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Það sem þjálfunin færir þér:
• Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og aukin vellíðan
• Trú á eigin getu, skýrari markmið og meiri árangur
• Kynnist nýju fólki, bætir samskiptahæfni og styrkir sambönd
• Jákvæðara viðhorf og minni kvíði

Sumarnámskeið hefjast:
20-25 ára            7. Ágúst
16-19 ára             8. Ágúst
13-15 ára             8. Ágúst
10-12 ára             8. Ágúst

Ókeypis kynningartími 1. ágúst - Skráning á dale.is/ungtfolk 
Nánari upplýsingar og skráning á dale.is eða í síma 555 7080
Ókeypis kynningartími 1. ágúst - Skráning á dale.is/uungtfolk 
Nánari upplýsingar og skráning á dale.is eða í síma 5555 7080

Upplifðu, njóttu og 
skapaðu tækifæri
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FERÐAÞJÓNUSTA Kortavelta erlendra 
ferðamanna í dagvöru jókst á fyrstu 
fimm mánuðum ársins um 16 pró-
sent miðað við í fyrra. Erlend korta-
velta veitingahúsa jókst aðeins um 
ríflega fjögur prósent.

Forstöðumaður Rannsóknaseturs 
verslunarinnar segir merki um að 
ferðamenn séu sparsamari en áður. 
Sterk króna eigi eflaust hlut að máli.

„Þróun á kortaveltu í dagvöru-
verslun og veitingaþjónustu fylgdist 
að framan af,“ útskýrir forstöðu-
maðurinn, Árni Sverrir Hafsteins-
son. „En að undanförnu hefur veltan 
í dagvöruverslun aukist heldur 
meira. Við sjáum að ferðamenn eru 
farnir að haga sér meira líkt og hag-

sýnir neytendur. Hlutfall dagvöru í 
verslun þeirra hefur vaxið umtals-
vert á meðan vöxturinn er minni í 
sölu á sérvörum og lúxusvarningi.“

Erlendir ferðamenn keyptu dag-
vöru fyrir tæplega 3,3 milljarða 
króna með greiðslukortum á fyrstu 
fimm mánuðum ársins. Á sama tíma 
í fyrra nam veltan 2,8 milljörðum. 

Fataverslun erlends ferðafólks 
nam 1,8 milljörðum króna á tíma-
bilinu og jókst um 20 prósent en 
gjafa- og minjagripaverslun dróst 
saman um nær sjö prósent. Tollfrjáls 
verslun minnkaði um tólf prósent. 
Verslun í heild jókst um 5,5 prósent.

Erlendir ferðamenn greiddu rúm-
lega 9,4 milljarða króna fyrir veit-

ingaþjónustu á fyrstu fimm mán-
uðum ársins og 18,7 milljarða fyrir 
hótelgistingu. Velta þeirra í síðar-
nefnda útgjaldaliðnum jókst um 
ríflega 13 prósent á milli ára en til 

samanburðar var vöxturinn yfir 30 
prósent milli áranna 2016 og 2017.

Erlend greiðslukortavelta nam 
í heild alls 87 milljörðum króna á 
fyrstu fimm mánuðum ársins og 
dróst saman um sjö prósent eða 
um 6,6 milljarða í krónum milli ára.

Árni Sverrir bendir þó á að sam-
anburður á kortaveltutölum milli 
ára gefi skakka mynd af þróun mála 
þar sem stórt fyrirtæki í flugþjón-
ustu hafi á síðasta ári flutt færslu-
hirðingu sína úr landi.

Vissulega sé vöxtur kortaveltunn-
ar minni en áður en hann sé engu 
að síður ágætur. „Það má segja að 
við séum að halda sjó. Það er ekkert 
hrun í kortunum,“ nefnir hann. – kij  

Ferðafólk eykur matarinnkaup
Erlend kortavelta jókst um 16 prósent í dagvöru fyrstu fimm mánuði ársins. Á sama tíma jókst velta aðeins 
um fjögur prósent í veitingaþjónustu. Ferðamenn eru nú sagðir haga sér meira líkt og hagsýnir neytendur.

Við sjáum að 

ferðamenn eru 

farnir að haga sér meira líkt 

og hagsýnir neytendur.

Árni Sverrir 
Hafsteinsson, 
forstöðumaður 
Rannsóknaseturs 
verslunarinnar

Engan sakaði er eldur kom skyndilega upp í fólksbíl sem ekið var norður Sæbraut laust fyrir klukkan fimm í gær. Þeir sem í bílnum voru tóku eftir reyk sem steig upp úr vélarrúminu og 
náðu að koma sér út áður en eldur læsti sig í bílinn og gereyðilagði hann. Um var að ræða bíl af gerðinni Hyundai Trajet árgerð 2003 sem var í skoðun fyrir ellefu dögum en átti að koma til 
endurskoðunar fyrir ágústlok. Engar öruggar skýringar fengust á því hvers vegna kviknaði í en slökkviliðsmaður sem rætt var við taldi vélarbilun vera líklega orsök. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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SKOÐUN Þórólfur Matthíasson 
prófessor segir offramleiðslu 
höfuðvanda sauðfjárbænda. 9

SPORT Tímaspursmál hvenær 
stórmót í golfi verður haldið hér 
á landi. 18

MENNING Guitar Islancio fagnar 
20 ára afmæli með tónleikum 
víða um land. 16

LÍFIÐ Fyrsta barnið á leiðinni hjá 
Ævari vísindamanni. 22

PLÚS 1 SÉRBLAÐ ● FÓLK  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015



SAMFÉLAG Í tæp tvö hefur Ása Karen 
Baldurs fengið fjölmörg símtöl frá 
reiðum farþegum WOW Air sem 
reyna að endurheimta glataðan 
farangur sinn. Símtölin berast henni 
jafnt daga sem nætur. Stundum eru 
símtölin mörg á sólarhring.

„Það hefur gerst nokkrum sinn-
um. Þetta byrjaði í janúar fyrir ári 
síðan. Fyrst svaraði ég og leiðbeindi 
viðskiptavinum. Svo hætti ég að 
nenna að svara. Þá hringir fólk bara 
aftur og aftur og gefst ekki upp,“ 
segir Ása Karen.

Það er skemmst frá því að segja að 
Ása Karen starfar ekki fyrir WOW 
Air og síður en svo í ferðaþjónustu. 
Hún er með reiða ferðalanga á 
línunni vegna þess að símanúmer 
hennar inniheldur fyrstu sjö stafi 
bandaríska þjónustusímanúmers 
WOW Air.

Ása Karen segir landskóðann í 
sviga fyrir framan á vefsíðu til leið-
beiningar ferðamönnum. Það leiði 
til þess að fólk taki ekki jafnvel eftir 
kóðanum og því hafi símtölin til 
hennar orðið svo mörg.

Ása Karen sendi póst á WOW Air 
á síðasta ári og fékk þau svör að það 
væri ekkert hægt að gera í þessu. Það 
væri ekki fyrirtækinu að kenna að 
fólk slægi ekki inn réttan landskóða.

 „Það væri bara því miður erfitt að 
gera eitthvað í þessu. Ég sýndi þeim 
hversu mikið af símtölum þetta 
væri, tók skjáskot af því. Mér finnst 
réttara að hafa framsetninguna 
með skýrari hætti,“ segir Ása Karen 
sem vill ekki skipta um símanúmer 
vegna ónæðisins.

„Það er meira mál fyrir mig en 
fyrir fyrirtækið að greiða úr þessu,“ 
bendir hún á.

Ása Karen segist hafa íhugað að 
svara farþegum WOW Air með þeim 
hætti að fyrirtækið neyðist til að 
breyta framsetningu sinni á síma-
númerunum. Svo hún fái stundar-

frið. Það verður þó ekki af því að Ása 
Karen taki til slíkra ráða því þegar 
blaðamaður hringdi til flugfélagsins 
og spurðist fyrir voru viðbrögðin 
skjót.

WOW Air ákvað í gær að launa 
Ásu Karenu langlundargeðið og gaf 
henni gjafabréf með flugi til Evrópu 
að eigin vali. Hún hefði sannarlega 
unnið sér inn fyrir því. Þá stendur 
til að skipta um símanúmer á þjón-
ustusíðu fyrirtækisins. 

Ása Karen  er að vonum ánægð 
með viðbrögðin. „Þótt fyrr hefði 
verið,“ segir hún. 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Veður

Hæg austlæg átt í dag en strekkingur 
syðst. Skúrir sunnan- og vestanlands 
en þurrt og víða bjart norðaustantil. 
Hiti 9 til 18 stig, hlýjast svalast á 
Austfjörðum.  SJÁ SÍÐU 14

Veður

HUGINN MUNINN
SKYRTUR

NÝ 
VEFVERSLUN

www.huginnmuninn.is

Andlitslyfting

Sólin baðaði togarann Steinunni SF 10 er lögð var lokahönd í gær á að mála nafnið á skrokk skipsins sem er í yfirhalningu í Daníelsslipp í Reykja-
vík. Steinunn SF var smíðuð í Kína fyrir sautján árum og hét áður Helga RE þar til skipið var keypt árið 2005 til Hornafjarðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Ása Karen svaraði ferðamönnum í fyrstu og leiðbeindi þeim. En hætti því svo. 
Ónæðið segir hún hafi hreinlega verið orðið of mikið. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

Svo hætti ég að 

nenna að svara. Þá 

hringir fólk bara aftur og 

aftur og gefst ekki upp. Enda 

liggur mikið við.

Ása Karen Baldurs

SVEITARSTJÓRNARMÁL Flokkur fólks-
ins í borgarstjórn leggur fram tillög-
ur að lausn á vanda heimilislausra á 
fundi borgarráðs á fimmtudag.

Boðað var til fundarins að ósk 
minnihlutans.

Kolbrún Baldursdóttir, borgar-
fulltrúi Flokks fólksins, segir aðra 
tillögu flokksins ganga út á hjól-
hýsa- og húsbílabyggð. Hin snúi að 
því að breyti húsnæði sem ekki sé 
í notkun í íbúðir og leigja út ódýrt.

Á síðasta fundi borgarráðs bókaði 
Kolbrún að heimilislausir hafi verið 

Lausnir á vanda 
heimilislausra

Kolbrún  
Baldursdóttir,  
borgarfulltrúi  
Flokks fólksins. 

FJÖLMIÐLAR Uppsafnað áhorf á beina 
sjónvarpsútsendingu RÚV frá hátíð-
arfundi Alþingis á Þingvöllum þann 
19. júlí síðastliðinn var 10,5 prósent.

Þetta kemur fram í rafrænum ljós-
vakamælingum Gallup sem ná til 
fólks á aldrinum 12-80 ára.

Alls horfðu um 26 þúsund manns 
á fundinn í að minnsta kosti fimm 
mínútur samfleytt. Meðaláhorf á 
hverja mínútu útsendingarinnar var 
4,4 prósent eða um ellefu þúsund 
manns .  – sar

26 þúsund sáu 
Þingvallafund

Frá hátíðarfundi Alþingis á Þing-
völlum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

afgangsstærð hjá borginni. Fjölga 
þurfi smáhýsum fyrir útigangsfólk 
en jafnframt þurfi að huga að hús-
næði fyrir efnaminna og fátækt fólk.

Þá lagði Kolbrún til á sama fundi 
að skoðað væri fyrir að flytja inn 
timburhús frá Eistlandi. Fram 
kemur að 50 fermetra timburhús 
kosti um 16 milljónir króna. – sar

Með reiða ferðalanga á 
línunni daga og nætur
„Þetta hefur verið mjög truflandi,“ segir Ása Karen Baldurs, sem fær fjölda sím-
tala dag sem nótt frá reiðum ferðalöngum WOW Air sem hafa glatað farangri 
sínum. Flugfélagið launaði Ásu Karen langlundargeðið í gær með gjafabréfi.

VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið 
hefur heimilað samruna N1 og 
Festar hf. með skilyrðum sem eiga 
að efla og vernda samkeppni á elds-
neytis- og dagvörumörkuðum. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá Sam-
keppniseftirlitinu.

„N1 skuldbindur sig meðal annars 
til þess að selja eldsneytisstöðvar til 
nýs keppinautar, selja dagvöruversl-
unina Kjarval á Hellu, auka aðgengi 
endurseljenda að birgðarými, 
dreifingu og eldsneyti í heildsölu 
og tryggja samkeppnislegt sjálfstæði 
félagsins,“ segir í tilkynningunni. 
Festi rekur Krónuna, Nóatún, Elko, 
Kjarval og fleiri verslanir. – gar

N1 og Festi fá að 
sameinast
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Ekki missa af  
skemmtiskokkinu
Skemmtiskokk er ógleymanleg skemmtun fyrir 

alla aldurshópa. Ekki missa af fjörugri upphitun 

fyrir hlaupið með hressandi tónlist, kraftmiklum 

skreytingum og magnaðri stemningu! 

 

Tvær hlaupaleiðir eru í boði:

3 km   JóiPé og Króli sjá um upphitun.

600 m  Leikhópurinn Lotta og Georg  

  sjá um upphitun. 

 
Taktu þátt og skráðu þig á rmi.is
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VIÐSKIPTI Stærsta einstaka áhættu-
skuldbinding Landsbankans jókst 
um ríflega 16 milljarða króna á fyrstu 
sex mánuðum ársins og nam tæpum 
44 milljörðum króna eða sem jafn-
gildir 19,2 prósentum af eiginfjár-
grunni bankans í lok júnímánaðar.

Þetta má lesa út úr árshlutaupp-
gjöri bankans sem birt var í síðustu 
viku. Eins og Markaðurinn hefur 
greint frá, fjármagnaði bankinn 22 
milljarða kaup Brims á ríflega þriðj-

ungshlut Vogunar og Fiskveiðahluta-
félagsins Venusar í HB Granda í apríl 
síðastliðnum.

Var lánið veitt gegn ströngum skil-
yrðum, eftir því sem heimildir Mark-
aðarins herma, og þurfti útgerðar-
félagið að ganga langt í að veðsetja 
eignir sínar.

Skuldbinding Brims gagnvart 
Landsbankanum nam  ríflega 
27 milljörðum króna eða 11,4 pró-
sentum af eiginfjárgrunni bankans 

í lok síðasta árs og jókst um 7,8 pró-
sentustig á fyrri helmingi þessa árs.

Samkvæmt reglum Fjármála-
eftirlitsins um stórar áhættuskuld-
bindingar má áhætta banka gagn-
vart viðskiptavini ekki fara yfir 25 
prósent af eiginfjárgrunni bankans. 
Eiginfjárgrunnur Landsbankans var 
rúmlega 229 milljarðar króna í lok 
annars ársfjórðungs.

Tekið er fram í nýbirtum árs-
hlutareikningi Landsbankans að 

umrædd  áhættuskuldbinding sé 
innan áhættuvilja bankans. Þá sé 
lausafjárstaða bankans áfram sterk 
og lausafjár- og fjármögnunarhlutfall 
séu vel umfram lögbundin lágmörk.

Í afkomukynningu bankans vegna 
uppgjörsins kemur auk þess fram að 
lán hans til sjávarútvegs hafi aukist 
um tugi milljarða á öðrum fjórðungi 
ársins og hafi samanlagt numið tæp-
lega 150 milljörðum króna í lok júní. 
– kij

Stærsta skuldbinding Landsbankans hækkaði um 16 milljarða

44
milljarðar króna var stærsta 

einstaka áhættuskuldbind-

ing Landsbankans í lok júní.

