðu á þér, 
taktu þinn tíma … … og reyndu að gera ekki fleiri 

en fjóra-fimm hluti í einu.”

Unglingar 
gera mig 
þreyttan.

Ókei, hvað er 
í gangi?

Hvað 
meinarðu?

Ég meina, þið eruð að haga 
ykkur fullkomlega! Þannig að við 

erum að komast 
í vandræði fyrir 
að koma okkur 

ekki í vandræði?

Vá! Þetta 
er met, 
jafnvel 

fyrir okkur!

.

Fimmtudagur
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A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 A4 Akureyri  /  A4 A4 Selfossi  

www.a4.is   Facebook     pinterest.com/a4fondur og     instagram.com/a4verslanir

ALLAR VÖRUR
Á TAX FREE VERÐI*

*TAX FREE ER 19,36% raunafsláttur sem reiknast á við kassa og 
auðvitað fær ríkissjóður sinn skerf. Gildir ekki með öðrum tilboðum.

Tax free
dagar
5. – 8. JÚLÍ

ÖLLUM KAUPUM

klúbburinn

INNEIGN AF 



Skip og skútur til 
Siglufjarðar
Það er nóg um að vera á Siglu-
firði því samhliða þjóðlaga-
hátíðinni verður haldin Norræn 
strandmenningarhátíð í bænum. 
Hún hefur verið haldin árlega 
frá árinu 2011 og Norðurlöndin 
hafa skipt með sér hlutverki 
gestgjafa. Þátttakendur koma 
víðsvegar að frá Norðurlöndum 
og gert er ráð fyrir að skip og 
skútur komi siglandi til Siglu-
fjarðar. Viðburðir á strand-
menningarhátíðinni eru í formi 
fyrirlestra, sýninga, handverks, 
tónleika, leiklistar- og dans-
atriða. Jafnframt verða haldin 
málþing um norræna strand-
menningu.

Sjá nánar á siglofestival.com.

Þjóðlagahátíðin á Siglu-
firði er haldin í 19. sinn 
og stendur til 8. júlí. Á 
hátíðinni verða haldnir 
hátt í 20 tónleikar og 
fjölbreytt námskeið á 

sviði tónlistar og handverks. Einn-
ig er sérstök dagskrá ætluð börnum. 
Gunnsteinn Ólafsson hefur verið 
listrænn stjórnandi hátíðarinnar 
frá upphafi.

Blaðamaður forvitnast um Gunn-
stein sjálfan en hann fæddist á Siglu-
firði en ólst upp í Kópavogi. Tengslin 
við Siglufjörð hafa alltaf verið sterk 
en þeir Pétur bróðir hans voru þar 
jafnan á sumrin hjá ömmu sinni.

Aflstöð fyrir þjóðlagatónlist
Gunnsteinn stundaði tónlistarnám í 
Ungverjalandi. „Þar kynntist ég ríkri 
tónlistarhefð og sá að þjóðlagatón-
listin var sterkur þáttur í sjálfsmynd 
þjóðarinnar. Í skólum þar í landi 
þótti og þykir enn sjálfsagt að börn 
kunni urmul af þjóðlögum,“ segir 
hann. Gunnsteinn fór síðan í fram-
haldsnám til Þýskalands og starfaði 
í fríum sem leiðsögumaður hér á 
landi. „Þá tók ég eftir því að þegar 
kom að íslenskum þjóðlögum var 
ekkert til að sýna útlendingum. Það 
þótti mér vera mikil brotalöm,“ 
segir hann. „Í kjölfarið fór ég norður 
á Siglufjörð árið 1997 og talaði 
við bæjaryfirvöld, stakk upp á að 
gera mætti Siglufjörð að heimabæ 
íslenska þjóðlagsins. Koma mætti 
upp þjóðlagahátíð og þjóðlagasetri. 
Þannig gæti Siglufjörður orðið afl-
stöð fyrir íslenska þjóðlagatónlist.“

Ekkert varð úr framkvæmdum 
að sinni en tveimur árum síðar dró 
til tíðinda. Þá var stofnað Félag um 
þjóðlagasetur Bjarna Þorsteins-
sonar. „Bjarni er oft kallaður faðir 
Siglufjarðar en hann hefur ekki 
aðeins þýðingu fyrir bæinn heldur 
ekki síður fyrir alla Íslendinga. Þjóð-
lagasöfnun hans skipti sköpum fyrir 
tónlistararf þjóðarinnar en um alda-
mótin síðustu var þetta mikla afrek 
hans við það að gleymast. Mér og 
öðrum fannst ástæða til að halda 
nafni hans á lofti. Fyrsta þjóðlaga-
hátíðin var haldin árið 2000 og árið 
2006 vígði Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þor-
steinssonar á Siglufirði. Hann benti 
á í vígsluræðu sinni að Bjarni Þor-
steinsson ætti að njóta álíka virð-
ingar og Árni Magnússon handrita-
safnari.“

Auk þess að vera listrænn stjórn-
andi Þjóðlagahátíðarinnar á Siglu-
firði hefur Gunnsteinn ferðast um 
allt land og tekið upp fólk á mynd-

band við kveðskap, þjóðdansa og að 
leika á langspil og íslenska fiðlu fyrir 
Þjóðlagasetrið. Valdar upptökur eru 
sýndar á myndskjáum auk þess sem 
hægt er að skoða allt upptökusafnið 
í sérstökum tölvum á háalofti set-
ursins.

Hugað að fjölbreytni
Yfirskrift Þjóðlagahátíðarinnar að 
þessu sinni er Söngvar við hafið. 
Íslenskir listamenn auk tónlistar-

manna frá Bandaríkjunum, Svíþjóð, 
Hollandi, Kanada og fleiri löndum 
koma fram á hátíðinni. Þegar Gunn-
steinn er spurður um hápunkt 
hátíðarinnar segir hann úr vöndu 
að ráða: „Það koma margir tón-
leikar til greina en sennilega munu 
lokatónleikar hátíðarinnar vekja 
mesta athygli. Þar mun Karlakórinn 
Fóstbræður og karlakórarnir í Fjalla-
byggð og á Dalvík flytja Brennið þið 
vitar eftir Pál Ísólfsson ásamt Sin-

fóníuhljómsveit unga fólksins undir 
stjórn Hallfríðar Ólafsdóttur. Á tón-
leikunum leikur einnig Chrissie 
Telma Guðmundsdóttir fiðlu konsert 
eftir Ernest Bloch. Það er frumflutn-
ingur verksins hér á landi.“