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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HEILBRIGÐISMÁL „Helgin var erfið 
en þetta er hægt og rólega að 
komast í samt lag,“ segir Ingibjörg 
Hreiðarsdóttir, yfirljósmóðir á 
göngudeild mæðraverndar og 
fósturgreiningu á Landspítalanum. 
Hún segir að þær ljósmæður sem 
létu af störfum 1. júlí séu byrjaðar 
að skila sér til baka.

„Einhverjar þeirra hafa sótt um 
aftur og meðal annars eru fimm 
umsóknir á meðgöngu- og sængur-
legudeild. Þá eru einhverjar búnar 
að ráða sig til okkar tímabundið.“ 
Spítalinn hefur heimild til að ráða 
inn tímabundið eða á tímavinnu-
samningum til að brúa bilið við 
svona aðstæður.

Að sögn Ingibjargar er aðgerða-
áætlunin sem sett var upp í byrjun 
mánaðarins enn í gildi. „Það er mis-
jafnt hversu ítarlega við þurfum að 
fylgja henni. Við tökum þetta enn 
bara einn dag í einu. Við erum samt 
bjartsýn á að þessi vika verði betri 
en síðasta.“

Ingibjörg segir það hjálpa til 
að um síðastliðna helgi hafi verið 
skipt út fólki í sumarleyfum. Þann-
ig hafi starfsmenn komið til baka 
úr sumarleyfum og aðrir hafið sín 
leyfi. Það hljóti að hjálpa til á næst-
unni þar sem mikið álag hafi verið 
á starfsmönnum undanfarið og 
mikillar þreytu farið að gæta hjá 
ljósmæðrum.

„Eins og staðan er núna þurfum 
við ekki að senda konur á aðrar 
heilbrigðisstofnanir en sá mögu-
leiki er enn fyrir hendi verði þörf 
á því. Samstarfið hefur verið mjög 
farsælt og í raun farið fram úr björt-
ustu vonum enda hefur þetta ástand 
verið erfitt fyrir alla.“

Ríkissáttasemjari skipaði í gær 
þriggja manna gerðardóm í deilu 
Ljósmæðrafélagsins og ríkisins. 
Dóminn skipa þau Magnús Péturs-
son, fyrrverandi ríkissáttasemjari, 
sem er formaður, Guðbjörg Andrea 
Jónsdóttir, forstöðumaður Félags-
vísindastofnunar, og Bára Hildur 
Jóhannesdóttir, ljósmóðir og deild-
arstjóri á Landspítala.

Skipun gerðardómsins var hluti 
miðlunartillögu sem ljósmæður 
samþykktu með miklum meirihluta 
í síðustu viku. Gerðardómi er ætlað 

að meta hvort launasetning ljós-
mæðra sé í samræmi við menntun, 
álag og inntak starfsins.

Í tilkynningu frá Ríkissáttasemj-
ara segir að gerðardómur skuli hafa 
til hliðsjónar við ákvörðun sína kjör 
og launaþróun þeirra hópa sem 
sinni sambærilegum störfum og hafi 
sambærilega menntun, vinnutíma 
og ábyrgð.

Niðurstaða gerðardóms á að 
liggja fyrir í síðasta lagi 1. septem-
ber næstkomandi.
 sighvatur@frettabladid.is

Ljósmæður farnar að snúa til 
baka til starfa á Landspítala 
Ástandið í fæðingarþjónustu Landspítala er hægt og rólega að komast í eðlilegt horf þótt liðin helgi hafi 
verið erfið. Aðgerðaáætlun er þó enn í gildi en nokkrar ljósmæður sem hættu í byrjun júlí hafa snúið til 
baka. Ríkissáttasemjari skipaði í gær þriggja manna gerðardóm sem meta á launasetningu ljósmæðra.

Ingibjörg Hreiðarsdóttir, ein af yfirljósmæðrum í fæðingarþjónustu, að störfum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eins og staðan er 

núna þurfum við 

ekki að senda konur á aðrar 

heilbrigðisstofnanir en sá 

möguleiki er enn fyrir hendi 

verði þörf á því. 

Ingibjörg Hreiðarsdóttir yfirljósmóðir

ÁSTRALÍA Frans páfi hefur fallist 
á afsagnarbeiðni ástralska erki-
biskupsins Philips Wilson sem var 
dæmdur fyrir að hafa vísvitandi 
haldið barnaníði leyndu.

Wilson varð í vor æðsti prestur 
innan raða kaþólsku kirkjunnar sem 
hefur hlotið slíkan dóm. Honum 
var gert að sök að hafa ákveðið að 
halda frásögnum fórnarlamba ann-
ars prests leyndum til þess að verja 
orðspor kirkjunnar. Hann hlaut 12 
mánaða fangelsisdóm sem hann 
síðan áfrýjaði.

Þrátt fyrir ákall um afsögn hans 
úr mörgum áttum stóð Wilson fast 
á því að hann myndi ekki stíga af 
stóli fyrr en hann hefði nýtt öll laga-
leg úrræði. Vatíkanið greindi hins 
vegar frá því í gær að páfinn hefði 
fallist á afsagnarbeiðni Wilsons. – tfh

Erkibiskupinn 
segir af sér

Frans páfi biðst fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

DÓMSMÁL  Karlmaður á fimmtugs-
aldri, fyrrverandi starfsmaður barna-
verndar Reykjavíkur, var í Héraðs-
dómi Reykjaness í gær sýknaður af 
ákæru um kynferðisbrot gegn fjórum 
börnum og andlega fötluðum manni.

Maðurinn var ákærður fyrir alvar-
leg brot gegn fimm einstaklingum. 
Samkvæmt ákærunni stóðu meint 
brot hans frá árinu 1998 til 2010.

Hörð gagnrýni vegna málsins 
leiddi til innanhússkoðunar á störf-
um lögreglu. Niðurstaðan var að 
mistök hafi verið gerð við rannsókn 
málsins og aðkoma stjórnenda kyn-
ferðisbrotadeildar var sögð ómark-
viss og ábyrgð þeirra óljós.

Dómurinn hafði ekki enn verið 
birtur þegar Fréttablaðið fór í 
prentun.

Sævar Þór Jónsson, réttargæslu-
maður pilts sem kærði manninn, 
segir sýknudóminn koma sér veru-
lega á óvart. Framburður skjólstæð-
ings síns hafi verið metinn trúverð-
ugur en að dómurinn hafi komist 

að þeirri niðurstöðu að pilturinn 
hafi haft það langan tíma til þess að 
undirbúa málsóknina að hann hafi 
getað samræmt vitnisburð sinn með 
fjölskyldu sinni.

„Það þarf margt fleira að koma til 
en framburður brotaþola í svona 
málum, og þess vegna voru fjöl-
skyldumeðlimir fengnir til þess að 
bera vitni. Þeirra framburður var 
ekki metinn trúverðugur, meðal 
annars vegna þess að fjölskylda 
brotaþola hafði nægan tíma til þess 

að tala saman og undirbúa málsókn-
ina og þannig haft tækifæri til þess 
að samræma framburð sinn. Það er 
svolítið sérstakt að brotaþolar geti 
eyðilagt mál sín með því að ræða 
þau við fjölskyldu sína,“ segir Sævar.

Fréttablaðið hefur ekki náð tali af 
ákæruvaldinu, og því ekki vitað hvort 
ákæruvaldið hyggist áfrýja dómnum. 
Blaðið hefur hins vegar heimildir 
fyrir því að málsvarnarlaun verjenda 
greiðist allur úr ríkissjóði; samtals 20 
milljónir króna. – sks

Sýknaður eftir sex mánuði í varðhaldi
Sævar Þór Jóns-
son, lögmaður 
eins þeirra sem 
lögðu fram kæru, 
var við dóms-
uppkvaðningu í 
gærmorgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

BANDARÍKIN Þúsundir hafa flúið 
heimili sín í Kaliforníu í vegna 
skæðra skógarelda sem geisa í 
norðurhluta ríkisins. Sex hafa látið 
lífið í skógareldunum, þar af tveir 
slökkviliðsmenn og kona sem festist 
í húsinu sínu ásamt tveimur barna-
börnum sínum. Þá leitar lögreglan 
sjö einstaklinga sem ekki hafa enn 
fundist. Neyðarástandi hefur verið 
lýst yfir í fylkinu og hefur ríkisstjór-
inn Jerry Brown óskað eftir aðstoð 
alríkisvaldsins. – tfh

Sex látnir í 
skógareldum
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Til hagræðingar fyrir heimilið

Pokar og ilmsjöld fyrir Brabantia 
ruslaföturnar.

Þurrkgrind.

Þurrkgrind til að festa á vegg
bæði úti og inni.

Þvottakörfur sem hægt er að stafla. Til í nokkrum litum.

Eldhúsáhöld í góðu úrvali.

Strauborð með 
fallegu látlausu 

áklæði.

Verð aðeins

 7.990,-

Vinsælu þrifalegu ruslaföturnar - Nýir litir - Margar stærðir

WINDSOR RED MUSTARD YELLOW MATT BLACK MOSS GREEN ALMOND DAISY YELLOW REFLECTIVE BLUE

Þvottakörfur sem hægt er að breyta í 
axlartösku þegar þvotturinn er fluttur.

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga 10-18

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
ný

ormsson
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Sumarútsala
í fjórum búðum

     

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Sumar
útsala
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60%
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www.dorma.is
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OPIN

KAMBÓDÍA Afgerandi kosninga-
sigur Kambódíska þjóðarflokksins 
tryggir honum öll 125 þingsætin á 
kambódíska þinginu að sögn tals-
manns flokksins og verður Kam-
bódía þannig eins flokks ríki.

Kosningarnar sem fóru fram á 
sunnudaginn urðu til þess að fram-
lengja 33 ára valdatíð forsætis-
ráðherrans Hun Sen, en fátt var 
um stöndug mótframboð eftir að 
stjórnvöld og hæstiréttur leystu upp 
helsta stjórnarandstöðuflokkinn.

Talsmaður flokksins, Sok Eysan, 

Einn flokkur ræður öllu Kosið án Mugabe

Kona með barn á baki sér greiðir atkvæði í fyrstu þing- og forsetakosningum sem haldnar eru þar í landi frá 
því að Robert Mugabe, forseti til áratuga, var hrakinn af valdastóli í nóvember í fyrra. NORDICPHOTOS/AFP

Sok Eysan,   
talsmaður  
Kambódíska 
þjóðarflokksins.

sagði í gær að flokkurinn fengi öll 
þingsætin. Samkvæmt fyrstu tölum 
fái flokkurinn nær 80 prósent 
atkvæða. Lokatölur verða birtar um 
miðjan ágúst.  – tfh

STJÓRNMÁL Donald Trump Banda-
ríkjaforseti og Giuseppe Conte, for-
sætisráðherra Ítalíu, fundu ýmsa 
sameiginlega fleti þegar þeir fund-
uðu í Hvíta húsinu í gær, meðal 
annars í innflytjendamálum og fjár-
mögnun Norður-Atlantshafsbanda-
lagsins (NATO).

Trump hrósaði Conte fyrir harða 
stefnu í innflytjendamálum sem 
spiluðu stórt hlutverk í ítölsku þing-
kosningunum. Ríkisstjórn Conte, 
sem komst til valda í byrjun sumars, 
vinnur nú að því að takmarka fólks-
flutninga til landsins, sér í lagi fjölda 
hælisleitenda sem koma á bátum frá 
Afríku.

„Ég er sammála mörgu af því sem 
þið eruð að gera hvað varðar lög-
lega og jafnvel ólöglega innflytj-
endur,“ sagði Trump við Conte á 
forsetaskrifstofunni í Hvíta húsinu. 
„Hann hefur tekið harða afstöðu, 
afstöðu sem fá stjórnvöld hafa 
tekið og í mínum huga er hann að 
gera rétt.“

Conte greindi blaðamönnum frá 
því að hann væri á sama máli og 
Trump þegar kemur að fjármögnun 
NATO en Trump hefur kallað eftir 

því að aðildarþjóðir NATO leggi 
meira af mörkum til bandalagsins.

Sagði Conte að krafa Trumps 
væri „sanngjörn“ og að hann myndi 
sjálfur tala fyrir henni í Evrópu. „Við 
verðum að semja við Bandaríkin til 
þess að finna hagsmunajafnvægi á 

milli ítalskra, bandarískra og evr-
ópskra borgara,“ bætti Conte við.

Þá benti Trump á viðskiptahall-
ann á milli landanna tveggja sem 
nemur 31 milljarði dala og sagðist 
hann gera ráð fyrir að hallinn yrði 
„lagfærður fljótlega“. – tfh

Conte tekur undir með 
Trump í NATO-deilu
Giuseppe Conte, forsætisráðherra Ítalíu, segir kröfur Donalds Trump Banda-
ríkjaforseta um að aðrar aðildarþjóðir Nato leggi meira af mörkum til banda-
lagsins sanngjarnar. Trump fór fögrum orðum um innflytjendastefnu Conte.

Donald Trump og Giuseppe Conte í Hvíta húsinu. NORDICPHOTOS/GETTY 
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

Moma hafragrautur

Frábært að taka með í útileguna. 

279 kr/stk

129 kr/stk

H skökur

Þegar þig vantar orku.

179 kr/pk

Bitar

Nestisbiti, Lukkubiti, 
Göngubiti, Bolabiti.

verð frá 699 kr/pk

Epla, vanillu og kanil.

verð frá 339 kr/pk

Gille

Hafra- og súkkulaðikökur

549 kr/stk

Philadelphia rjómaostar

Þegar gæði skipta máli

verð frá 499 kr/stk

Ti
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Moma hafragrautur

Pågen snúðar

Gill

HimHH neskt rískök

ÞÞegaÞ r þi

kt

Meira
fljótlegt

Yum yum núðlur

Frábærar í ferðalagið



Frá degi til dags

Halldór
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Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@frettabladid.is

 

Mörg lönd, 

þar á meðal 

Frakkland og 

Ítalía, hafa á 

undanförn-

um misserum 

farið þá leið 

að skylda  

fólk í bólu-

setningar.

 

Kannski væri 

því öðruvísi 

háttað ef 

verðið væri 

lægra, þjón-

ustan sveigj-

anlegri og 

samkeppnin 

meiri. 

Þín eigin skrifborðskæling! 
Kæli-, raka- og lofthreinsitæki, allt í einu tæki.

Kynningarverð aðeins kr. 37.227 m.vsk. 

Reykjavíkurborg er full af bílum. Borgarbúar þurfa 
að komast til vinnu, koma börnum í skóla og fara 
í búðir. Svo ekki sé talað um skutlið á æfingar og í 

ýmsar frístundir.
Bílar veita okkur lífsgæði, en auðvitað eru ekki bara 

kostir við þennan samgöngumáta. Langar raðir á helstu 
álagstímum þýða tapaðar samveru- og vinnustundir 
ásamt aukinni mengun. Á milli ferða bíða þeir óhreyfðir 
og taka pláss sem annars mætti nýta undir fleiri íbúðir, 
þjónustu eða almenningsrými. Á mörgum heimilum eru 
fleiri en einn bíll. Tugir þúsunda bíla standa óhreyfðir 
stóran hluta sólarhringsins í Reykjavík einni.

Í dag nýta borgarbúar leigubíla helst við sérstök 
tilefni, svo sem skemmtanir, en síður sem valkost í 
almenningssamgöngum. Kannski væri því öðruvísi 
háttað ef verðið væri lægra, þjónustan sveigjanlegri og 
samkeppnin meiri.

Nýlega skilaði starfshópur um endurskoðun á 
regluverki um leigubílaakstur niðurstöðum sínum. 
Meðal annars leggur hópurinn til að fjöldatakmarkanir 
akstursleyfa verði afnumdar. Leyfum hefur ekki fjölgað 
að ráði síðan 1995 þrátt fyrir mikla fólksfjölgun og 
fjölgun ferðamanna. Þá leggur hópurinn til að leggja af 
skyldu bílstjóra til að tilheyra leigubílastöð. Sú skylda 
er eitt af því sem kemur í veg fyrir að farveitur eins og 
Uber og Lyft ryðji sér til rúms hér á landi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur tekið 
ákvörðun um að hefja undirbúning frumvarps til laga 
um leigubíla fyrir haustþing 2019, byggt á niðurstöðum 
starfshópsins. Ég fagna því og tel mikið framfaraskref. 
Mikilvægt er að nýjum aðgangshindrunum verði ekki 
bætt við í stað þeirra sem teknar verða út.

Leigubílar koma ekki í staðinn fyrir alla einkabíla, 
ekki frekar en strætó eða hjól. Með auknu frelsi á leigu-
bílamarkaði mætti gera notkun þeirra að raunhæfari 
valkosti. Þannig myndi samgöngukostnaður almenn-
ings lækka, ferðatími styttast, nýting á innviðum og 
umferðarmannvirkjum batna, mengun minnka og 
umferðaröryggi aukast.

Vonandi ganga þessar breytingar í gegn og auka lífs-
gæði Reykvíkinga til framtíðar.

Framfarir í átt að frelsi

Katrín Atladóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins

Kyrkingartak kirkjunnar
Valdimar Jóhannesson, fyrrver-
andi blaðamaður, tók þjóðkirkj-
una til bænanna í aðsendri grein 
í Mogganum í gær. Kveikjan er 
ljósmynd í blaðinu sem sýndi 
kirkjunnar þjóna í fullum 
skrúða við vígslu Skálholtsbisk-
ups. „Kirkjan virðist hafa valið 
sér það hlutskipti að vera sett 
til hliðar í lífi þjóðarinnar og 
heldur að hægt sé að hressa upp 
á dvínandi virðingu með prjáli, 
silki og purpura. Kirkjan er að 
kyrkja sjálfa sig með því að neita 
að taka þátt í þörfum nútímans. 
Hún er nánast ekki lengur til 
mikils gagns.“ Björn Bjarnason, 
fyrrverandi dóms- og kirkju-
málaráðherra og áður blaða-
maður á Morgunblaðinu, kemur 
kirkjunni til varnar á vef sínum 
og slær á fingur Valdimars.

Nútíminn er trunta
Björn segir Valdimar ekki fara 
í launkofa með skömm sína á 
þjóðkirkju nútímans sem hann 
segir, með vísan í fréttamynd-
ina, skilningslausa á erindi sitt 
við nútímann og sé einangruð 
frá þjóðinni. Björn telur hins 
vegar ólíklegt að Morgunblaðið 
hafi birt myndina kirkjunni 
til háðungar. „Sú spurning 
vaknar hvort myndin sé ekki 
einmitt tímabær og verðugt 
forsíðuefni vegna þess að hún 
ögrar „þungum straumi meðal-
mennskunar“, sýnir hollustu við 
gamlar hefðir og hátíðleika.“
thorarinn@frettabladid.is

Síðustu tvö ár hefur þátttaka í bólusetningum 
hjá yngstu árgöngunum — 12 mánaða, 18 
mánaða og 4 ára — verið lakari en árið 2015 
og undir því viðmiði sem horft er til svo 
hægt sé að halda sjúkdómum á borð við 
mænusótt, pneumókokkum og mislingum í 

skefjum.
Þetta er staðan sem blasir við eftir árlega yfirferð 

Embættis landlæknis á þátttöku í almennum bólu-
setningum árið 2017. „[…] ef fram heldur sem horfir, 
þá geta blossað hér upp bólusetningarsjúkdómar sem 
ekki hafa sést um árabil,“ segir í skýrslu Landlæknis.

Undirritaður hefur áður vakið athygli á þeirri ógn-
vænlegu stöðu sem upp er komin í bólusetningum 
hér landi og þá með vísunum í dvínandi þátttöku 
og veikara hjarðónæmi. Í því samhengi hefur undir-
ritaður gengið svo langt að hvetja til þess að fólk verði 
skyldað til þess að fara með börn sín í bólusetningu. 
Hugmynd, sem eftir á að hyggja, væri ekki skynsamleg.

Mörg lönd, þar á meðal Frakkland og Ítalía, hafa á 
undanförnum misserum farið þá leið að skylda fólk í 
bólusetningar. Þetta er gert af illri nauðsyn og af ótta 
við að sá mislingafaraldur sem nú geisar í Evrópu 
og víðar taki á sig stærri og alvarlegri mynd. Á Ítalíu 
virðast skyldubundnar bólusetningar skila árangri. 
Samkvæmt nýlegri rannsókn á viðhorfi fólks til nýju 
löggjafarinnar voru flestir sannfærðar um að skyldu-
bundnar bólusetningar væru skynsamlegar.

Í því langtíma verkefni að tryggja viðunandi þátt-
töku í bólusetningum verður fyrst að horfa til þeirra 
þátta sem annað hvort fæla fólk frá því að bólusetja 
börn eða valda því að viljugir foreldrar eru ekki boð-
aðir í bólusetningu.

Vitað er að yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga er 
hlynntur bólusetningum, um leið vitum við að það 
þarf aðeins lítinn hóp til að raska hjarðónæmi með því 
að afþakka bólusetningu. Munu skyldubundnar bólu-
setningar, sem jafnvel myndu fela í sér að óbólusett 
börn fá ekki inngöngu í leikskóla, hafa áhrif á þann 
hóp sem treystir ekki læknavísindunum fyrir velferð 
barna sinna? Eflaust ekki. Áhrifin gætu orðið þveröfug,

Ítalska rannsóknin sem vísað var til hér að ofan 
varpar athyglisverðu ljósi á þennan punkt. Rannsókn-
in leiddi í ljós að það traust sem viðkomandi bar til 
heilbrigðiskerfisins réð því hversu sáttur, eða ósáttur, 
hann var með skyldubundna bólusetningu.

Öflug og skilvirk miðlun upplýsinga um bólusetn-
ingar og vilji og geta heilbrigðisstarfsfólks til að svara 
spurningum foreldra eru forsenda þess að hægt verði 
að tryggja viðunandi þátttöku í bólusetningum.

Sú spurning sem við ættum að vera að spyrja okkur 
nú tekur ekki til þess hvort þörf sé á lagasetningu til 
að tryggja þátttöku í bólusetningum, heldur af hverju 
hópar sem búa í samfélagi sem byggir velferð sína á 
vísindum og framförum í læknisfræði bera svo lítið 
traust til heilbrigðiskerfisins? Svar við þeirri spurningu 
er vafalaust líklegra til að hafa jákvæð áhrif til lengri 
tíma heldur en skyndilausn sem tekur til þvingana.

Skylduþátttaka
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Hvað þér skynjið umhverfið 
á skringilegan hátt,” segir 
eistneski ferðalangurinn, sá 

sem ég hef reynt í rúman stundar-
fjórðung að lýsa fyrir leiðinni frá 
Ingólfsstræti að Nönnugötu. ,,Þótt 
ég muni aldrei rata þessa flóknu 
leið,“ segir hann, ,,hafið þér gert 
yðar besta til að liðsinna mér, á því 
er enginn vafi.“

Fundur okkar fer fram í mestu 
vinsemd. Ég segi honum frá dvöl 
minni í föðurlandi hans fyrir 
nokkrum árum og hann launar 
mér hjálpsemina og spjallið með 
því að rekja fyrir mér stystu leiðina 
frá ráðhústorginu í Tallinn niður á 
ferjubryggjuna við Kirjálabotn.

Mér kom í hug þetta ljóð Braga 
Ólafssonar, Vegfarendur (Klínk, 
1995), við lestur á kveðju sem 
Gerard Pokruszynski sendiherra 
Póllands sendi mér í Fréttablaðinu 
á dögunum, þar sem hann rakti 
meðal annars fyrir mig nokkrar 
greinar úr VIII. kafla Stjórnarskrár 
Lýðveldisins Póllands, um dóm-
stóla.

Rétt eins og hjá vegfarendum 
Braga Ólafssonar fór fundur okkar 
Gerards á síðum Fréttablaðsins 
fram í mestu vinsemd. Og rétt eins  
og eistneski ferðalangurinn finn ég 
mig knúinn til þess að endurgjalda 

Gerard hjálpsemina og frásögnina 
um pólsku stjórnarskránna með því 
að segja honum frá lögum og reglum 
sem gilda um skipan dómsvalds á 
Íslandi.

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 
nr. 33/1944

2. gr.… . Dómendur fara með 
dómsvaldið.

59. gr. Skipun dómsvaldsins verð-
ur eigi ákveðin nema með lögum.

70. gr. [Öllum ber réttur til að fá 
úrlausn um réttindi sín og skyldur 
eða um ákæru á hendur sér um refsi-
verða háttsemi með réttlátri máls-
meðferð innan hæfilegs tíma fyrir 
óháðum og óhlutdrægum dómstóli.

Lög um mannréttindasáttmála 
Evrópu nr. 62/1994

6. gr. [Réttur til réttlátrar máls-
meðferðar fyrir dómi.]

1. Þegar kveða skal á um réttindi 
og skyldur manns að einkamálarétti 
eða um sök, sem hann er borinn um 
refsivert brot, skal hann eiga rétt til 
réttlátrar og opinberrar málsmeð-
ferðar innan hæfilegs tíma fyrir 
sjálfstæðum og óvilhöllum dóm-
stóli. Sé skipan hans ákveðin með 
lögum.

Lög um dómstóla nr. 50/2016.
Ákvæði til bráðabirgða.IV.
…Þegar ráðherra gerir tillögu um 

skipun í embætti dómara við Lands-
rétt í fyrsta sinn skal hann leggja 
tillögu sína um hverja skipun fyrir 
Alþingi til samþykktar.

Og að því sögðu hvarflar hugur-
inn aftur til Braga Ólafssonar og 
orða sem Einar Örn Benediktsson 
gerði ódauðleg í Rokk í Reykjavík:

Það skiptir ekki máli hvað þú 
getur, heldur hvað þú gerir.

Sykurmolarnir
Vilhjálmur H 
Vilhjálmsson
hæstaréttarlög-
maður

Réttir og sauðfjárslátrun eru 
árvissir atburðir hvert haust. 
Jafn árviss er fréttaflutningur 

af bágri stöðu einhverra þeirra sem 
koma að framleiðslu og sölu lamba-
kjöts; bænda, sláturhúsa og/eða 
afurðastöðva. Fréttaflutningurinn 
minnir stundum á Twitter tíst 
ónefnds þjóðarleiðtoga: rýrar að 
efnislegu innihaldi en ríkar af tilfinn-
ingalegum upphrópunum. Það er 
því verulegur ávinningur að nýlegri 
skýrslu KPMG um stöðu afurða-
stöðva. Hún er stútfull af upplýsing-
um. Skýrsluhöfundar geta reyndar 
ekki svarað öllum spurningum sem 
þeir vildu svara vegna skorts á tölu-
legum gögnum. Sem er með ólík-
indum.

Helsta niðurstaða skýrslunnar er 
að framleiðsla lambakjöts sé langt 
umfram innlenda eftirspurn (m.v. 
núverandi verðlag), að innlend eftir-
spurn eftir lambakjöti dragist saman 
árlega, enda víkur rautt kjöt fyrir holl-
ari afurðum, og að verð sem fáanleg 
eru á erlendum mörkuðum dugi 
ekki til að borga framleiðslukostnað. 
Þetta eru ekki ný sannindi. Þá benda 
skýrsluhöfundar á að verulegur 
munur sé á milli sláturhúsa og afurða-
stöðva hvað varðar flutningskostnað 
sláturdýra og sláturafurða. Kostnaður 
á kíló afurða er 3-4falt hærri hjá dýr-

asta aðilanum en hjá ódýrasta aðil-
anum. Því miður er ekki greint að hve 
miklu leyti þessi munur endurspeglar 
slakan rekstur og að hve miklu leyti 
hann er afleiðing af fjarlægð milli 
bænda og sláturstaðar og afurða-
stöðvar og helstu sölustaða afurð-
anna. Þegar kemur að sláturkostnaði 
er munurinn milli þess hagkvæmasta 
og þess óhagkvæmasta meira en tvö-
faldur (370 kr./kg á móti 170 kr./kg 
árið 2017). Þessar upplýsingar benda 
til þess að bæta megi rekstur ein-
hverra afurðastöðva umtalsvert. Til 
þess að meta hvort frekari fækkun 
sláturhúsa myndi lækka kostnað 
þarf miklu betri upplýsingar um 
flutningskostnað, því hugsanlega 
hækkar flutningskostaður meira en 
svarar til ávinnings af aukinni stærð 
við fækkun sláturstaða. Það hlýtur 
að teljast ámælisvert að upplýsingar 
um flutningskostnað á kílómetra liggi 
ekki fyrir nú.

Þá kemur fram í skýrslunni að kjöt-
birgðir í eigu afurðastöðva minnkuðu 
um 560 milljónir króna að verðmæti 
milli áranna 2016 og 2017 (bls. 27)! 
Þessi staðreynd rímar illa við for-
síðufrétt Bændablaðsins frá 3.8.2017, 
en þar er haft eftir forstöðumanni 
Kjötafurðastöðvar Kaupfélags Skag-
firðinga og fulltrúa í Markaðsráði 
landbúnaðarins að birgðir lamba-
kjöts séu líklega meiri 2017 en 2016 
þó svo birgðastaða á Sauðárkróki og 
Hvammstanga sé sú sama bæði árin!

Skýrsla KPMG er því ágætt innlegg 
í umræðuna um vanda sauðfjárfram-
leiðslunnar. Hún er þó ekki galla-
laus. Ég tel það til galla að skýrslan er 
ekki skrifuð í samfelldu máli heldur 
er framsetningin í anda ítarlegrar 

glærukynningar. Tölulegar upp-
lýsingar eru í sumum tilfellum settar 
fram sem línurit en ekki á töfluformi. 
Erfitt getur verið að átta sig á upp-
runa sumra talna, skilgreiningar og 
inntak. Ráðgjafafyrirtæki með tengsl 
við alþjóðlega viðurkennt stórveldi 
eins og KPMG á að sjá sóma sinn í að 
gera betur! Þá hefði að ósekju mátt 
bera saman kindakjötsneyslu hér á 
landi (18-20 kg á íbúa á ári) saman 
við neyslu í OECD-löndunum (1,4 kg 
á íbúa á ári) eða Evrópusambandinu 
(1,9 kg á íbúa á ári). Þær tölur benda 
ekki til stækkunar innanlandsmark-
aðar í bráð!

Mesti galli skýrslunnar verður þó 
ekki skrifaður á KPMG, en hann er 
hversu takmörkuðum spurningum 
henni er ætlað að svara. Höfuð-
vandi lambakjötsframleiðslunnar 
er offramleiðsla. Verkbeiðandinn, 
ráðuneytið, vildi greinilega frekar 
skoða aukaatriði en aðalatriði! Eins 
og kemur fram við lestur skýrslunnar 
þyrfti að lækka vinnslukostnað og 
greiðslur til bænda um 140 til 200/250 
krónur samtals á kíló ef útflutningur 
á að vera valkostur. Raunhæft er að 
ætla að bættur rekstur afurðastöðva 
gæti lækkað kostnað um 15-30 krón-
ur. Allt ber þetta að þeim brunni að 
því aðeins hættir umræða um vanda 
lambakjötsframleiðslunnar að vera 
jafn árviss atburður og göngur og 
réttir að sauðfé verði fækkað um 
þriðjung til helming (30-50%). Næsta 
skýrsla sem atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið pantar ætti að vera 
um færar leiðir í þeim efnum. Góð 
byrjun væri að dusta ryk af tillögum 
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur frá 
því á haustdögum 2017.