En hvernig fer valið á tónlist á 
hátíðinni fram? „Við hugum að fjöl-
breytni og reynum alltaf að koma 
fólki á óvart,“ segir Gunnsteinn. „Að 
þessu sinni heimsækja okkur óvenju 
margir kórar, þar á meðal flytur kór 

frá Gotlandi í Svíþjóð Völundar-
kviðu, frumsamið verk eftir Jan Eke-
dahl í þjóðlagastíl. Sagan um Völund 
varðveittist á skinni í Konungsbók 
Eddukvæða og á steini á Gotlandi. 
Þetta er hádramatískt verk sem er 
sviðsett og flutt í búningum.“

Tónlist fjölmargra þjóða
Námskeið eru snar þáttur í Þjóðlaga-
hátíðinni. Mamady og Sandra Sano 
kenna afródans, Bára Grímsdóttir og 
Chris Foster bjóða upp á námskeið 
í íslenskum og enskum þjóðlögum 
og Tómas R. Einarsson heldur nám-
skeið í kúbanskri alþýðutónlist. 
Þá kennir Guðrún Hannele prjón-
tækni. Í þjóðlagaakademíunni, sem 
stofnuð var árið 2006, er frætt um 
íslenskan þjóðlagaarf og þá erlendu 
tónlist sem flutt er á hátíðinni.

Eins og áður sagði er sérstök dag-
skrá ætluð börnum. Dúó Stemma 
setur upp tónleikhús fyrir börn, 
byggt á íslenskum þulum og þjóð-
lögum og sérstakt þjóðlaganámskeið 
verður fyrir yngstu kynslóðina.“

Fyrsta þjóðlagahátíðin árið 2000 
vakti mikla athygli. Gunnsteinn er 
spurður hvort hann telji að þjóð-
lagahátíðin hafi stuðlað að því að 
auka áhuga þjóðarinnar á þjóðlög-
um. Hann segir svo vera: „Frá þeim 
tíma sem hátíðin var fyrst haldin 
hefur áhugi Íslendinga á þjóðlaga-
arfinum snaraukist og margir ungir 
tónlistarmenn leita í íslensk þjóðlög, 
útsetja þau eða nota sem efnivið í 
tónverk. Ekki aðeins Íslendingar 
sækjast eftir því að koma fram á 
hátíðinni heldur berast stöðugt 
beiðnir frá erlendum tónlistar-
mönnum um að mega koma fram 
á henni. Þannig fléttast saman á 
hátíðinni tónlist fjölmargra þjóða. 
Við reynum að hafa hátíðina alþýð-
lega en um leið mjög metnaðarfulla 
og fáum úrvalsfólk til liðs við okkur.“

Þjóðlagastemning á Sigló
Þjóðlagahátíð haldin í 19. sinn. Gunnsteinn Ólafsson, listrænn 
stjórnandi, segir erlenda listamenn sækja eftir þátttöku.

„Við hugum að fjölbreytni og reynum alltaf að koma fólki á óvart,“ segir Gunnsteinn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fjölmargir fínir viðburðir eru 
fram undan hér í Skálholti, alls 
er lagt upp með nítján. Hinn 

virti, ítalski fiðluleikari Marco Fusi 
hóf leikinn á þriðjudaginn en stóru 
flugeldarnir hjá honum verða núna 
um helgina. Bæði fyrirlestur og 
tónleikar þar sem hann frumflytur 
meðal annars verk eftir Báru Gísla-
dóttur og Bergrúnu Snæbjörnsdóttur 
og heldur tónleika með Caput. Þær 
Bára og Bergrún eru einmitt staðar-
tónskáldin þetta árið,“ segir Guðrún 
Birgisdóttir sem er framkvæmda-
stjóri Sumartónleika í Skálholti í ár. 
Hún bendir á að ekki sé á vísan að 
róa með veðrið á Suðurlandi þetta 
sumarið svo gott geti verið fyrir fólk 
að orna sér við eitthvað sem fari fram 
innan dyra, óháð veðri og vindum. 
„Það er líka vert að vekja athygli á 
manngerðri upplifun, til mótvægis 
við áganginn á náttúruna.“

Sumartónleikarnir eru haldnir 
í 43. sinn í ár. Viðburðirnir eru 
frekar stuttir, um klukkutími, hver 
fyrir sig, að sögn Guðrúnar. Svo er 
frítt inn. „Almannagæði er tískuorð 
núna, undir þau má flokka ókeypis 
tónleika,“ segir hún og telur grósku 
einkenna starfið, margar ungar 
konur setji svip á dagskrána í sumar 
og verið sé að endurreisa Bachsveit-
ina. „Það er mikið búið að brasa og 
skipuleggja, svo springur allt út, 
fiðrildin fljúga og í lok verslunar-
mannahelgar hljóma síðustu tón-
arnir. En í miðið er Skálholtshátíð 
og hún tilheyrir kirkjunnar fólki.“

Guðrún segir aðsókn að Sumar-
tónleikum ávallt góða, í fyrra hafi 
komið um 2.000 manns og sumir 
sæki hátíðina frá útlöndum. „Þetta 
er ekki heimsfræg hátíð í Brasilíu 
eða Kína en margir í nágrannalönd-
unum vita af henni og virða hana 

einkum fyrir tvennt, nútímatónlist-
ina og flutning eldri tónlistar á upp-
runahljóðfæri. Margir listamenn frá 
nágrannalöndunum hafa komið hér 
fram og borið hróður okkar áfram. 
Þegar Marco Fusi sagði höfundum 
verka sem hann spilar að hann væri 
að fara til Íslands með þau, voru 
tónskáld sem ákváðu að elta hann 
og hlýða á flutninginn hér.“

Sérstaða Sumartónleikanna í 
Skálholti er sú að í Skálholtsbúðum 
er hægt að hýsa listamenn og þeir 
dvelja gjarnan í nokkra daga, að 
sögn Guðrúnar. „Það verður til 
dálítið sérstakt andrúmsloft hér, 
sköpun, samæfingar og tengsl milli 
fólks. Þetta er eitt af því sem laðar 
hingað góða listamenn,“ segir Guð-
rún og bendir á að dagskráin sé á 
heimasíðu hátíðarinnar, sumar-
tonleikar.is. 
gun@frettabladid.is

Tónar fljúga út í sumarið í Skálholti og hitta opin hjörtu

„Það er mikið búið að brasa og skipuleggja, svo springur allt út,“ segir Guðrún.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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17. JÚLÍ
BÆJARBÍÓ  I  HAFNARFJÖRÐUR