Sláturtíðarblús
Þórólfur  
Matthíasson:
prófessor í 
hagfræði við 
Háskóla Íslands
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www.renault.is

Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.250.000 kr. án vsk.
2.790.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.024.000 kr. án vsk.
3.750.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.750.000 kr. án vsk.
 4.650.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*
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KR - Grindavík 2-0 
1-0 Óskar Örn Hauksson (82.), 2-0 Björgvin 
Stefánsson (88.). 

Fylkir - Valur 0-0 

Keflavík - Breiðablik 1-3 
0-1 Gísli Eyjólfsson (55.), 0-2 Thomas Mikk-
elsen (61.), 1-2 Hólmar Örn Rúnarsson, víti 
(82.), 1-3 Mikkelsen, víti (90+2.). 

FH - Fjölnir 1-0 
1-0 Robbie Crawford (1.). 

Efri
Valur 29
Stjarnan  28
Breiðablik 28
KR  23
FH 22
Grindavík 20 

Neðri 
KA  18 
Víkingur R.  18
ÍBV 16
Fjölnir  13 
Fylkir 12
Keflavík  3

Nýjast
Pepsi-deild karla

Það má með réttu segja að Ford KA+ sé stór smábíll.

Hann er byggður á stærri grind en keppinautar hans

og því mun rúmbetri en gengur og gerist í þessum flokki. 

Ford KA+ er líka sérlega snjall. Sem dæmi þá getur þú 

með raddstýringu hringt og svarað símtölum, hlustað á 

sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína.

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 KA+

STÓRI SMÁBÍLLINN!

TILBOÐ:

Ford KA+ Ultimate Sport 
með öryggispakka kostar 1.950.000 kr. 
Bjóðum núna nokkra sýningarbíla á 1.790.000 kr. 
Verðmæti tilboðs 160.000 kr.

Takmarkað magn – komdu núna!
1.790.000 kr.
1.950.000 kr.

ford.is

26.272 kr.
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.790.000 kr. • Útborgun 179.000 kr. • Vextir 8,25% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,85%

Mánaðargreiðsla:

GOLF Evrópumótaröðin í golfi í 
kvennaflokki er í viðræðum við 
Golfsamband Íslands um að mót 
verði haldið hér á landi einn daginn 
en þetta staðfesti bæði Haukur Örn 
Birgisson, forseti GSÍ, og fjölmiðla-
fulltrúi Evrópumótaraðarinnar í 
samtali við Fréttablaðið. Er um að 
ræða næststerkustu mótaröð heims 
í kvennaflokki sem Valdís Þóra 
Jónsdóttir, atvinnukylfingur úr GL, 
leikur á.

Í samtali við íþróttadeild Frétta-
blaðsins staðfesti Haukur að þessar 
viðræður hefðu staðið yfir í svolítinn 
tíma en væru enn á grunnstigi. Fram 
undan væri fundur með forráða-
mönnum Evrópumótaraðarinnar 
þar sem nánar væri farið í þetta.

„Viðræðurnar hófust á síðasta ári, 
þau eru afar áhugasöm um að halda 
mót á Íslandi eftir að hafa hrifist af 
íslensku kylfingunum á mótaröðinni 
en þetta er enn á grunnstigi. Við 
erum að fara að funda með þeim á 
Íslandi á næstunni og halda áfram 
að skoða möguleikann á þessu. Ég 
get fullyrt að þetta er ekki á dagskrá 
allavega næstu tvö árin. Það er ansi 
margt sem þarf að huga að þegar 
kemur að þessu en það er bara tíma-
spursmál hvenær stórmót í golfi fer 
fram á Íslandi, hvort sem það verður 
í karla- eða kvennaflokki.“

Líkt og búast mátti við er stærsta 
vandamálið að fjármagna verkefnið 
en heildarverðlaunaféð þarf að 
vera 250.000 evrur eða rétt rúmlega 
30 milljónir íslenskra króna sem 

styrktaraðilar mótsins greiða.
„Við erum með vellina og aðstæð-

ur til að halda slíkt mót, við höfum 
haldið alþjóðleg mót áður, en 
stærsta verkefnið verður að finna 
fyrirtæki sem vilja vera styrktarað-
ilar. Þumalputtareglan er að mótið 
kosti yfirleitt helmingi meira svo að 
það er hægt að horfa á að ef verð-
launaféð er þrjátíu milljónir erum 
við að horfa á heildarpakka upp á 
fimmtíu til sextíu milljónir,“ sagði 
Haukur og bætti við:

„Það segir sig sjálft að hvaða fyrir-

tæki sem er getur ekki tekið þátt í 
þessu. Fyrir vikið erum við vongóðir 
um að alþjóðleg fyrirtæki sem eru 
á Íslandi sýni þessu áhuga. Svo er 
auðvitað frábær landkynning í 
þessu fyrir Ísland. Þetta er allt tekið 
upp og hægt er að nota það til fram-
tíðar,“ sagði Haukur en algengt er að 
þrjú til fjögur fyrirtæki taki að sér að 
fjármagna mótið.

Hann segir að GSÍ sé ekki byrjað 
að ræða við velli né styrktaraðila um 
að koma að verkefninu en að sam-
bandið sé með hugmyndir.

„Viðræður eru ekki hafnar en auð-
vitað erum við með hugmyndir um 
hvaða vellir kæmu til greina. Það 
getur ekki hvaða völlur sem er tekið 
við 150 kylfingum og öllu amstrinu 
sem er í kringum þetta, rétt eins og 
það getur ekki hvaða fyrirtæki sem 
er borgað þessar upphæðir. Það þarf 
að vera góð gistiaðstaða, góð að-
staða til að sýna frá mótinu og til að 
taka á móti áhorfendum á vellinum 
þannig að það útilokar ýmsa velli,“ 
sagði Haukur. 
kristinnpall@frettabladid.is

Tímaspursmál hvenær stórmót 
í golfi verður haldið hér á landi
Golfsambandið á Íslandi og Evrópumótaröð kvenna eru í viðræðum um að haldið verði mót á Íslandi í 
framtíðinni. Forseti GSÍ segir að viðræður séu enn á grunnstigi en að sambandið sé harðákveðið í að hér 
fari fram mót á einni af stóru mótaröðunum í framtíðinni. Stærsta verkefnið er að finna styrktaraðila.

Atvinnukylfingurinn Valdís Þóra Jónsdóttir er á sínu öðru tímabili á Evrópumótaröðinni í golfi. MYND/LET/TRISTAN JONES

Blikar geta 
endurheimt 
toppsætið
FÓTBOLTI Tólftu umferð Pepsi-deild-
ar kvenna lýkur í kvöld með þremur 
leikjum.

Á Kópavogsvelli mætast Breiða-
blik og HK/Víkingur. Breiðablik er 
í 2. sæti deildarinnar 30 stig. Með 
sigri  í kvöld kemst liðið upp fyrir 
Íslandsmeistara Þórs/KA og á topp-
inn. HK/Víkingur siglir hins vegar 
lygnan sjó í 6. sæti deildarinnar.

Valur, sem hefur ekki unnið í 
fjórum leikjum í röð, fær tækifæri til 
að komast aftur á sigurbraut þegar 
Grindavík, sem er í níunda og næst-
neðsta sæti deildarinnar, kemur í 
heimsókn á Hlíðarenda.

Valur er í 3. sæti deildarinnar 
með 20 stig, einu stigi og einu sæti 
á undan Stjörnunni sem sækir Sel-
foss heim. Selfyssingar eru í 7. sæti 
deildarinnar með 12 stig, þremur 
stigum frá fallsæti. – iþs
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Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
systir, amma og langamma,

Áslaug Bennie Þórhallsdóttir
fv. sjúkraliði, 

Krókamýri 78, Garðabæ,
lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi miðvikudaginn 18. júli. 

Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ 
fimmtudaginn 2. ágúst kl. 13. 

Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á að styrkja SOS barnaþorpin.

Runólfur Sigurðsson
Anna Margrét Guðjónsdóttir

Þórhallur Biering Guðjónsson
Baldvin Guðjónsson

Þórhildur Þórhallsdóttir Donovan
Ingibjörg Erla Birgisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Það er  spennandi áskorun 
að takast á við þetta stóra 
verkefni en krefjandi,“ segir 
Rebekka Hilmarsdóttir lög-
fræðingur  um starf bæjar-
stjóra Vesturbyggðar sem 

hún er að taka við. Hún býst við að reka 
sig á margt sem hún eigi ólært en von-
ast líka til að geta nýtt þá þekkingu og 
reynslu sem hún hefur. 

Rebekka er 34 ára. Hún fæddist í Kolls-
vík í Vesturbyggð en kveðst í raun hafa 
flutt þaðan 15 ára þegar hún fór í tíunda 
bekk á Patreksfirði og menntaskóla í 
Reykjavík í framhaldinu.  Segir foreldra 
sína hafa verið með búskap í Kollsvík til 
2002 og verja þar öllum fríum. „Víkin 
fyllist dálítið af fólki á sumrin. Ég var 
þar sjálf í fyrrasumar, þá var orðið langt 
síðan ég hafði dvalið þar sumarlangt, en 
bæði var ég í fæðingarorlofi og miklar 
framkvæmdir stóðu yfir í húsinu sem ég 
og maðurinn minn búum í í Grindavík.“

Þau hjón  eru líka að gera upp hús 
á Patreksfirði. Það er gamli spítalinn 
sem var byggður 1901. Rebekka segir 
það 280 fermetra að stærð. „Þetta er 
stórt en skemmtilegt verkefni. Ég er 
ekki viss um að við hefðum ráðist í það 
nema af því maðurinn minn er smiður 
og kann til verka,“ segir  hún og telur 
húsið íbúðarhæft. „Við erum í miðjum 
framkvæmdum en erum sjóuð í að búa 
í þannig aðstæðum. Það er viss veikleiki 
hjá okkur að bjarga gömlum húsum – í 
hjáverkum. Ég  veit ekki til hvers við 
eigum sjónvarp, við kveikjum aldrei á 
því!“

Vesturbyggð nær úr Arnarfirði að 
Kjálkafirði, að Tálknafirði undan-
skildum.  „Mín verkefni fara auðvitað 

eftir því  hverjar áherslurnar  eru hjá 
nýrri bæjarstjórn. Við eigum eftir að 
stilla saman strengi,“ segir Rebekka um 
viðfangsefnin fyrir vestan.  „Það eru 
mörg mál sem þarf að fylgja eftir, eins 
og samgöngumálin sem snerta alla 
byggðina. Fólki er að fjölga á svæðinu, 
sem er afskaplega ánægjulegt. Þeirri 
þróun fylgir ýmis þjónusta sem sveitar-
félaginu ber að veita svo fólkið fari ekki 
aftur.“

Rakel finnur sjálf fyrir  því að leik-
skólinn Patreksfirði er fullur og engin 

dagmamma til staðar. „Ég stóð frammi 
fyrir því sama í Grindavík, var því búin 
að ráða franska stúlku til að passa son-
inn og er svo heppin að henni líst vel á 
að flytja með okkur vestur.“

Rebekka starfar nú hjá atvinnuvega-
og nýsköpunarráðuneytinu. Hún kveðst 
þurfa að ljúka ýmsum störfum þar. En 
átthagarnir toga. „Mér finnst forrétt-
indi að geta farið aftur heim og vinna í 
Vesturbyggð, því góða samfélagi. Það er 
dýrmætt fyrir mig og vonandi íbúana 
líka.“ gun@frettabladid.is

Mér finnst forréttindi að 
geta farið aftur heim
Rebekka Hilmarsdóttir lögfræðingur verður bæjarstjóri Vesturbyggðar með haustinu. 
Hún ólst upp á svæðinu og flytur í hálfuppgert hús á Patreksfirði ásamt eiginmanni og 
syni. Þensla er í atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu og fólkinu fjölgar samhliða henni.  

Rebekka segir Rauðasand, Látrabjarg og Selárdal toga ferðamenn vestur.  Þó sé hún 
enn að hitta Íslendinga sem aldrei hafi komið til Vestfjarða. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 
Ólafur Jón Jónsson 

bóndi á Teygingalæk, 
varð bráðkvaddur á heimili sínu 

laugardaginn 28. júlí sl. 
Útförin verður auglýst síðar. 

Sveinbjörg G. Ingimundardóttir 
Valgeir Ingi Ólafsson Kristín Anný Jónsdóttir 
Margrét Ólafsdóttir Ingi Kristinn Magnússon 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, bróðir,  
tengdafaðir og afi,

Einar Óskarsson 
kennari, 

Arnarhóli 1, Reykjavík,
lést á Landspítalanum við Hringbraut, 

þriðjudaginn 24. júlí síðastliðinn. 
Útför hans fer fram í Fossvogskapellu, fimmtudaginn  

23. ágúst kl. 11.00.  
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð en þeim sem 

vildu minnast hans er bent á Hjartavernd.

Óskar Pétur Einarsson
Anna Guðrún Einarsdóttir

Katrín Sif Einarsdóttir
Kristjana Lucille Einarsdóttir

Rut Vilbjörg Einarsdóttir
Sigurbjörg Rut Óskarsdóttir

systkini, tengdabörn og barnabörn hins látna.

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

Kristín Baldvina Jónsdóttir
lést á Hjúkrunarheimilinu 

Lögmannshlíð, föstudaginn 27. júlí. 
Útför hennar fer fram frá Akureyrar- 
kirkju föstudaginn 3. ágúst kl. 13.30.

Margrét Vala Grétarsdóttir Jón Gunnar Guðmundsson
Baldvin Þór Grétarsson Jóhanna S. Sigurðardóttir
Kristín Sigrún Grétarsdóttir Hörður Már Guðmundsson
Anna María Grétarsdóttir Erlendur N. Hermannsson
Anna Kristín Guðjónsdóttir

ömmu-, langömmu- og langalangömmubörn.

Ástkær sonur minn, stjúpsonur,  
bróðir, mágur og barnabarn,

Birgir Imsland
Bræðratungu 1, Kópavogi,

varð bráðkvaddur föstudaginn 27. júlí 
síðastliðinn. Hann verður jarðsunginn frá 
Digraneskirkju fimmtudaginn 2. ágúst 

klukkan 13.00. Þeir sem vilja minnast hans er bent á 
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

Fyrir hönd annarra ástvina, 
Ómar Imsland Hildur Björg Hrólfsdóttir
Ragnar Imsland
Arnar Imsland Alexandra Dís Unudóttir
Bragi Þ. Sigurðsson Sigurlaug Sveinsdóttir
Ragnar Imsland Júlía Imsland

Frændi okkar,
Sigurður Björgvinsson

bóndi, 
Stóru-Borg, Austur-Eyjafjöllum,
lést á Kirkjuhvoli, dvalarheimili 

aldraðra á Hvolsvelli, 25. júlí 2018. 
Útförin fer fram frá Eyvindarhólakirkju 

fimmtudaginn 2. ágúst kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Vilborg Ólafsdóttir Gestur Þór Sigurðsson
Jóhann Ólafsson Hjördís Hjaltadóttir
Elín Rut Ólafsdóttir Brynjólfur Guðmundsson

Ástkær eiginkona, móðir,  
dóttir, systir og frænka,

Helga Katrín Tryggvadóttir
mannfræðingur 

frá Hlíð,
lést á gjörgæsludeild Landspítalans 

fimmtudaginn 26. júlí. Útförin fer fram frá 
Skálholtskirkju föstudaginn 3. ágúst klukkan 13. Jarðsett 

verður á Stóra-Núpi. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar  

er bent á Kraft eða Ljósið.