18. JÚLÍ
HENDUR Í HÖFN  I  ÞORLÁKSHÖFN

19. JÚLÍ
SKYRGERÐIN  I  HVERAGERÐI

20. JÚLÍ
MIDGARD BASECAMP  I  HVOLSVÖLLUR

21. JÚLÍ
VÍKURKIRKJA  I  VÍK Í MÝRDAL

22.  JÚLÍ
HAVARÍ  I  BERUFJÖRÐUR

24 JÚLÍ24. JÚLÍ
SEYÐISFJARÐARKIRKJA  I  SEYÐISFJÖRÐUR

25. JÚLÍ
SLÁTURHÚSIÐ  I  EGILSSTAÐIR

26. JÚLÍ
GAMLI BÆRINN  I  MÝVATNSSVEIT

27. JÚLÍ 
KAFFI RAUÐKA  I  SIGLUFJÖRÐUR

28. JÚLÍ
GRÆNI HATTURINN  I  AKUREYRI

29. JÚLÍ
ELDUR Í HÚNAÞINGI - ÁSBYRGI  I  LAUGARBAKKI

31. JÚLÍ
VAGNINN  I  FLATEYRI

01. ÁGÚST
FRYSTIKLEFINN  I  RIF



ÞETTA ER LANGHLAUP 
ÞANNIG AÐ ÞAÐ 

GILDIR AÐ GEFAST EKKI UPP EF 
MANNI FINNST MAÐUR HAFA 
EITTHVAÐ AÐ SEGJA. EFTIR 
SAUTJÁN ÁR LÍÐUR MÉR EINS 
OG ÉG SÉ LOKS AÐ UPPSKERA.Rósa Sigrún Jónsdóttir 

myndlistarkona er á 
leið á listahátíðina Art 
Stays í Slóveníu þar 
sem hún sýnir verk 
sitt Svelgir. Boðið kom 

í kjölfar þess að Svelgir var valið til 
sýninga á Arte Laguna Prize í Fen-
eyjum fyrr á þessu ári, en þar sýndu 
rúmlega hundrað listamenn verk 
sín.

Rósa hefur gert mikið af svo-
nefndum svelgjum, stórum skúlp-
túrum sem eru prjónaðir eða hekl-
aðir, þeir urðu til árið 2015. „Þá 
var ég í Ketilhúsinu á Akureyri þar 
sem er stór salur og opið á milli 
hæða þannig að hægt er að standa 
á efri hæðinni og horfa niður í sal-
inn sjálfan. Mig langaði til að gera 
þarna stóra innsetningu og sá fyrir 
mér form sem eru eins og svelgir í 
jöklum. Nokkrum mánuðum síðar 
fékk ég sýningarpláss og bjó til snið 
með formum sem voru víð efst og 
þrengdust niður á við. Ég fékk hóp 
handverkskvenna til liðs við mig og 
þær höfðu frjálsar hendur um lita-
röðun og munsturgerð. Samstarfið 
skilaði fjórtán svelgjum, sumir voru 
allt að fjórir metrar að lengd.“

Svelgir í gömlu klaustri
Svelgina hefur Rósa sett upp á fjór-
um stöðum innanlands. Þeir eru 
einnig komnir í útrás, hafa verið á 
sýningum á Norður-Írlandi, í Fen-
eyjum og halda nú til Slóveníu þar 
sem þeir verða til sýnis í gömlu 
klaustri. Listahátíðin stendur í eina 
viku en myndlistarsýningarnar 
standa fram í september.

Rósa segir svelgina hafa vakið 
nokkra athygli. „Í myndlistarheim-

inum er talsverður áhugi á á textíl. 
Þetta er listform sem á sér djúpar 
rætur og er hluti af menningararfi 
allra þjóða. Textíllinn er tímalaus 
en í nútímamyndlist er verið að 
teygja þanþol hans og sýna hann í 
nýju ljósi en um leið geta allir auð-
veldlega tengt við hann.“

„Ég trúi á fegurðina,“ segir Rósa. 
„Það skiptir mig miklu máli að það 
sem ég bý til sé fallegt.“ Fegurðin 
er einmitt mjög áberandi í textíl-
verkum sem hún hefur unnið og 
sýna íslenskar lækningajurtir. Þar á 
meðal er verk sem er blómabeð. „Ég 
vann það þannig að ég tók myndir 
af jurtum, safnaði litaprufum, 
heklaði jurtirnar og bjó til blóma-
beð. Ég er hrifin af hinum fíngerða, 
veikburða styrk sem jurtir búa yfir,“ 
segir hún.

Innsetning í Amsterdam
Rósa fór tiltölulega seint í listnám, 
var 35 ára þegar hún fékk inngöngu 
í Myndlista- og handíðaskólann og 
útskrifaðist 2001. „Þetta er lang-
hlaup þannig að það gildir að gef-
ast ekki upp ef manni finnst maður 

Ég trúi á fegurðina
Rósa Sigrún Jónsdóttir sýnir verk sín á 
listahátíð í Slóveníu. Gluggainnsetning í 
Amsterdam í vetur og sýning í Flórens.

Rósa sýnir verk sín víða um heim og er á leið á listahátíð í Slóveníu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Rósa sýnir 
svelgi eins og 
þessa í Sló-
veníu. MYND/
PÁLL ÁSGEIR 
ÁSGEIRSSON

Hér blandar 
Rósa saman 
teikningu 
og útsaumi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Heklaðar jurtir og grös skapa þetta fallega blómabeð. MYND/PEKKA ELOMAA

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

hafa eitthvað að segja. Eftir sautján 
ár líður mér eins og ég sé loks að 
uppskera,“ segir hún.

T.I.N.A. Art Prize er verkefni sem 
tengir saman listamenn og gallerí en 
listamenn senda myndir af verkum 
sínum og dómefnd velur síðan lista-
menn til samstarfs. Rósa hefur tvisv-
ar sótt um þátttöku og fékk jáyrði í 
bæði skiptin. Í desem ber fer hún til 
Amsterdam og gerir innsetningu í 
tólf glugga í listagalleríi. „Þetta eru 
djúpir gluggar sem snúa út að torgi 
og sumir þeirra eru tvisvar sinnum 
þrír metrar. Þetta verður heilmikil 
vinna sem ég er byrjuð á og saman-
stendur af hekluðum íslenskum 
lækningajurtum.“

Ýmis önnur verkefni eru á döf-
inni, þar á meðal þátttaka í samsýn-
ingu í Listasafni Árnesinga í ágúst. 
Sú sýning er tileinkuð Halldóri Ein-
arssyni útskurðarmeistara og er efnt 
til samtals milli verka hans og verka 
nokkurra núlifandi listamanna. Þar 
sýnir Rósa textílskúlptúra en hún 
vinnur einnig að verkum þar sem 
hún blandar saman blýantsteikn-
ingu og útsaumi og þar koma lækn-
ingajurtir enn við sögu. Í febrúar á 
næsta ári sýnir hún í Gróttu og vorið 
2019 er sýning í galleríi í Flórens. 
Margvísleg önnur verkefni eru einn-
ig fram undan innan lands og utan.