Jón Levy Guðmundsson
Árún Emma Jóns- og Helgudóttir
Sivía Lára Jóns- og Helgudóttir
Tryggvi Steinarsson Anna María Flygenring
Jóhanna Ósk Tryggvadóttir og börn
Guðný Stefanía Tryggvadóttir

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

Júlí Sæberg Þorsteinsson 
flugumsjónarmaður, 

lést 18. júlí 2018. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna. 

Minningargreinar vinsamlegast afþakkaðar.

Sigríður Karlsdóttir
Kristjana Sæberg Karl Guðlaugsson
Karl Sæberg Aysegul Bagci
 Maduvanthi Kumari
Sara Margrét Albertsdóttir Kolbeinn Skagfjörð Jósteinsson
Sigríður Karlsdóttir Haukur Ploder
Júlí, Lív, Jóhann, Derin, Kolbeinn Skagfjörð, Tómas Logi, 
Telma Lind og Rakel
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KYNNINGARBLAÐ

Gott kartöflusalat er 
frábært meðlæti með 
grilluðum mat en einnig 
flestu kjöt- og fiskmeti. 
Nú eru nýjar íslenskar 
kartöflur að koma í 
verslanir og hægt að gera 
ýmsa skemmtilega rétti 
úr þeim.   ➛4
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Bergþór hefur tekið sig í gegn með góðum árangri. Hér er hann í æfingum á Stöðvarfirði. MYND/BALTASTAR BREKI SAMPER

Bergþór hefur aldrei 
verið í betra formi

Bergþór Pálsson söngvari fékk ákveðna 
uppljómun þegar hann tók þátt í Dancing 
with the stars á Stöð 2 í vetur. Hann missti 
13 kíló sem varð til þess að hann ákvað að 
taka sig í gegn, bæði andlega og líkamlega.

Fæst í Heilsubúðun, Nettó og Hagkau

Á AÐ FÁ SÉR?



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 | 

Bergþór Pálsson lætur sér ekki 
nægja að stunda líkams-
rækt undir styrkri stjórn 

Arnars Grant en þeir kynntust í 
dansþáttunum. Hann ákvað að 
styrkja hugann með jákvæðni að 
leiðarljósi sem hefur gjörbreytt 
andlegri líðan hans. Bergþór gaf 
út myndband á Youtube fyrir 
stuttu þar sem hann sýnir hversu 
einfalt það er að breyta huganum 
og gefast ekki upp. „Ég hef aldrei 
verið fyrir líkamsrækt. Fannst hún 
ekki áhugaverð,“ segir Bergþór 
sem var staddur á Þorgrímsstöðum 
í Breiðdal þegar við náðum í 
hann. Þar starfar eiginmaður 
hans, Albert Eiríksson, á glæsilegu 
hóteli. Bergþór var hins vegar að 
syngja í brúðkaupi á laugardag og 
á leið á Seyðisfjörð þar sem hann 
verður með tónleika með Diddú á 
morgun.

Í sigurstöðu á hverjum 
morgni
Þegar við náðum tali af Bergþóri 
snemma morguns var hann búinn 
að fara út í náttúruna og gera 
morgunæfingar. „Nýi lífsstíllinn 
minn gengur út á að halda sömu 
rútínu dag hvern. Ég held að rút-
ínan sé vanmetinn. Fólk er auðvitað 
misjafnt en ég hef alltaf verið frekar 
sveigjanlegur í öllu. Hugsa með mér 
að ég geti alveg gert hlutina seinna 
ef ég get ekki gert þá strax. Núna fer 
ég í svokallaða sigurstöðu klukkan 
átta á hverjum morgni. Við þetta 
stend ég og það er engin undan-
tekning leyfð. Morgunrútínan mín 
er einföld en gerir mér ótrúlega 
gott. Ég hugsa til dæmis um hvað 
það er sem ég get verið þakklátur 
fyrir og hverju ég geti verið stoltur 
af. Hormónaflæðið brýst fram og 
framkallar sjálfstraust. Það er maka-
laus galdur hvernig þetta virkar. 
Maður kemur inn brosandi út að 
eyrum og smitar aðra viðstadda. 
Þetta er ótrúlega orkugefandi,“ 
útskýrir hann.

Þegar Bergþór er í borginni fer 
hann á Arnarhól og setur sig í 
sigurstöðu þar. Fólk hefur komið 
og hugleitt með honum. „Það er vel 
hægt að gera þetta inni í stofu eða 

hvar sem er. Þetta tekur bara tvær 
mínútur. Svo er ágætt að dansa í 
framhaldinu í tvær mínútur með 
músik í eyrunum. Ég lærði þetta 
á mjög merkilegu námskeiði hjá 
Bjarti Guðmundssyni sem nefnist 
Óstöðvandi í topp tilfinningalegu 
ástandi. Bjartur er sérfræðingur 
en hann fer yfir margar aðferðir 
á námskeiðinu. Fyrst fannst mér 
þetta hálf hallærislegt, jafn-
vel bjánalegt en svo breyttist sú 
hugsun, þegar ég sá að þetta svín-
virkaði, þótt það væri einfalt og 
tæki enga stund.

Ef maður stýrir hugsuninni 
og virkjar hana tilfinningalega 
þá líður manni dásamlega vel. 
Jákvæðnin brýst fram og maður 
verður ósjálfrátt hamingjusamur,“ 
segir Bergþór. „Maður lærir að örva 
taugakerfið með líkamanum til að 
komast í sama topp tilfinningalegt 
ástand, eins og þegar maður hefur 
borið sigur úr býtum í einhverju, 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Bergþór, sem er sextugur, hefur ákveðið að eldast vel og hefur breytt mataræði og lífsstílsvenjum.  MYNDIR/BALTASAR BREKI SAMPER

Það er ekkert verið að slóra þótt menn bregði sér af bæ. Bergþór var á Stöðv-
arfirði um helgina að syngja í brúðkaupi og tók nokkrar æfingar í leiðinni. 

Það má vel 
fagna þegar 
maður hefur sett 
sér markmið og 
staðið við þau. 
Bjartur verður 
með nýtt nám-
skeið í Heilsu og 
spa,16. ágúst og 
hægt að panta 
á Facebook síð-
unni Optimized 
performance.

eða eins og þegar maður er ást-
fanginn. Þessa orku tekur maður 
inn í daginn og veröldin byrjar 
hreinlega að brosa á móti manni. 
Ég held að þjóðin ætti öll að fara 
á námskeið hjá Bjarti. Þjóðlífið 
myndi dafna og blómstra ef við 
nýttum okkur jákvæða hugarorku. 
Ég nýti jákvæðnina í líkamsrækt-
inni sem mér hefur alltaf þótt svo 
leiðinleg, en þessi virkjun hugans 
hefur áhrif á öllum sviðum lífsins á 
jákvæðan hátt.“

Sjálfsagi og styrking
Bergþór er eiginlega þekktur fyrir 
að vera jákvæður og brosmildur. 
Hann var því spurður hvers vegna 
hann hefði þurft á svona nám-
skeiði að halda? „Maður kemur sér 
auðvitað í ákveðinn gír á sviði og 
það er auðvelt að grípa orku fyrir 
framan fullt af fólki. En til að hafa 
aga á sjálfum sér þarf maður pressu. 
Það er enginn að skipa mér að fara 
í líkamsrækt og því þarf ég sjálfur 
að pressa á mig. Ég grenntist mikið í 
dansinum en þegar það gerist svona 
hratt vill húðin verða slöpp. Mér 
fannst ég þurfa að styrkja húðina 
og Arnar Grant bauðst til að hjálpa 
mér. Fyrst ætlaði ég að styrkja 
bakið eftir slæmt þursabit en síðan 
vatt þetta upp á sig. Ég hef aldrei á 
ævinni verið í betra formi en núna,“ 
segir Bergþór sem er sextugur. „Það 
er aldrei of seint að byrja. Hreyfing 
er besta leiðin til að vinna gegn 
öldrun og sjúkdómum tengda ell-
inni. Lífið er núna og maður á að 
njóta þess.“

Bergþór segist hreyfa sig á 
hverjum degi og virkjar hugann 
að auki hvern morgun. „Almenn 

líðan verður svo miklu betri. Maður 
gengur inn í daginn með bros á 
vör og fær það margfalt til baka 
frá öllum í kringum sig. Ég hef líka 
tekið mataræðið í gegn. Arnar 
bannar mér að borða unnar mat-
vörur, hveiti og sykur. Mér hefur 
ekki fundist það erfitt þótt ég hafi 
verið brauð- og súkkulaðifíkill,“ 
segir hann. „Ég má þó stundum hafa 
einn nammidag.“

Faðir Bergþórs, Páll Bergþórsson 
veðurfræðingur, er 95 ára. Hann 
hefur sömuleiðis tamið sér hollt 
mataræði og hreyfingu. „Pabbi 
byrjaði í líkamsrækt þegar hann var 
níræður og fer í göngur á hverjum 
degi. „Vonandi eldist ég eins og 
hann.“

Flott myndband
Bergþór gaf út myndbandið vegna 

þess að hann langaði til að sýna 
fólki hvað einfaldar æfingar geta 
gert fyrir mann. „Með því að virkja 
hugann á jákvæðan hátt getur 
maður allt í einu gert hluti sem 
áður þóttu ómögulegir. Maður fær 
aukna trú á sjálfan sig. Ég fór meira 
að segja í sjósund í sumar þegar 
frænka mín skoraði á mig. Ég er 
lofthræddasti maður landsins en er 
farinn að velta fyrir mér fallhlífar-
stökki,“ segir Bergþór og bætir við. 
„Meira að segja veðrið hefur verið 
ferskt og dásamlegt í sumar. Lífið 
verður svo miklu skemmtilegra 
með jákvæðnina að leiðarljósi.“

Þeir sem vilja kynna sér æfing-
arnar hans Bergþórs geta skoðað 
myndbandið á slóðinni.

https://www.youtube.com/
watch?v=Dko7DNIsA4c&feature=-
youtu.be

Þessa orku tekur 
maður inn í dag-

inn og veröldin byrjar 
hreinlega að brosa á 
móti manni. Ég held að 
þjóðin ætti öll að fara á 
námskeið hjá Bjarti. 
Þjóðlífið myndi dafna og 
blómstra ef við nýttum 
okkur jákvæða hugar-
orku. 

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

mest lesna dagblað landsins.m
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Heilbrigður lífsstíll 
ásamt náttúru-

legum bætiefnum eins og 
Femmenessence geta 
dregið úr og jafnvel 
komið í veg fyrir hvim-
leið einkenni breytinga-
skeiðsins.
Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsumark-
þjálfi hjá Artasan

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Collagen Beauty 
formula  

 

 

Inniheldur 500 mg af kollageni ásamt náttúrulegri bætiefnablöndu 
sem styður við kollagenframleiðslu húðarinnar. 

Regluleg inntaka getur hægt á öldrunareinkennum og dregið úr 
líkum á að fínar línur og hrukkur fari að myndast of snemma.

Minni hrukkur og frísklegri húð

st í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

bætiefnablöndu

m og dregið úr 
f snemma.

egri húð

3 mánaða skammtur

Góð bætiefni geta dregið úr óþæg-
indum sem fylgja breytingaskeiði. 
Femmenessence náttúrulegur kostur 
sem getur vel hentað.

Hrönn Hjálmarsdóttir.

Margar konur á miðjum 
aldri finna fyrir ýmsum 
óþægindum þar sem 

hormónastarfsemi líkamans er að 
breytast. Svita- og hitakóf sem hafa 
áhrif á nætursvefninn, pirringur, 
þunglyndi, leiði, minni kynlöngun 
og þurrkur í leggöngum er eitthvað 
sem margar konur kannast við 
og er til mikils að vinna að geta 
dregið úr þessum einkennum til 
að öðlast betri líðan,“ segir Hrönn 
Hjálmarsdóttir, heilsumarkþjálfi 
hjá Artasan.

Einkenni breytingaskeiðsins
„Afar mismunandi er hvenær tíða-
hvörf hefjast hjá konum en það 
getur gerst fyrir fertugt og jafnvel 
töluvert eftir fimmtugt. Talað er 
um tíðahvörf (menopause) þegar 
blæðingar eru orðnar óreglulegar 
eða alveg hættar og stafar það af 
breytingum í hormónaframleiðslu 
líkamans. Í töluverðan tíma getur 
verið ójafnvægi í framleiðslu horm-
óna sem veldur ýmsum einkennum 
sem flestar konur vilja vera lausar 
við en þetta eru einkenni eins og:
● Hitakóf
● Nætursviti
● Svefntruflanir
● Geðsveiflur

● Heilaþoka
●  Minnkuð kynhvöt og legganga-

þurrkur
● Depurð/þunglyndi
●  Beinþynning* 

*Beinþynning hefst hjá öllum 
upp úr þrítugu þó svo að við 
finnum það ekki og snertir hún 
konur yfirleitt mun verr en karl-
menn. Allar konur þurfa að huga 
að þessum þætti sérstaklega 
og vinna í því að halda bein-
unum sterkum, bæði með því 
að taka inn viðeigandi bætiefni 
og stunda hreyfingu (sem og 
þungaberandi æfingar/viðnáms-
æfingar).

Mataræði og hreyfing
„Í flestum tilfellum er hægt er að 
draga úr einkennum breytinga-
skeiðs með réttu mataræði og 
hreyfingu. Að hreyfa sig alla daga 
skiptir máli almennt fyrir heilsu 
okkar og svo á einnig við um 
mataræðið,“ segir Hrönn. „Hrein 
fæða er það sem skiptir mestu máli 
og getur það skipt miklu að draga 
úr kjötneyslu, borða létt á kvöldin 
og ekki vera að borða eftir kl. 19 en 
það getur m.a. dregið úr hita- og 
svitakófum á næturnar. Sykur, kaffi 
og áfengi ýtir einnig verulega undir 
hitakófin. Góð bætiefni hjálpa líka 
og er Femmenessence náttúrulegur 
kostur sem getur vel hentað.“

Náttúruleg lausn
Femmenessence vörurnar eru 
unnar úr sérhönnuðum blöndum 
ólíkra arfgerða macajurtarinnar 
þar sem samsetning fer eftir því á 
hvaða aldri konur eru og hvernig 

Laus við hitakóf og  
nætursvita með MacaLife
Femmenessence 
er fæðubótarefni 
sem unnið eru úr 
macarót. Maca-
rótin er þekkt 
fyrir að hafa sér-
lega góð áhrif á 
hormónatengd 
óþægindi og 
getur dregið veru-
lega úr óþægileg-
um einkennum 
tíðahvarfa.

hormónabúskapurinn er. MacaLife 
er hugsað fyrir konur á breytinga-
skeiðinu og hafa margar góða 
reynslu af því eins og hún Margrét 
Geirsdóttir sem er 52 ára gömul:

„Ég fann strax breytingu eftir 
að ég fór að taka MacaLife fyrir 6 
árum en vinkona mín hafði notað 
það með góðum árangri. Stuttu 
eftir að ég varð fimmtug skipti ég 
yfir í MacaPause og líkar vel. Ég 
þarf ekki að taka fullan skammt 
af því en ef ég gleymi að taka töflu 
þá er ég minnt á það með endur-
teknum hitakófum,“ segir Margrét.