Heimasíða Rósu er: rosasigrun.
com.
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Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2.
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Uppsetningaaðilar og 
umboðsmenn um allt 
land

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Fimmtudagur
hvar@frettabladid.is

5. JÚLÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Krummi og hinir Alpafuglarnir
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Hljómsveitin „Krummi og hinir 
Alpafuglarnir“, sem skipuð er fjór-
um hljóðfæraleikurum og íslenskri 
söngkonu, Ellen Freydísi Martin, 
leiðir saman gamlar íslenskar 
þjóðvísur sungnar á íslensku og 
tóna austurrísku Alpanna. Úr 
verður einstök blanda ólíkra tón-
listarhefða og tónlistarstíla sem 
bæði gleður og örvar ímyndunarafl 
hlustandans.

Hvað?  Hausar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Paloma, Naustunum
Hausar rúlla áfram fyrsta fimmtu-
dagskvöld í hverjum mánuði á 
Paloma. Allt það nýjasta í drum 
& bass í bland við gamla klassík í 
Funktion-One kerfi!

Hvað?  Plug & Play #9 á Boston
Hvenær?  22.00
Hvar?  Boston, Laugavegi
Plug & Play kvöld #9 á Boston 
verður haldið fimmtudaginn 5. 
júlí. Það er frítt og stútfullt kvöld af 
skemmtilegri „live“ tónlist.

Hvað?  Olga Vocal Ensemble
Hvenær?  22.00
Hvar?  Vinaminni, Akranesi
Alþjóðlegi sönghópurinn Olga 
Vocal Ensemble heimsækir Akra-
nes. Fjölbreytni í lagavali og tón-
listarstíl ræður ríkjum í efnisvali 
Olgu-manna og allir ættu að finna 
eitthvað við sitt hæfi. Hafa þeir 
félagar fengið mikið lof fyrir söng 
sinn og framkomu.

Viðburðir
Hvað?  Bókmenntaganga um skáld-
söguna Mánastein eftir Sjón
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Grófinni
Ana Stanicevic leiðir kvöldgöngu 
Borgarbókasafnsins um slóðir 
skáldsögunnar Mánasteins eftir 
Sjón. Sagan gerist í Reykjavík árið 
1918, í skugga Kötlugoss, spænsku 

veikinnar, frostavetrarins mikla og 
annarra hörmunga.

Hvað?  Menningar- og heilsuganga: 
Keilir
Hvenær?  18.00
Hvar?  ÓB við Fjarðarkaup, Hafnarfirði
Fjallagarparnir Valgeir Skagfjörð 
og Þorsteinn Jakobsson leiða 
göngu á Keili. Betra að vera vel 
skóaður. Safnast verður saman í 
bíla hjá ÓB við Fjarðarkaup. Gang-
an tekur um 2-3 klst.

Hvað?  Sonur skóarans og dóttir 
bakarans eftir Jökul Jakobsson
Hvenær?  17.30
Hvar?  Iðnó, Vonarstræti
Leiklestur á síðasta leikriti Jökuls 
Jakobssonar. Jökull var ein skær-
asta stjarna íslensks leikhúss og 
skrifaði mörg leikrit. Hann dó á 
meðan æfingar á þessu verki stóðu 
yfir.

Hvað?  Prjóna- og heklkaffi Laugar-
dagsklúbbsins
Hvenær?  18.00
Hvar?  Litla prjónabúðin, Faxafeni
Konurnar í Laugardagsklúbbnum 
standa fyrir prjóna- og hekl-
kaffi fyrsta fimmtudagskvöldið í 
hverjum mánuði í Litlu prjóna-
búðinni. Heitt á könnunni og allir 
velkomnir!

Sýningar
Hvað?  Opnun – Litka í sumarskapi
Hvenær?  17.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Spönginni
Litka er félag fólks á öllum aldri 
sem sameinast í áhuga sínum á 

myndlist. Félagið var stofnað árið 
2009 og hefur síðan þá haldið úti 
blómlegu starfi og sýnt á fjölmörg-
um stöðum. Litka hefur á að skipa 
rúmlega hundrað félagsmönnum, 
hópurinn er fjölbreyttur og ein-
staklingarnir með ýmiss konar 
bakgrunn. Fjölbreytnin endur-
speglast gjarnan í samsýningum 
hópsins, en í sumar sýnir hópur 
félagsmanna vatnslitamyndir og 
olíumálverk á Borgarbókasafninu, 
Menningarhúsinu í Spönginni. Á 
sýningunni eru vatnslitamyndir 
og olíumálverk. Allir eru vel-
komnir.

Hvað?  Einskismannsland: Leiðsögn 
listamanna
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Leiðsögn með Pétri Thomsen og 
Steinunni Gunnlaugsdóttur sem 
eiga verk á sýningunni Einskis-
mannsland: Ríkir þar fegurðin ein?  
Á sýningunni er sjónum beint að 
verkum listamanna sem endur-
spegla tengsl Íslendinga við víð-
erni landsins og breytilegt verð-
mætamat gagnvart náttúrunni. 
Sýningin rekur sögu hugmynda 
Íslendinga um víðerni landsins 
með augum myndlistarmanna.

Hvað?  Listamannaspjall
Hvenær?  20.00
Hvar?  Nýlistasafnið, Grandagarði
Nýlistasafnið býður ykkur velkom-
in á listamannaspjall með Kristínu 
Helgu Ríkarðsdóttur og Sögu Sig-
urðardóttur ásamt Becky Forsythe, 
safneignarfulltrúa Nýlistasafnsins, 
fimmtudaginn 5. júlí kl. 20.00. 
Spjallið er opið öllum.

intellecta.is

Ana Stanicevic leiðir kvöldgöngu Borgarbókasafnsins um slóðir skáldsögunnar Mánasteins eftir Sjón. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það verður fjör í Hannesarholti í kvöld þegar Krummi og hinir Alpafuglarnir spila.
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Fimmtudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

07.00 The Simpsons 
07.20 Tommi og Jenni
07.40 Strákarnir  Sveppi, Auddi, 
Pétur Jóhann og meðreiðar-
sveinar þeirra, Hugi, Atli og Gunni, 
eru í banastuði um þessar mundir 
og láta gamminn geisa fjögur 
kvöld í viku frá mánudegi til 
fimmtudags. Meðal efnis hjá 
þeim eru hin gamla góða falda 
myndavél, áskoranir með nýju 
sniði, skjáauglýsingar, stjórnunin 
sívinsæla, íþróttafréttir í umsjá 
Gunna og svo koma að sjálfsögðu 
góðir gestir í heimsókn og láta 
strákana spila laglega með sig. 
Strákarnir á nýjum tíma, strax á 
eftir fréttum og Íslandi í dag; með 
sitt eigið Ísland í dag.
08.05 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Í eldhúsinu hennar Evu 
10.35 Sumar og grillréttir Eyþórs 
11.05 The Heart Guy 
11.50 Grey’s Anatomy 
12.35 Nágrannar 
13.00 Going in Style 
14.35 Kafteinn Ofurbrók: Fyrsta 
stórmyndin 
16.05 Friends 
16.30 Enlightened 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family 
19.25 The Big Bang Theory 
19.50 Deception 
20.35 NCIS
21.20 Lethal Weapon  Önnur 
syrpa þessara spennuþátta sem 
byggðir eru á hinum vinsælu 
Lethal Weapon myndum sem 
slógu rækilega í gegn á níunda og 
tíunda áratugnum og fjalla um þá 
Martin Riggs og Roger Murtaugh. 
Tveir ólíkir lögreglumenn í lífi 
og starfi, annar varkár og fer að 
öllu með gát en hinn lifir lífinu á 
ystu nöf, ná að vinna saman með 
einstökum árangri. Með aðal-
hlutverk fara Damon Wayans og 
Clayne Crawford.
22.05 Crashing 
22.40 Real Time with Bill Maher 
23.35 Vice 
00.05 The Tunnel: Vengeance 
00.55 Killing Eve 
01.45 Burðardýr 
02.20 Girls 
02.50 Partisan 
04.25 Insecure
04.55 Going in Style  Gamanmynd 
frá 2016 með Morgan Freeman, 
Michael Caine og Alan Arkin. 
Þegar þrír aldnir æskuvinir, þeir 
Al, Willie og Joe, standa skyndi-
lega uppi með vonda fjárhags-
stöðu eftir að bankinn svíkur þá 
um lífeyri ákveða þeir að bregð-
ast við með því að ræna bankann 
á móti. En fyrst þurfa þeir að 
undirbúa sig.

19.10 Man Seeking Woman 
19.35 The Last Man on Earth 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Famous In Love 
21.30 The Detour 
21.55 Boardwalk Empire 
22.55 The Simpsons 
23.20 American Dad 
23.45 Bob’s Burger 
00.30 The Last Man on Earth 
00.55 Seinfeld 
01.20 Friends 
01.45 Tónlist

12.05 Date Night 
13.30 Grandma 
14.50 Fantastic Beasts and Where 
to Find Them 
17.00 Date Night 
18.25 Grandma
19.45 Fantastic Beasts and Where 
to Find Them  Mögnuð ævintýra-
mynd frá 2016 úr smiðju J.K. 
Rowling með stórgóðum leik-
urum. Þegar galdrapilturinn og 
fræðimaðurinn Newt Scamander 
kemur til New York árið 1926 í leit 
að töfraverum sem hann hefur 
einsett sér að rannsaka og bjarga 
þegar það á við veit hann ekki 
að stórhættuleg og kraftmikil vá 
vofir yfir borginni.
22.00 Fifty Shades Darker
00.00 Southpaw  Spennumynd 
frá 2015 með Jake Gyllenhaal 
og Rachel McAdams í aðalhlut-
verkum. Hnefaleikamaður sem 
hefur unnið sig í fremstu röð gerir 
hrikalega dýrkeypt mistök eitt 
kvöldið sem leiða til algjörs hruns 
á ferli hans og einkalífi.
02.05 Woodshock 
03.45 Fifty Shades Darker

16.15 Sjóræningjarokk 
16.55 Bítlarnir eða Rollingarnir 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Lundaklettur 
18.08 Einmitt svona sögur 
18.20 Ronja ræningjadóttir 
18.44 Flink 
18.47 Tulipop 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Hinseginleikinn 
19.55 Landsmót hestamanna 
2018 
20.15 Heimavöllur 
21.10 Fangar 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Lögregluvaktin 
23.05 Gullkálfar 
23.55 Leitin að ást í netheimum 
00.45 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.40 The Tonight Show 
09.20 The Late Late Show 
10.00 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.10 Dr. Phil 
13.50 American Housewife 
14.15 Kevin (Probably) Saves the 
World 
15.00 America’s Funniest Home 
Videos 
15.25 The Millers 
15.50 Solsidan 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Man With a Plan 
20.10 LA to Vegas 
20.35 Flökkulíf 
21.00 Instinct 
21.50 How to Get Away with 
Murder 
22.35 Zoo 
23.25 The Tonight Show 
00.45 24 
01.30 Scandal 
02.15 Jamestown 
03.05 SEAL Team 
03.50 Agents of S.H.I.E.L.D. 
04.40 Síminn + Spotify

07.13 Grettir 
07.27 K3 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Tindur 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar  
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Pingu 
10.00 Strumparnir 
10.25 Ævintýraferðin 
10.37 Hvellur keppnisbíll 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og Litli 
11.13 Grettir 
11.27 K3 
11.38 Mæja býfluga 
11.50 Tindur 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.54 Pingu 
13.59 Strumparnir 
14.24 Ævintýraferðin 
14.36 Hvellur keppnisbíll 
14.48 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og Litli 
15.13 Grettir 
15.27 K3 
15.38 Tindur 
15.48 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.54 Pingu 
18.00 Strumparnir 
18.25 Ævintýraferðin 
18.37 Hvellur keppnisbíll 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Artúr og Mínímóarnir

07.00 The National
12.45 PGA Highlights 
13.40 Golfing World 
14.30 KPMG Women’s PGA 
Champ ionship
18.45 PGA Special: This is Mac-
kenzie Tour
19.05 Inside the PGA Tour 
19.30 The Greenbrier Classic
22.30 Thornberry Creek LPGA 
Classic

09.30 Sumarmessan  
10.10 FH - Stjarnan 
11.50 KA - Breiðablik 
13.35 KR - Víkingur 
15.30 Pepsímörkin  
16.50 Þór - Þróttur 
18.30 Premier League World 
19.00 KR - Valur 
21.10 Pepsi-mörk kvenna 
22.10 Búrið 
22.45 Sumarmessan  
23.25 Formúla 1: Austurríki - 
Kappakstur

Mörgæsirnar  frá Madagaskar 
kl. 08.24,  12.24  og 16.24 

19.00 Artúr og Mínímómmmmm arnir

NCIS

Stórgóðir og léttir spennuþættir um 
Leroy Jethro Gibbs og félaga hans í 
rannsóknardeild bandaríska 
sjóhersins.

KL. 20:35

FIFTY SHADES DARKER

Dramatísk mynd sem er gerð eftir 
annarri bók E.L. James um hið 
sérstaka ástarsamband Anastasíu 
Steele og Christians Grey.

KL. 22:00

LETHAL WEAPON

Frábærir spennuþættir, byggðir á hinum vinsælu Lethal Weapon
myndum sem slógu rækilega í gegn á 
níunda og tíunda áratugnum og fjalla 
um þá Martin Riggs og Roger Murtaugh. 