Fyrir öll stig tíðarhvarfa
„Femmenessence MacaLife er 
sennilega vinsælasta varan í 
línunni þar sem hún hentar best 
fyrir konur á breytingaskeiðinu. 
Hinar tvær eru einnig mjög góðar 
og eru þær sérhannaðar fyrir 
konur á nánast öllum aldri, bæði 
fyrir eiginlegt breytingaskeið og 
eftir,“ segir Hrönn.

„Femmenessence MacaHar-
mony er hannað sérstaklega fyrir 
konur á barneignar- og frjó-
semisaldri en þær geta haft ýmiss 
konar einkenni sem tengjast 
hormónabúskapnum þó svo að 
það sé ótengt breytingaskeiðinu. 
Femmenessence MacaPause er 
svo hugsað sérstaklega fyrir konur 
eftir fimmtugt eða þær sem hafa 
ekki haft blæðingar síðustu 12 
mánuði og fyrir konur sem hafa, 
vegna aðgerða eins og brottnáms 
á eggjastokkum, farið á breytinga-
skeiðið.“

Rannsóknir staðfesta virkni
„Virkni hefur verið staðfest í rann-
sóknum en búið er að einangra 
virku efnin úr macarótinni sem 
hjálpa til við hormónatengd 
vandamál. Vörurnar eru ekki 
erfðabreyttar, hafa sanngirnis-
vottun (Fair Trade) og eru glúten-
lausar þannig að þær henta fyrir 
vegan,“ segir Hrönn
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Jurtalyfið Harpatinum kom 
á markaðinn í upphafi árs 
þegar samþykki Lyfjastofnunar 

lá fyrir og hafa þegar fjölmargir 
Íslendingar góða reynslu af notkun 
lyfsins til að minnka morgunstirð-
leika og draga úr verkjum í liðum. 
Lyfið fæst nú í öllum helstu apó-
tekum án lyfseðils.

Harpatinum inniheldur útdrátt 
úr djöflaklóarrót (Harpagop-
hytum procumbens) sem er vel 
þekkt lækningajurt og er hún skráð 
í fjölda lyfjaskráa. „Fjölmargar 
rannsóknir liggja að baki verkun 
djöfla klóar og sýna rannsóknir að 
rótin linar verki í liðum og baki og 
dregur úr morgunstirðleika.

Við vonum að Harpatinum 
geti bætt lífsgæði fólks sem þjáist 
af gigtarverkjum, en sambærileg 
jurtalyf hafa verið notuð víða í Evr-
ópu með góðum árangri,“ segir Elsa 
Halldórsdóttir, doktor í lyfja- og 
efnafræði náttúruefna og rann-
sóknar- og þróunarstjóri Florealis.

„Jurtalyfið þolist almennt vel og 
hefur einungis fáar þekktar auka-
verkanir og þá vægar. Jurtalyfið er 
í formi mjúkra hylkja sem eru af 
þeirri stærð og lögun að auðvelt er 
að gleypa þau,“ segir Elsa og leggur 
áherslu á að Harpatinum sé fram-
leitt undir ströngum gæðakröfum 
til lyfjaframleiðslu og að það sé 
staðlað með tilliti til virkra efna sem 
tryggi að neytandinn fái alltaf réttan 
skammt af jurtalyfinu sem er mjög 
mikilvægur þáttur þess að tryggja 
bæði verkun og öryggi jurtalyfsins.

 „Viðbrögðin við fyrsta jurta-

lyfinu okkar, Lyngonia, hafa verið 
framar vonum og greinilegt að 
Íslendingar sjá marga kosti við 
viðurkennd jurtalyf við vægari 
kvillum,“ segir Elsa.

Gagnlegar upplýsingar 
Fullorðnir: 2 hylki tvisvar á dag. 
Ekki nota Harpatinum ef þú ert með 
ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja, 
eða ert með sár í maga eða þörmum. 
Ef þú hefur gallsteina eða liðverki 
samhliða bólgum, roða eða hita, 

skaltu hafa samband við lækni áður 
en þú notar Harpatinum. Leitaðu til 
læknis ef þú finnur fyrir aukaverk-
unum eða ef einkenni eru viðvar-
andi eða hafa versnað (2 vikur við 
vægum meltingartruflunum, 4 vikur 
við vægum gigtarverkjum).

Hvorki ætlað börnum yngri en 
18 ára né þunguðum konum eða 
konum með barn á brjósti. Þetta 
lyf er jurtalyf sem hefð er fyrir og 
tilgreindar ábendingar fyrir notkun 
þess eru eingöngu byggðar á langri 

sögu um notkun lyfsins.
Lesið vandlega upp-

lýsingar á umbúðum og 
fylgiseðli fyrir notkun 
lyfsins. Leitið til læknis 
eða lyfjafræðings sé þörf 
á frekari upplýsingum 
um áhættu og aukaverk-
anir. 

Sjá nánari upplýsingar 
um lyfið á www.serlyfja-
skra.is.

Ert þú með verki í liðum  
eða morgunstirðleika?
Viðurkennda jurtalyfið Harpatinum frá Florealis hefur reynst mörgum vel til að draga úr vægum 
gigtarverkjum og minnka morgunstirðleika. Fjölmargir hafa góða reynslu af notkun lyfsins. 

„Viðbrögðin við fyrsta jurtalyfinu okkar, Lyngonia, hafa verið framar vonum og greinilegt að
Íslendingar sjá marga kosti við viðurkennd jurtalyf við vægari kvillum,“ segir Elsa. MYND/ANTON BRINK

Harpatinum hefur hlotið samþykki 
Lyfjastofnunar sem jurtalyf sem hefð 
er fyrir til að draga úr vægum gigtar-
verkjum og vægum meltingartrufl-
unum eins og uppþembu, vindgangi 
og tímabundnu lystarleysi.
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Gott kartöflusalat er frábært 
meðlæti með grilluðum mat 
en einnig flestu kjöt- og fisk-

meti. Hér koma einfaldar en afar 
bragðgóðar uppskriftir sem flestir 
á heimilinu ættu að ráða við.

Kartöflusalat með 
maískorni, papriku og 
vorlauk
Fyrir 4
1 kg rauðar kartöflur, skornar til 
helminga (má nota aðrar)
1 maísstöngull (í hýðinu)
1 rauð paprika, skorin í teninga
1 appelsínugul paprika, skorin í 
teninga
1 græn paprika, skorin í  
teninga
½ tsk. cumin
¼ tsk. chiliduft
1 msk. flögusalt
1 tsk. svartur pipar
1 msk. ferskt saxað dill og önnur 
msk. vel söxuð til að skreyta í 
lokin
Vorlaukur, skorinn þunnt til að 
strá yfir í lokin
3 msk. olía

Hitið ofn í 200 gráður. Blandið 
saman í skál kartöflum, papriku, 
cumin, chilidufti, salti og pipar, 
dilli og ólívuolíu og blandið vel 
saman. Dreifið yfir ofnskúffu eða 
stórt fat og bætið maísstönglinum 
við. Bakið í miðjum ofni í 30 mín. 
Takið þá maísstöngulinn út og 

Gott kartöflusalat breytir öllu

setjið grænmetið aftur inn í ofn 
í 30 mín. eða þar til kartöflurnar 
eru tilbúnar. Á meðan grænmetið 
er að klárast skal skera maísinn 
af stönglinum. Blandið maís og 
grænmeti í skál og skreytið með 
söxuðu dilli og vorlauki. Salatið er 
gott bæði heitt og kalt.

Kartöflusalat með 
sinnepi, dilli og radísum
Fyrir 6-8 manns
1 kg kartöflur (fínt að blanda 
saman rauðum og gulum). Skerið 

hverja kartöflu í fjóra bita.
3-4 sellerístönglar, sneiddir smátt 
niður
10-12 radísur, skornar í þunnar 
sneiðar
¼ rauðlaukur, saxaður smátt 
niður
 
Salatsósa: 
1 bolli ferskt saxað dill
½ bolli söxuð steinselja
¾ bolli ólífuolía
¼ bolli rauðvínsedik
1-2 msk. Dijon-sinnep
2 hvítlauksrif, smátt söxuð
Salt og svartur pipar

Sjóðið kartöflur í léttsöltu vatni 
í 10-15 mín. eða þar til þær eru 
mjúkar (ekki mauksjóða þær). 
Látið vatnið renna vel af þeim 
og setjið í skál. Bætið selleríi, 
radísum og rauðlauk í skálina.

Setjið allt hráefni fyrir sósuna 
í krukku eða annað hentugt ílát. 
Lokið ílátinu og hristið vel saman. 
Smakkið til með salti og pipar. 
Hellið sósunni yfir kartöflurnar 
og hrærið öllu varlega saman. 
Smakkið til með salti og pipar. 
Salatið er gott hvort sem er heitt 
eða kalt.

Sætkartöflusalat með 
beikoni
Fyrir 8 manns

½ kg bökunarkartöflur
1 kg sætar kartöflur
4 stór harðsoðin egg
200 g beikon
½ bolli rauðlaukur, smátt skorinn
1 stútfullur bolli af spínati
 
Salatsósa: 
¾ bolli majónes
1 msk. Dijon-sinnep
3 msk. sykur
2 msk. eplaedik
Salt og svartur pipar

Þvoið kartöflurnar, skerið til 
helminga og setjið í stóran pott. 
Sjóðið í um 20-25 mín. eða þar 
til mjúkar. Kælið kartöflurnar. 
Sjóðið eggin í tíu mínútur og 
kælið. Steikið beikon á pönnu, 
þerrið mestu fituna af, kælið og 
saxið niður. Skerið spínatið niður 
í ræmur. Skrælið kartöflurnar, 
skerið í munnbita og setjið í skál. 
Takið skurn af eggjum og skerið 
þau í litla bita. Bætið við lauknum, 
spínati og beikoni.

Setið allt hráefni til sósugerðar í 
krukku eða skál. Hristið/hrærið vel 
saman. Setjið helminginn í kart-
öfluskálina og bætið við 1 tsk. af 
salti og ¼ tsk. af pipar. Hrærið vel 
en varlega saman. Blandið meiri 
salatsósu ef þarf og smakkið til 
með salti og pipar. Setjið í ísskáp 
og berið fram kalt.
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Olífuolía er mikilvægur hluti af 
Miðjarðarhafsmataræðinu. 

Rannsókn sem gerð var við 
Henri Mondor háskóla-
sjúkrahúsið í Frakklandi 

á 36.000 manna úrtaki sýnir að 
hollt mataræði getur haft jákvæð 
áhrif á framgang sóríasis. Helst er 
mælt með mataræði sem hefur 
verið kennt við Miðjarðarhafið og 
samanstendur af ávöxtum, græn-
meti, heilkornum, fiski, ólífuolíu 
og hnetum en forðast ber rautt 
kjöt, mjólkurvörur og áfengi. Mið-
jarðarhafsmataræðið hefur áður 
sýnt sig að vera góður bandamaður 
í baráttunni við hjarta- og æða-
sjúkdóma en nú bætist sóríasis 
í hópinn. Rannsakendur nefna 
að þessar rannsóknir séu ekki 
endilega vitnisburður um ágæti 
Miðjarðarhafsmataræðisins heldur 
bendi frekar til áhrifa hins óholla 
Vesturlandamataræðis á ástand 
húðarinnar og framgang ýmissa 
sjúkdóma. Þá má einnig benda á 
almenna fylgni milli þess að borða 
óunninn mat og ferskan mat og 
jákvæðs árangurs í baráttunni við 
sjálfsofnæmi og bólgusjúkdóma en 
sóríasis er talið til slíkra.

Mataræði við 
sóríasis

Hollur, bragðgóður og ein-
faldur ís gengur ofan í alla 
fjölskyldumeðli. Þessi ein-

faldi mangóís inniheldur bara þrjú 
hráefni, banana, mangó og chia 
fræ. Hann má búa til í rólegheit-
unum og taka út þegar sólin skín 
eða njóta sem eftirréttar eftir góða 
máltíð.
Fyrir 3
2 bollar frosið mangó
2 bollar frosinn banani
1 tsk. chia fræ

Setjið mangóið og banana í 
blandara og þeytið á hæsta hraða 
þar til innihaldið líkist ís. Ísinn er 
þá tilbúinn og settur í skál eða í 
brauðform. Stráið chia fræjum yfir. 
Til að gera þennan rétt enn betri er 
tilvalið að strá yfir hindberjum eða 
jafnvel rifnu dökku súkkulaði.

Hollur mangóís 

Agúrka er að megninu til 
vatn. Hún er þó einnig full 
af trefjum og því góð fyrir 

meltinguna. Þessi drykkur er því 
ekki bara bragðgóður og svalandi á 
heitum sumardögum heldur getur 
hann einnig verið hreinsandi. 
Stútfullur af andoxunarefnum og 
vítamínum.

 Í uppskriftinni er hunang sem 
má sleppa ef fækka á hitaeining-
unum

2 gúrkur, flysjaðar, eða ekki, og 
skornar í kubba
½ bolli nýkreistur límónusafi
½ bolli hunang (má skipta út fyrir 
steviu eða sleppa alveg)
2 bollar vatn eða ísmolar
Lúka af myntu

Dembið öllu í blandarann og 
þeytið vel. Hellið í falleg glös og 
skreytið með límónusneið eða 
myntulaufum.

www.crayonsandcravings.com

Hreinsandi sumardrykkur 

SPLUNKUNÝTT 
OG GLÆSILEGT!
Tæklaðu sumarið og komdu 

áskrift af Sumarhúsinu
og garðinum.

Áskrift á rit.is eða í síma 578 4800
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EYRUGLA KOMIN MEÐ 
LÖGHEIMILI Á ÍSLANDI

Fæst á öllum helstu blaðsölustöðum um land allt Áskriftarsími 578-4800  ·  www.rit.is

Á sumrin í garði má spranga
í skemmtun og fróðleik má langa
og hugsjónir sjá
og hugmyndir fá
hugljómun hjá okkur má fanga.

fangaðu sumarið með okkur!
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Bílar 
Farartæki

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

 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

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

OUTLANDER

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

ka  á könnunni
opið mán-fös 10-18

Hlaðnir 
aukabúnaði

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

Leðursæti

360 gráðu myndavélaker

Akreinavari

Árekstrarvari

Leiðsöguker

Rafdri n a urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt eira...

MITSUBISHI

PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.990

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.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. |  SÍMI 419 9000  |  info@handafl.is  |  handafl.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 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

 Húsnæði í boði

FOR RENT - TIL LEIGU
Til leigu í efra Breiðholti

2ja herb íbúð.
uppl. s 895 9376

eða á antonben@simnet.is

Einstaklingsíbúð á Langholtsvegi til 
leigu. Laus strax. S. 888-2171

55m2 íbúð á góðum stað í 101 
Reykjavík, er til leigu. Möguleiki 
að leigan greiðist að hluta með 
vinnuframlagi. Gæti hentað t.d. 
eftirlaunaþegum. Áhugasamir 
sendið umsókn á Gardurogthrif@
gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða smiði, múrara 
og vana menn við hellulagnir.

Uppl. sendist á eind@eind.is 
EIND EHF

Viljum ráða manneskju í móttöku 
KvikkFix.

 Líflegt starf.

 Góð laun og vinnuaðstaða. 
Umsóknir sendist e mail á hinrik@
nrg.is

 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

Verð:

Vel staðsett 36,1fm sumarhús á 2000fm eignalóð. 

Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  
Húsið þarfnast viðhalds. Lóðin er gróinn með fallegum trjám.  
Verönd er fram með austur, suður og vestur hlið hússins. 
Rafmagn og vatn er tengt í bústaðinn.  
Bústaðurinn er vel staðsettur í göngufæri við Þingvallavatn og er hverfið 
lokað af með rafmagnshliði. Allt innbú fylgir húsinu.