KL. 21:20

BOARDWALK EMPIRE

Þættirnir gerast í Atlantic City í 
kringum 1920 við upphaf 
bannáranna í Bandaríkjunum. Wall 
Street var á mikilli uppleið en mörg 
glæpagengi spruttu fram. 

KL. 22:00

CRASHING

Sögusviðið er New York og við 
fylgjumst með hinum seinheppna 
Pete sem er staðráðinn í að hefja 
���������	��
����	
�
�����������	����
hann. 

KL. 22:05

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

DECEPTION

Léttur og skemmtilegur 
sakamálaþáttur um virtan sjón-
��	�����������	���	����	
���
helsta leynivopn bandarísku 
alríkislögreglunnar við lausnir á 
������������������

KL. 19:50

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Frábær
���������	

yggðir á hinum vinsælu Lethal Weapon
ega í gegn á
um og fjalla 

oger Murtaugh.

á stod2.iiisss

���	

Loka-
þáttur

Loka-
þáttur
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REIÐHJÓL OG FYLGIHLUTIR -30% • GARÐHÚSGÖGN -27% • BROIL KING GRILL -30% • FRÆ -40%  
SLÁTTUVÉLAR -20-40% • RAFMAGNS- OG BENSÍNGARÐVERKFÆRI -20-40% • NAPOLEON
GRILL -30% • BLÓMAPOTTAR OG GARÐSKRAUT -35% • TIMBURBLÓMAKASSAR -25% 
BLÓM, TRÉ OG RUNNAR -30% • FRÆ -40%  REYKOFNAR OG ELDSTÆÐI -30% • GJØCO 
INNIMÁLNING -25% • VERKFÆRABOX OG -SKÁPAR -30% • ÁLTRÖPPUR OG STIGAR -25% 
EINHELL RAFMAGNSVERKFÆRI -25% • HARÐPARKET -20% • LEIKFÖNG -35% • 
LJÓS -25% • PLASTBOX -35% • FERÐAVARA -25% • FERÐATÖSKUR -35% • POTTAR, 
PÖNNUR OG BÚSÁHÖLD -25%• TEXTÍLVÖRUR -25% • KÖRFUBOLTASPJÖLD -30%  
BLÁ BOSCH VERKFÆRASETT -25% • LOFTASTIGAR -25% • BAÐFYLGIHLUTIR -25% 
COFRA ÖRYGGISSKÓR OG FATNAÐUR -25% MOTTUR OG DREGLAR -25% 
SALVIA ESPALE GIRÐINGAEININGAR -25% OG MARGT MARGT FLEIRA!

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Útsöluverð
Gasgrill
Hefðbundið tveggja brennara 
gasgrill með hliðarborðum og 
efri hillu.

20.997
50657522 

Almennt verð: 29.995     

Útsöluverð
Sláttuorf
GC-ET 3023 300W.

3.777
74830011 

Almennt verð: 6.295     

Útsöluverð
Rafhlöðuborvél
PSR 14,4 Li-2, 2x2,5 Ah.

19.495
74864116 

Almennt verð:  25.995          

Útsöluverð
Hekkklippur
AHS 50-16 rafmagnshekkklippur,
450 W, lengd blaðs 50 cm, bil milli 
tanna 16 mm.

11.896
74890008

Almennt verð: 16.995   

Útsöluverð
Sláttuvél
OY460P fjórgengismótor, 
2,3 kW, sláttubreidd 46 cm, 
5 hæðastillingar, 60 lítra 
safnpoki.

24.496
53323130 

Almennt verð: 34.995          

Sjáðu öll 
tilboðin á 

byko.is

30% 
afsláttur

30% 
afsláttur

b
re

nnarar

2kí
ló

vött

7,3

25% 
afsláttur

30% 
afsláttur

40% 
afsláttur

Útsöluverð
Tjald
Tveggja manna tjald. 
2x1,4x1 m, 1000 mm.

2.246
88015950

Almennt verð:  2.995         

25% 
afsláttur
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Hljómsveit Ingimars Eydal
Vor í Vaglaskógi
Þetta príma sumarlag 
heyrist nú um allan heim í 
flutningi Kaleo, en er alltaf 
best með nostalgíunni 
sem fylgir útgáfu hljóm-
sveitar Ingimars Eydal.

Hljómsveit Ingimars EydalÍ sól og sumarylBjarki Tryggvason söng sig beint inn í sumar-hjarta þjóðarinnar og þetta lag er bara algjörlega ómissandi. Stuðmenn
Betri tíð
Sumar 
æskunnar 
hér pressað 
saman í eitt 
lítið lag.

Ice Cube
It was a good day
Sumarfrí og allt 
gengur einhvern 
veginn upp. 
Reyndar reiknaði 
internetið út að 
dagurinn sem Ice 
Cube var að tala 
um var í janúar
en það er alltaf 
sumar í Kaliforníu 
og því fær þetta 
að standa hér.

Brunaliðið
Sandalar
Laddi er óform-
legur konungur 
sumarlaganna.

Valli og Víkingarnir
Úti alla nóttina
Þorgeir Ástvalds er 
þekktur fyrir annað 
sumarlag, en Lífið 
er hrifnara af þessu 
lagi með honum 
undir leyninafni.

Páll Óskar og Milljónamæringarnir
Cuanto le gusta
Páll Óskar og Millarnir gerðu haug 
af sumarlögum en það er eitthvað 
við þetta sem öskrar hiti og sviti.

Mezzoforte
Garden Party
Eitt fyrsta íslenska „meik-
ið“ og opinbert sumarlag 
Evrópu sumarið 1983.

GreaseSummer NightsSíðsumarslagarinn okkar hérna á Lífinu.

Bananarama

Cruel summer

Svo eitt að lokum 

fyrir okkur hérna á 

Suðurlandinu sem 

búum við ákaflega 

grimmt sumar.

Hljóðspor 
sumarsins
Nú er nóg komið af væli í Sunn-lendingum yfir veðrinu enda er það frábært alls staðar annars staðar á landinu. Hér verður farið yfir nokkur sumarlegustu lög allra tíma. Listinn er alls ekki tæmandi.

Pláhnetan
Funheitur
Þetta hvítramanna-
fönk fírar upp í grillinu 
og kemur sumarpartí-
inu í blússandi gang.
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LÍFIÐ

Len
Steal my Sunshine
Líklega besta sumarlag allra tíma og ekki skemmir fyrir að það er hálfgert „one hit wonder“ en kanad-íska hljómsveitin Len gaf aldrei út þvílíkan smell aftur.