Þingvellir

9,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali í síma : 780-2700 
eða á helgi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Hitaveitulögn frá Hjalteyri til Akureyrar 
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  31. ágúst 2018. 

Leiðrétting - Tillögur að deiliskipulagi 
áður auglýst 4. júlí.

Auglýsing birtist þann 4. júlí síðastliðinn, en þar var ranglega 
farið með auglýsingatíma og athugasemdarfrest á tillögum að 
deiliskipulagi. Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal 
tillaga vera til sýnis eigi skemmri tíma en sex vikur og aðilum 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögu innan sama 
frest frá birtingu auglýsingar. Auglýstur var einungis fimm vikna 
auglýsingartími og athugasemdarfrestur. Auglýsingatími og 
athugsemdafrestur mun því vera framlengdur um rúma viku eða 
til og með 18. ágúst 2018.

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 eftirfarandi tillögur að deiliskipulagi:

Frístundalóðir við Langavatn, tillaga að deiliskipulagi 

Um er að ræða deiliskipulag fyrir frístundalóðir norðan við 
Langavatn. Svæðið er skorið úr tveim jörðum, Óskoti í vestri og 
Höfða í austri. 

Tillagan felur í sér: 
• Að skilgreina byggingareiti.
• Skilgreina lóðaskiptingu með því að skipta upp tveim lóðum  
 sem liggja austast á svæðinu í fjórar 5000 m2 lóðir.
• Hámarkstærð bústaða fari eftir fermetrafjölda hverrar lóðar  
 fyrir sig.
• Breyta lóðarmörkum lóða lnr. 125389 og lnr. 125390.
• Setja skilmála fyrir hús á svæðinu þannig þau falli vel að  
 umhverfinu og að vönduð hönnun og framkvæmd skuli vera 
 í fyrirrúmi. 

Spilda úr landi Miðdals 1, lnr. 125337, tillaga  
að deiliskipulagi

Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir frístundalóð í landi 
Miðdals 1. Að norðaustan afmarkast spildan af Bæjarlæk, að 
sunnan af Seljadalsvegi og landi Mosfellsbæjar að vestan. 

Tillagan felur í sér:
• Að á svæðinu rísi látlaus, lágreist byggð frístundahúsa sem  
 fellur sem best að landinu og umhverfi svæðisins. 
• Lóðinni verði skipt upp í 5 lóðir. Stærð lóðanna A,B,C og D er  
 um 0,5 ha hver. Stærð lóðarinnar E er um 0,72 ha. 
• Hámarks byggingarmagn lóða A-D má vera allt að 120 m2 og  
 byggingarmagn lóðar E má vera allt að 170 m2.  

Það leiðréttist hér með að tillögur að deiliskipulagi verða til 
sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 4. júlí 2018 
til og með 18. ágúst en ekki til 8. ágúst eins og sagt var í fyrri 
auglýsingu, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér þær og 
gert við þær athugasemdir.  
Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu Mosfellsbæjar á 
slóðinni : mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skipu-
lagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í 
tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 18. ágúst 2018.

31. júlí 2018, 
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Leiðrétting - Fjórar tillögur að breytingu 
á deiliskipulagi áður auglýst 21. júlí

Auglýsing birtist þann 21. júlí síðastliðinn, en þar var ranglega 
farið með auglýsingatíma og athugasemdarfrest á tillögum 
að deiliskipulagi. Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 skal tillaga að breytingu vera til sýnis eigi skemmri 
tíma en sex vikur og aðilum gefinn kostur á að gera athuga-
semdir við tillögu innan sama frest frá birtingu auglýsingar. 
Auglýstur var einungis fimm vikna auglýsingartími og athuga-
semdarfrestur.  
Auglýsingatími og athugsemdafrestur mun því vera  
framlengdur um rúma viku eða til og með 5. september 2018.

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 eftirtaldar tillögur að breytingu á deiliskipulagi:

Torg í Gerplustræti

Markmið með þessari breytingu er að auðvelda umferð stærri 
bíla, t.d. almenningsvagna um torgið. Breytingin felur í sér að 
radíus á beygjum við enda torgsins eru rýmkaðir og á báðum 
endum torgsins verður lágur kantsteinn sem afmarkar svæði 
sem eru yfirkeyranleg fyrir stóra bíla. 

Bjargslundur 6 og 8 

Breytingin felur í sér að í stað þess að lóðirnar séu einbýlis-
húsalóðir sé nú heimilt að byggja eitt parhús á tveim hæðum á 
hvorri lóð, með innbyggðum bílskúrum. Heildarstærð á hvoru 
húsi fari úr 300 m² í 500 m² en heimilt er að byggja minni hús. 
Aðkoma verður á efri hæð og hámarkshæð þaks yfir kóta 
aðkomuhæðar er 3,7 m. 

Bjargslundur 17

Breytingin felur í sér stækkun byggingarreits, stækkun núver-
andi húsnæðis og að byggja frístandandi bílskúr með nýtanlegu 
kjallararými. Heildarfermetrar húsa stækka úr 135 m² í 370 m². 
Nýtingarhlutfall lóðar fer úr 0.11 í 0.2.  

Reykjamelur 20-22 og Asparlundur 11

Breytingin varðar lóðirnar Asparlund 11 og  Reykjamel 20 og 22, 
að í stað 200 m² íbúðarhúsa verði gert ráð fyrir einnar hæðar 
parhúsum og byggingarreitum breytt. Asparlundur 11 verður að 
Asparlundi 11 og 13, Reykjamelur 20 verður að Reykjamel 20A 
og 20B og Reykjamelur 22 verður að Reykjamel 22A og 22B. 

Það leiðréttist hér með að tillögur að breytingu á deiliskipulagi 
verða til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá  
21. júlí 2018 til og með 5. september en ekki til 25. ágúst eins og 
sagt var í fyrri auglýsingu, svo að þeir sem þess óska geti kynnt 
sér hana og gert við hana athugasemd.  
Tillagan er einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni  
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skipu-
lagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, eða í 
tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 5. september 2018.

31. júlí 2018, 
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Álfatún 1 í Kóp 
Opið hús þriðjudaginn 31. júlí milli kl 17:30 og 18:00  

Bílskúr 123,5 ferm  |  4ra herb.  |  Verð 52,9 m. 

OPIÐ HÚS

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

EGGERT MARÍUSON  
Löggiltur fasteignasali

eggert@landmark.is 
sími 690 1472 
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LÁRÉTT
1. strita 
5. mærð 
6. í röð 
8. ljósbrjótur 
10. undan 
11. tvennd 
12. fjöl 
13. sónn 
15. innsigli 
17. skína

LÓÐRÉTT
1. planta 
2. svörður 
3. ái 
4. stundir 
7. vinnuvél 
9. hindra 
12. vogur 
14. skjön 
16. hvort

LÁRÉTT: 1. atast, 5. lof, 6. íj, 8. prisma, 10. af, 11. par, 
12. borð, 13. ómur, 15. signet, 17. stafa.
LÓÐRÉTT: 1. alparós, 2. torf, 3. afi, 4. tímar, 7. jarðýta, 
9. sporna, 12. bugt, 14. mis, 16. ef.

Krossgáta

Hæg austlæg 
átt í dag en 
strekkingur 
syðst. Skúrir 
sunnan- og 
vestanlands en 
þurrt og víða 
bjart norð-
austantil. Hiti 
9 til 18 stig, 
svalast á Aust-
fjörðum.

Skák  Gunnar Björnsson

Lengyel átti leik gegn Portisch  
í Malaga árið 1964.

Svartur á leik
1...Dg4+!! 2. Kh6 Dg5+! ½- ½. 

Mamedyarov hefur eins vinn-
ings forskot á Carlsen í Biel.  

www.skak.is  Biel-mótið.

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.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ertu klár? Jááá... 
en þú...

Næst þegar við 
förum í blak...

Skulum við ekki 
skrifa neitt um 
það á Facebook 
og Twitter fyrst

Palli, ég fann tóma 
mjólkurfernu í 
ísskápnum...

Tóman morgun-
kornskassa í 

búrinu...

Og tóman 
Doritospoka 

undir sófanum.

Ég held að engin 
manneskja geti 

orðið latari en þú.

Takk fyrir að 
hafa trú á mér, 

mamma.

Þetta var 
ekki hrós!

Fyrsta 
farrými, 

takk Hæ 
mamma!

Hæ mamma!

Hæ mamma!

Hæ mamma!

Hæ mamma!
Hæ mamma!

Hæ mamma!
Skrifaðu 
undir hér

Er það 
eitthvað 
fleira?

Geturu 
losað þig við 

snúnings-
hurðina?

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

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

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

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

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir dagsins og 
ítarlega umfjöllun um málefni líðandi stundar.

Fylgstu með á frettabladid.is

Þriðjudagur
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Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

www.frumherji.is

Ökutæki eiga að fara í bifreiðaskoðun í 
þeim mánuði sem síðasti tölustafur á 
skráningarmerki vísar til.

            og allir öruggir!

Við bjóðum góða 
þjónustu og hagstæð 
kjör á skoðunum

Vörubílar Sendibílar Söluskoðun Hópbílar FarprófariEftirvagnar HestakerrurFólksbílar/jeppar Mótorhjól Tjaldvagnar/kerrurFelli -og hjólhýsi Vatnsvernd

Við erum 

eldsnöggir að 

skoða bílinn!

Láttu skoða bílinn í réttum mánuði hjá Frumherja

JÚLÍ   2018

IS JU  567



TÓNLIST

Kammertónleikar
★★★★★
Umbra Ensemble flutti tónlist 
úr gömlum handritum í eigin 
 útsetningum.

Hannesarholt
fimmtudagurinn 26. júlí

Þegar gengi krónunnar hrundi og 
túristar byrjuðu að streyma inn í 
landið, vildu allir græða. Tónlistar-
fólk var þar á meðal. Nokkuð fór að 
bera á geisladiskum þar sem íslensk 
þjóðlög voru borin fram í sérkenni-
legum búningi. Keppt var í frum-
leika; ef umgjörð laganna var nógu 
nýstárleg var sala geisladiskanna 
tryggð. Eða hvað?

Satt best að segja voru margir 
þessara geisladiska óttalega mis-
heppnaðir. Sama verður ekki 
sagt um þjóðlagaútsetningar sem 
heyrðust á tónleikum í Hannesar-
holti á fimmtudagskvöldið. Fram 
kom fjögurra kvenna tónlistarhóp-
ur sem kallar sig Umbra Ensemble. 

Efnisskráin var fjölbreytt, flutt voru 
íslensk þjóðlög og lög úr gömlum, 
evrópskum handritum.

Útsetningarnar voru allar eftir 
konurnar sjálfar. Það voru Alex-
andra Kjeld, Arngerður María Árna-
dóttir, Guðbjörg Hlín Guðmunds-
dóttir og Lilja Dögg Gunnarsdóttir. 
Lilja Dögg var aðalsöngvarinn, en 
hinar tóku líka undir af og til, þó 
hlutverk þeirra hafi fyrst og fremst 
verið hljóðfæraleikur.

Áhrifamesta útsetningin á 
íslensku lögunum var Fagurt syngur 
svanurinn, um stúlku sem biður 
stjúpmóður sína að ráða drauminn 
sinn. Arngerður María lék á kelt-
neska hörpu og mjúkur leikurinn 
skapaði draumkennt andrúmsloft. 
Fiðla Guðbjargar Hlínar óf sig svo 
um hörpuhljómana. Hún myndaði 
líka innblásna og heillandi mótrödd 
við sjálfa sönglínuna sem Lilja Dögg 
söng af sannfærandi tilfinningu. 
Kontrabassi Alexöndru kom inn á 
hárréttu augnabliki. Útkoman var 
yndislega töfrandi.

Í heild voru tónleikarnir forvitni-
legir. Á efnisskránni var m.a. lag sem 

er eignað Önnu Boleyn þegar hún 
beið dauða síns. Hún var eiginkona 
Hinriks áttunda Englandskonungs, 
ekki Ríkarðs eins og sagt var í kynn-
ingunni. Hjónabandið var ömurlegt 
og á endanum lét Hinrik hálshöggva 
hana. Lagið var tregafullt og plokk-
aðir fiðlu- og kontrabassastrengir, 
ásamt hörpunni, voru áleitnir, 
alvörugefnir og grípandi. Þéttradd-
aður samsöngur bjó líka til spenn-
andi litbrigði.

Flutningurinn gervalla tónleik-
ana var ætíð þrunginn viðeigandi 
innlifun. Sumt hefði að vísu mátt 
vera hreinna, en þar sem útsetn-
ingarnar voru áhugaverðar og rétta 
stemningin var ávallt til staðar gerði 
það lítið til.

Stutt athugun leiddi í ljós að 
Umbra Ensemble er ekki á Spotify. 
Vonandi verður úr því bætt, falleg 
tónlistin og frábærar útsetningarnar 
eiga skilið að heyrast sem víðast.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Glæsileg tónlist og 
líflegur flutningur gerði tónleikana 
einkar skemmtilega.

Fagurt syngur svanurinn um sumarlanga tíð

Umbra Ensemble. „Útkoman var yndislega töfrandi,“ segir í dómnum. 

Fyrir  t utt ugu árum 
stofnuðu gítarleikar-
arnir Björn Thoroddsen 
og Gunnar Þórðarson 
tríóið Guitar Islancio 
ásamt bassaleikaranum 

Jóni Rafnssyni. Í tilefni starfsaf-
mælisins heldur tríóið tónleika í 
Listasafni Sigurjóns í kvöld, þriðju-
daginn 31. júlí, klukkan 20.30. Þar 
mun tríóið fara yfir feril sinn og 
leika valin lög.

Björn Thoroddsen var hvatamað-
ur að stofnun tríósins. „Ég er hvatvís 
maður og þetta byrjaði þannig að 
ég hringdi í Gunna og spurði hvort 
hann væri til í að koma í hljómsveit 
með mér. Við höfðum spilað saman 
í Ríó tríói og ég hafði stundum feng-
ið að vera með hljómsveitinni hans 
á Broadway. Svo áttum við heima 
hlið við hlið, ég á Njálsgötu, hann 
á Skarphéðinsgötu.“

„Það lá beint við að segja já,“ segir 
Gunnar. „Við höfðum spilað saman 
og náðum vel saman. Ég vissi að við 
færum ekki að spila Ríó-músík og 
mér fannst gaman að fara í aðra átt.“

Átti að verða saumaklúbbur
„Ég var með ákveðnar hugmyndir 
um hvað við ættum að gera og sá 
fyrir mér að við myndum spila 
þjóðlög á kassagítar og Gunna leist 
vel á það,“ segir Björn. „Við fórum 
að hittast og fundum okkar styrk-
leika. Gunni áttaði sig á því í hverju 
ég var bestur og allir vita í hverju 
Gunni er bestur. Þetta var ekki 
flókið og gekk eins og smurð vél. 
Okkur langaði til að bæta við bassa-

leikara og Jón var nýfluttur í bæinn 
frá Akureyri. Mér fannst sjálfgefið 
að fá hann til liðs við okkur.“

Jón blandar sér í samræðurnar: 
„Ég hafði hitt Gunna fyrir tuttugu 
árum og við töluðum saman í fimm 
mínútur. Það voru einu kynni okkar 
áður en við fórum að spila saman.“ 
Gunnar skýtur inn: „Ég vissi ekkert 
hver þessi maður var!“

„Við vorum allir mjög uppteknir, 
sérstaklega Gunni sem var í sjón-
varpsþáttum og ýmsu öðru. Þetta 
átti að vera hálfgerður sauma-
klúbbur en svo gerðum við plötu 
sem varð gullplata, sem er fáttítt 
í sögu djass- og instrumental tón-
listar hér á landi. Allt í einu vorum 
við farnir að spila út um allt og 
fólk hringdi á öllum tímum,“ segir 
Björn.

Velgengni erlendis
Tríóið hefur spilað um alla Evr-
ópu, í Kína, og í Bandaríkjunum og 
Kanada þar sem diskur kom út og 
einnig var gefinn út diskur í Japan. 
Spurðir hvaða lag njóti mestra vin-
sælda meðal aðdáenda þeirra nefna 
þeir Góða veislu gjöra skal, og segj-
ast gjarnan hefja tónleika sína á því.

Á afmælisárinu verður dagskrá 
víða um land. „Við byrjum í kvöld 
í Listasafni Sigurjóns og svo verður 
röð tónleika,“ segir Jón. „Í haust 
verða tónleikar þar sem til okkar 
koma gestir sem sumir hverjir 
hafa spilað með okkur áður. Egill 
Ólafsson er þar á meðal. Sömu-
leiðis Richard Gillis trompetleikari, 
Vestur-Íslendingur frá Kanada sem 
spilaði með okkur á tónleikum þar 
í landi og á plötu sem við gerðum 
þar. Þarna verður einnig Unnur 
Birna Björnsdóttir fiðluleikari og 
söngvari, sem spilar mikið með 

Jethro Tull og er uppáhaldshljóð-
færaleikari Ians Anderson. Hún er 
algjör snillingur.“

Þeir félagar eru spurðir hvort 
þeim semji alltaf vel. Þeir segja 
svo vera. „Þetta er eins og í góðu 

hjónabandi, það eru ekki alltaf 
allir sammála, en við berum virð-
ingu hver fyrir öðrum. Við erum 
mjög ólíkir karakterar. Það held ég 
að geri gæfumuninn, það er engin 
einsleitni heldur er mikil breidd 

í hópnum,“ segir Björn og bætir 
við: „Ég fann það strax árið 1998 að 
þarna var neisti sem mögulega væri 
hægt að gera bál úr. Það tókst okkur 
um tíma og nú er að sjá hvort við 
getum ekki kveikt í aftur.“

Eins og í góðu 
hjónabandi
Guitar Islancio fagnar 20 ára starfs-
afmæli. Tónleikar verða víða um land. 
Tríóið átti að verða saumaklúbbur.

Gunnar, Björn og Jón stofnuðu tríóið Guitar Islancio fyrir 20 árum að frumkvæði Björns. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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Hvað?  
Hvenær?  
Hvar? 
Þriðjudagur

hvar@frettabladid.is 

31. JÚLÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Kvartett Stínu Ágústsdóttur á 
Kexi
Hvenær?  20.30
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu 28
Stína Ágústsdóttir söngkona 
kemur fram á djasskvöldi Kex 
þriðjudaginn 31. júlí en hún ætti 
að vera djassgeggjurum landsins 
kunn eftir útgáfu síðustu plötu 
hennar, „Jazz á íslensku“. Auk 
Stínu skipa hljómsveitina þeir 
Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar, 
Sigmar Þór Matthíasson á kontra-
bassa og Erik Qvick á trommur. 
Munu þau flytja væmna standarda 
úr amerísku söngbókinni í bland 
við hressandi dægurlög og stefna á 
að koma sér og gestum í verslunar-
mannahelgarskap! Lögð verður 
áhersla á gleði og glaum þó með 
slæðist e.t.v. einstaka blús. Tón-
listin á Kex hosteli hefst kl. 20.30 
og er aðgangur ókeypis. 

Hvað?  Guitar Islancio
Hvenær?  20.30
Hvar?  Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, 
Laugarnestanga
Björn Thoroddsen og Gunnar 
Þórðarson gítarleikarar og Jón 
Rafnsson bassaleikari spila saman 
á tuttugu ára starfsafmæli Guitar 
Islancio. Blanda af frumsömdu 
efni, íslenskum og erlendum þjóð-
lögum og sígildum djasslögum. 
Tónleikarnir hefjast stundvíslega 
klukkan 20.30 og standa án hlés 
í því sem næst eina klukkustund. 
Kaffistofa safnsins er opin eftir 
tónleikana og gefst gestum kostur 
á að hitta flytjendur þar.

Hvað?  Krossfest III í R6013: Kortér í 

Norðanpaunk!
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ingólfsstræti 20
Upphitun númer þrjú! Norðan-
paunk er um næstu helgi. Uppröð-
un: Tromblon (FR), Beyond Peace 
(USA), Great Grief. Farið verður 
fram á þúsund króna framlag en 
allir eru velkomnir óháð greiðslu-
getu. Bjóðum einnig upp á og 
hvetjum til skráningar á Norðan-
paunk 2018, en meðlimagjaldið er 
7.000kr.

Hvað?  Tónlistarflutningur í Akranes-
vita
Hvenær?  13.00
Hvar?  Akranesviti
Nemendur Tónlistarskóla Akra-
ness sjá um tónlistarflutning í 
Akranesvitanum.

Viðburðir
Hvað?  Að hvaða leyti er fortíðin fær 
um að spá f. um framtíðaratburði?
Hvenær?  17.30
Hvar?  Nóra, Pósthússtræti
Heimspekikaffið fer fram á Nóru 

í kvöld og þar verður rætt um 
hvernig og hvort fortíðin geti spáð 
fyrir um framtíðina.

Hvað?  Leyndardómar karmalögmáls-
ins
Hvenær?  19.30
Hvar?  Lótushús, Garðabæ
Erindi: Steinunn Magnúsdóttir. 
Aðgangur ókeypis og allir vel-
komnir. Margir óttast hið óþekkta 
og þar sem lífið virðist oft hlaðið 
óvæntum uppákomum, sem við 
eigum jafnvel erfitt með að skilja, 
getum við auðveldlega fyllst kvíða 
og óöryggi. Þegar skilningur okkar 
á leyndardómum lífsins vex, hverf-
ur hins vegar dulúðin, við sjáum 
atburðarás lífsins í skýrara ljósi og 
eigum því auðveldara með að taka 
farsælar ákvarðanir. En hvernig 
getum við séð leyndardóminn 
sem liggur að baki því sýnilega og 
augljósa og lært að skilja betur eitt 
stærsta lögmál heimsins?

Hvað?  Rósaganga
Hvenær?  17.30
Hvar?  Trjásafnið í Meltungu, Foss-
vogsdal

Áhugi almennings á ræktun rósa 
hefur aukist jafnt og þétt undan-
farin ár en nokkur hundruð teg-
undir og yrki rósa geta þrifist hér 
á landi. Þriðjudaginn 31. júlí nk. 
verður gróðurganga um trjásafnið 
í Meltungu, austarlega í Fossvogs-
dal, þar sem rósir verða skoðaðar. 
Fræðslugangan er öllum opin og 
ókeypis.  
Mæting er við bílastæðið innst í 
Kjarrhólma kl. 17.30.

Hvað?  Alþjóðadagur landvarða
Hvenær?  13.00
Hvar?  Malarrif, Þjóðgarðinum Snæ-
fellsjökli
Alþjóðadagur landvarða er 31. júlí. 
Í tilefni dagsins munu landverðir í 
þjóðgarðinum Snæfellsjökli leggja 
áherslu á að kynna störf landvarða 
í fræðslugöngu dagsins. Gengið 
er frá Malarrifi og byrjar gangan 
kl. 13.00 og tekur um eina til eina 
og hálfa klukkustund. Eftir göngu 
verður gestum boðið að kynna 
sér störf landvarða víðs vegar um 
heiminn í gestastofunni á Malar-
rifi.

Sýningar
Hvað?  Plexiprismi
Hvenær?  09.00
Hvar?  Hitt húsinu
PLEXIPRISMI er fyrsta sýning 
listakonunnar Mellí (Melkorka 
Þorkelsdóttir) sem vinnur málverk 
sín úr hólógrafískum, glansandi 
og glitrandi efniviði. Mellí varð 
þess heiðurs aðnjótandi að vera 
hluti af Skapandi sumarstörfum 
Reykjavíkurborgar þetta sumarið 
og er hluti verkanna afrakstur 
sumarsins.

Hvað?  Einskismannsland – Ríkir þar 
fegurðin ein?
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsið og Kjarvalsstaðir
Sýningin er tvískipt, sögulegur 
hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar 
verða sýnd í Hafnarhúsi. Jafnframt 
er tekist á við áleitnar spurningar 
um inntak sýningarinnar í viða-
mikilli útgáfu og dagskrá samhliða 
henni. Ferðalag fyrir fjölskyldur 
um Einskismannsland - Bakpoki 
er til láns fyrir börnin með spenn-
andi leiðangri um sýninguna. 
Hægt er að nálgast bakpokann án 
endurgjalds í afgreiðslu.

Hvað?  Lífsblómið - Fullveldi Íslands 
í 100 ár
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sýningin Lífsblómið fjallar um 
fullveldi Íslands í 100 ár. Titillinn 
er sóttur í skáldsögu Halldórs Lax-
ness Sjálfstætt fólk, sem gerist á 
þeim tíma er Ísland varð fullvalda 
ríki. Rétt eins og þetta þekkta bók-
menntaverk fjallar Lífsblómið um 
hina djúpu þrá eftir sjálfstæði. 
Hún fjallar einnig um það hversu 
dýrmætt en um leið viðkvæmt full-
veldið er. Í hundrað ára sögu full-
veldisins hafa ýmsar ógnir steðjað 
að og varða þær bæði fjárhagslegt 
sjálfstæði þjóðarinnar, verndun 
náttúrunnar og þátttöku og ábyrgð 
í alþjóðlegu samstarfi. Fullveldið 
er ekki sjálfgefið og því þurfum við 
að hlúa vel að því. Rétt eins og lítil 
en harðgerð jurt þarf fullveldið á 
næringu að halda og þessi næring 
felst meðal annars í því að skiptast 
á skoðunum og deila heiminum 
með öðrum.

Björn Thoroddsen og félagar halda upp á tuttugu ára starfsafmæli Guitar Islancio. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það verður boðið upp á tónlistarflutning í Akranesvita í dag.
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Kjötborð okkar er rómað fyrir góða vöru 
og framúrskarandi þjónustu. 
Við bjóðum upp á fyrsta flokks ferskt kjöt, 
sérvalið af fagmönnum.
Við tryggjum þér ferskleika, gæði og úrval.
www.fjardarkaup.is

Þátttaka er einföld. Þú verslar í Fjarðarkaupum, 
fyllir út miða og setur hann í sérmerktan kassa í 
versluninni og ert þar með komin/n í pottinn.

VINNINGAR

OG ÞÚ ÁTT MÖGULEIKA Á
GLÆSILEGUM VINNINGUM!

TAKTU ÞÁTT Í SKEMMTILEGUM LEIK

SUMAR
LEIKUR
FJARÐARKAUPA

Borgarferð fyrir 2 til Valencia með Heimsferðum
Gjafabréf fyrir tvo með Norðurflugi
iPhone 8 og Apple TV 4k frá Epli
6 miðar á Þjóðhátið og í Herjólf
Gjafakort frá ÓB
Gjafakort frá Fjarðarkaupum



Þriðjudagur

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

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar,
07.24, 11.24 
og15.24

DAGSKRÁ

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Teen Titans Go 
07.50 Strákarnir 
08.15 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 The New Girl 
10.40 Poppsvar 
11.15 Grantchester 
12.05 Um land allt 
12.35 Nágrannar 
13.05 Britain's Got Talent 
14.10 Britain's Got Talent 
15.10 Britain's Got Talent 
16.10 The Secret Life of a 4 Year 
Olds 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family 
19.30 Last Week Tonight With 
John Oliver 
20.00 Great News 
Önnur þáttaröð þessara gaman-
þátta sem fjalla um mæðgurnar 
Carol og Katie en það reynir á 
samband þeirra þegar móðirin 
Carol fær reynslustarf á sama 
fjölmiðli og dóttirin Carol vinnur 
á og það reynir aldeilis á þolrifin 
hjá henni því móðirin er uppá-
tækjasöm og er oftar en ekki 
hrókur alls fagnaðar. Þættirnir 
eru úr smiðju Tinu Fey og Ro-
berts Carlock sem gerðu einnig 
30 Rock og Unbreakable Kimmy 
Schmidt. 
20.25 Major Crimes 
21.10 Succession 
22.05 Six 
22.50 Wyatt Cenac's Problem 
Areas Áhugaverður og ögrandi 
þáttur úr smiðju HBO í umsjón 
grínistans Wyatt Cenac sem á 
að baki langan feril sem hand-
ritahöfundur og ráðgjafi fyrir 
þætti eins og The Daily Show. 
Hér vekur hann athygli á vaxandi 
samfélagslegum og menningar-
legum vandamálum í Banda-
ríkjunum á sinn beinskeytta og 
hárbeitta hátt. 
23.20 Greyzone 
00.05 Nashville 
00.50 Bancroft 
01.35 Bancroft 
02.25 Rome 
03.20 Rome 
04.10 Rome 
05.05 The Middle 
05.25 The New Girl

19.10 Kevin Can Wait 
19.35 Last Man Standing 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 One Born Every Minute 
21.40 iZombie 
22.25 Supernatural 
23.10 The Newsroom 
00.10 The Hundred 
00.55 Seinfeld 
01.20 Friends 
01.45 Tónlist

12.05 Never Been Kissed 
Rómantísk gamanmynd með 
Drew Barrymore, David Arquette 
og Molly Shannon. Josie Geller 
er 25 ára og starfar hjá dagblaði 
í Chicago. Hún fær það verkefni 
að skrifa um nemendur í mið-
skóla og hvað sé efst á baugi 
hjá þeim. Þetta er gott tækifæri 
fyrir Josie til að festa sig í sessi á 
blaðinu en hún er samt full efa-
semda. 
13.55 Dear Dumb Diary 
15.25 Grassroots 
17.05 Never Been Kissed 
18.50 Dear Dumb Diary 
20.20 Grassroots 
22.00 X-Men; Apocalypse 
00.25 Queen of the Desert 
02.30 Aftermath 
04.05 X-Men; Apocalypse

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008 
13.50 Landakort 
13.55 Andri á flandri 
14.25 Eldað með Ebbu 
14.55 Kærleikskveðja, Nína 
15.25 Basl er búskapur 
15.55 Baðstofuballettinn 
16.25 Þú ert hér 
16.50 Íslendingar 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Húrra fyrir Kela 
18.25 Úmísúmí 
18.48 Hundalíf 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Hæpið 
20.10 Golfið 
20.40 Nikolaj og Júlía 
21.25 Gróðavænlegur flótta-
mannaiðnaður 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Leitin 
23.05 Halcyon 
23.55 Mótorsport 
00.25 Dagskrárlok

01.15 CSI 
02.05 This is Us 
02.50 The Good Fight 
03.40 Star 
04.25 Scream Queens 
05.15 Síminn + Spotify 
06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.30 The Late Late Show with 
James Corden 
10.15 Síminn + Spotify 
11.45 Everybody Loves Raymond 
12.10 King of Queens 
12.35 How I Met Your Mother 
13.00 Dr. Phil 
13.45 Superstore 
14.10 Top Chef 
15.00 American Housewife 
15.25 Kevin (Probably) Saves the 
World 
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 Starring 
Jimmy Fallon 
19.00 The Late Late Show with 
James Corden 
19.45 Odd Mom Out 
20.10 Rise 
21.00 The Good Fight 
21.50 Star 
22.35 Scream Queens 
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon

07.00 RBC Canadian