SUMAR
SMELLIR

10” LENOVO IT TAB 3
Glæsileg 10’’ IPS spjaldtölva með Dolby Atmos

19.990

NÝR SUMARBÆKLINGUR FULLUR AF SPENNANDI GRÆJUM 

IP67
VATNSHELT

Allt að 0.5m í 

5-10mínútur

VATNSHELT
9.990

R 

GPS KRAKKAÚR
Bráðsniðugt krakkaúr með GPS og SOS takka

6.990

7’’ SPJALDTÖLVA
Með tösku og þráðlausum heyrnartólum

12.990

VERÐ ÁÐUR 

16.990

SUMAR
TILBOÐ

Reykjavík  Hallarmúla 2  563 6900 | Akureyri  Undirhlíð 2  430 6900

DJ Jazzy Jeff &  
The Fresh Prince
Summertime
Þetta er svona eitt af þessum lögum sem maður verður að hlusta á að minnsta kosti einu sinni að sumri – annars er ekki sumar.

Bræðrabandalagið
Sólarsamba
Það er ekki til neitt sumar-legra á Íslandi, ekki einu sinni sólin á himninum í júlí er sumarlegri en þetta lag. Já og orðið „bongóblíða“ varð vinsælt út af Sólarsömbunni.

Tveir gestir hinnar misheppn-
uðu tónlistarhátíðar Fyre 
Festival hafa unnið skaða-

bótamál sín gegn Billy McFarland, 
öðrum skipleggjanda þessa stórslyss 
af hátíð. Fengu gestirnir í sinn hlut 
5 milljónir dollara eða sem nemur 
um 537 milljónum íslenskra króna.

Þeir Seth Crrossno og Mark 
Thompson kærðu McFarland í maí. 
Þeir segjast hafa keypt VIP-pakka 
sem kostaði um 13 þúsund dollara, 
um eina og hálfa milljón króna, og 
segja að þeim hafi verið lofað alls 

kyns gúmmelaði eins og hágæða 
veitingum og gistingu. Þegar þeir 
mættu til Bahamaeyja þar sem 
hátíðin var haldin rak þá í roga-
stans – þeim var gert að gista í tjaldi 
og borða ódýrar samlokur.

Skaðabæturnar voru ætlaðar sem 
endurgreiðsla á kostnaði mann-
anna við að koma sér á hátíðina, 
þar sem allt gekk á afturfótunum 
og henni var að lokum aflýst, en 
einnig fyrir andlegan skaða sem 
mennirnir hlutu við að mæta á 
þessa dæmdu hátíð.

Þetta er ekki einu vandræðin sem 
skipuleggjandi hátíðarinnar lenti í 
en hann á yfir höfði sér 40 ára fang-
elsisvist fyrir að hafa afvegaleitt 
fjárfesta og fleira. Rapparinn Ja Rule 
skipulagði hátíðina með McFarlane 
en hann hefur þó sloppið að mestu 
við kærur.

Fyre Festival átti að fara fram í 
apríl árið 2017 en bókstaflega allt 
misheppnaðist í skipulagningu 
hátíðarinnar. Búast má við að fleiri 
hátíðargestir höfði mál gegn Billy 
McFarland eftir þennan dóm. – sþh

Skipuleggjandi Fyre Festival tapar skaðabótamáli

Ja Rule kom að skipulagningu 
hátíðarinnar en þarf þó hvorki að 
borga skaðabætur né sitja í fangelsi.
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Stuðninsmenn Senegal prýddu mótið með söng og gleði og mikilli litadýrð. 

Japönsku stuðningsmenn-
irnir kallast Samurai Blue. 
Hér er ein í stuði. 

Okkar fólk var landi og þjóð til sóma. Innan vallar sem utan. 

Það var enginn sem spáði Þjóð-
verjum heimferð eftir riðlakeppnina 
og þar eru menn þungt hugsi eins og 
þessi ágæti herramaður. 

Sænsk 
ljónynja 

syngur sig 
hása.

Mexíkóar eru 
alltaf skemmti-
legir og í stuði. 

Íslendingar 
eru fyrirferðar-miklir í erlendum myndabönkum enda fáir skemmtilegri en Íslenskir stuðnings-menn erlendis. 

Perú var spáð 
góðu gengi. Þeir 

glöddu lítið inni 

á vellinum en 
meira utan hans. 

Það gat verið 

svolítið langt 

fyrir íslenska 

stuðnings-

menn sem og 

aðra að fara á 

klósettið. 

Það var stuð í stúkunni hjá 

okkur Íslendingum í Rúss-

landi. Hér gegn Argentínu. 

Ótrúlegt en satt, 
 Englendingar hafa 
líka verið í stuði og 
ekki verið að sækjast 
eftir neinu veseni. 

Klukkan hefur svo sannarlega 
slegið gleðitón í Rússlandi frá 
því að heimsmeistaramótið 
var flautað á. Lítið vesen en 
því meira stuð hefur einkennt 
mótið. Fréttablaðið tók saman 
nokkra góða stuðningsmenn í 
stuði innan vallar sem utan.

AUGA
HM með
linsunnar

Tvær franskar dömur gera sig klárar fyrir leikinn gegn Argentínu.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

HUGINN MUNINN
SKYRTUR

NÝ 
VEFVERSLUN

www.huginnmuninn.is

N Ý F O R M
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður |  Sími 565 4100 | nyform.is

Amadeus borðstofuhúsgögn
Opið virka daga 

11-18
laugardaga 

11-15

Komið og skoðið úrvalið

Knattspyrnusamband 
Íslands bókaði í 
fundargerð sinni að 
einungis yrði gengið 
til samninga við tón-
leikahaldara banda-

rísku rokkhljómsveitarinnar Guns 
N'Roses með fyrirframgreiðslu og 
að upphæð tekna væri veruleg. 
Hvað völlurinn kostar er ekki 
gefið upp. „Samkomulag 
milli  skipuleggjenda 
tónleikanna og KSÍ er 
trúnaðarmál,“ segir 
Björn Teitsson, upp-
lýsingafulltrúi Sol-
stice Production, 
sem stendur fyrir 
tónleikunum.

Björn segir að 
tekjur af tón-
leikunum eigi 
eftir að koma 
í ljós í loka-
uppgjöri en 
a ug l j ó s l e g a 
sé ekki farið í 
verkefni af þessari stærðargráðu til 
þess að tapa fé. „Gangi verkefnið að 
óskum opnar það fjölmargar dyr 
fyrir frekara tónleikahald á Íslandi 
þar sem listamenn af svipaðri 
stærðar gráðu gætu séð sér fært að 
koma fram hér á landi. Þá erum 
við að tala um listamenn sem hafa 
hingað til verið taldir ófáanlegir 
til tónleikahalds á Íslandi vegna 
smæðar markaðarins,“ segir Björn.

Tónleikarnir fara fram síðar í júlí 
og hefur verið hugsað út í hvernig 
eigi að vernda grasið á þjóðar-
leikvangnum þar sem tvö af 25 
bestu landsliðum heims í karla- og 
kvennaflokki sparka bolta. „Grasið á 
Laugardalsvelli verður verndað með 
sérstöku gólfi af gerðinni Armor-
Deck. Þetta gólf er í nokkurri hæð 
frá grasinu sjálfu, leyfir því að anda 
og hleypir í gegn sólarljósi og regn-
vatni, ef því er að skipta. Það gerir 

Greiddu Guns N'Roses 
tónleikana fyrirfram
KSÍ vildi ekki leigja tónleikahöldurum Guns N'Roses Laugardalsvöll 
nema með fyrirframgreiðslu. Gangi verkefnið vel gæti það opnað 
risastórar dyr. Grasið verður verndað og skilað í fullkomnu ástandi.

Fyrir síðustu helgi var ákveðið að bæta við 3.000 miðum og hefur sú sala farið hratt af stað og eru þmiðarnir við það 
að klárast þegar þetta er skrifað. Upprunalega var gert ráð fyrir 18.500 tónleikagestum. NORDICPHOTOS/GETTY

Laugardaginn 
1. septem-

ber spila 
Sara Björk og 

stelpurnar okkar 
mikilvægasta leik 

kvennalandsliðsins 
í undankeppni 

HM gegn 
Þýskalandi. 

 MIKIÐ VATN HEFUR 
RUNNIÐ TIL SJÁVAR Í 

VERNDUN Á GRASI ÞEGAR 
KEMUR AÐ TÓNLEIKAHALDI OG 
STYÐJAST AÐSTANDENDUR 
TÓNLEIKAFERÐALAGSINS VIÐ 
ALLRA NÝJUSTU OG BESTU 
TÆKNI Í ÞEIM EFNUM.

Björn Teitsson

grasinu kleift að vaxa 
áfram á meðan á þessu 
tímabundna verkefni 

stendur og verður því 
vellinum skilað í fullkomnu 

ástandi að tónleikum loknum. 
Mikið vatn hefur runnið til sjávar 

í verndun á grasi þegar kemur að 
tónleikahaldi og styðjast aðstand-
endur tónleikaferðalagsins við 
allra nýjustu og bestu tækni í þeim 
efnum.“

Upprunalega var gert ráð fyrir 
18.500 tónleikagestum með fyrir-
vara um að hægt væri að semja um 
að fleiri miðar væru settir í sölu ef 
aðstæður byðu upp á. Fyrir síðustu 
helgi var ákveðið að bæta við 3.000 
miðum og hefur sú sala farið hratt 
af stað og eru þeir miðar við það að 
seljast upp þegar þetta er skrifað. 
benediktboas@frettabladid.is

5 .  J Ú L Í  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R42 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Í tilefni af 85 ára afmæli Síríus höfum við falið fimm Gullna miða með gómsæta 
Nóa Síríus rjómasúkkulaðinu. Gullni miðinn gæti því leynst með uppáhalds 
súkkulaðinu þínu og þú gætir unnið 100.000 kr. ferðavinning frá Icelandair.  

Síríus súkkulaði, svo gott í 85 ár.



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Benedikts Bóasar  
Hinrikssonar

BAKÞANKAR

EkEkEkkekekeeeertrtrtrtr  v v vvarararr f f ffererererskskskskks arararrra a a aa enenenen MM MMMMiciciciciichahahahahh elelelelll JJJJJJJacacaca ksksksksk ononononnn a a a að ððððð momomom onononnwawawawalklkklkka aa a ogogogoggggg fff ffff ffyryyryryyryyrststststststa aaaa
JúJúJ mbmbmbó-ó-óó sassasasss mlmmm okokokkkananaan sssememem v vvvviðiððið sssmuumumum rðrðrððumumum m m mmmmmeðeðeðeð pp pppomoomompipipipii ooog gg prpprprakakakakt.t.ttt

SíSíðaðaðaðan n höhöhööh fufufum mm m vivivv ð ðð ð veveveriririið ðð aðaðaðð g  g gerererera aaaa fefefefersrsrskakakaka r r rétététtititi ú ú úúr rr fefefeersrskukkukum m
hrhhrhrráeááááeáefnfnfnummmm u u upppppppp á á ááá hhhhvevevernrnrnrn eee eininnasasasastatataa dd d dagagagag...

JúJúJúJ mbbmbmbó óóó –   ststssttstililill ll frfrfffresesese h!h!!h! 

VVVVVVVVIIIIIÐÐÐÐÐÐÐÐÐ MMMMMMMMMUUUUUUUUUNNNNNNNNNUUUUUUMMMMMM EEEEEFFFFTTTTTIIIIRRRRR 11111199999888888883333333

HM Plattinn
ásamt kökum á 

3699 kr.

Pantaðu tímanlega á subway.is

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Minn maður, Brynjar Níels-
son, fer mikinn þessa 
dagana í að gagnrýna 

fjölmiðla. Slíkt er gott og  nauð-
synlegt.

Annar minn maður, GVA eða 
Gunnar V. Andrésson, hefur verið 
óþreytandi að benda á hvernig 
þrengt hefur verið að starfi blaða-
manna og ljósmyndara. Það er 
áhugavert að hlusta á GVA því 
hann byrjaði jú að taka myndir 
nánast áður en elstu menn muna. 
Hann hefur því lifað tímana 
tvenna.  Hann bendir meðal annars 
á að löggjafinn sé orðinn óþolandi. 
Það er nefnilega löngu byrjuð að 
myndast gífurleg gjá á milli þeirra 
sem telja sig vera opinbera starfs-
menn og þeirra sem eiga að segja 
fréttir til hinna.

Lögreglan svarar ekki lengur í 
símann til að svara spurningum 
heldur sendir frá sér tilkynningar. 
Bannað er að mynda í réttarsal og 
á Alþingi og ef það er eldgos þá 
má ekki fara að skrásetja söguna. 
Vísindamenn mega það en ekki 
Ragnar Axelsson, RAX, sem hefur 
myndað öll eldsumbrot á landinu 
undanfarna áratugi. Þetta er bara 
brotabrot af öllu því rugli sem fjöl-
miðlamenn lenda í þegar kemur að 
opinberum starfsmönnum.

Það er pirringur meðal fjölmiðla-
manna með alþingisfólk. GVA sagði 
það sjálfur. Alþingishúsið er orðið 
vondur staður að koma í. Alþingis-
menn og -konur eru að byggja sér 
risastóran fílabeinsturn og sjá ekki 
lengur niður. Komin úr öllum takt 
við samfélagið. Það var jú dýra-
læknir ráðinn í Vegagerðina.

„Það er komin einhver ósýnileg 
hönd, sem hefur þann mátt að 
setjast í ritstjórnarstól og hefur 
komið því inn hjá fjölmiðlum að 
þeim komi hlutirnir ekkert við,“ 
sagði GVA í viðtali í þessu blaði 
fyrir tveimur árum.

Ósýnilega 
höndin á þingi




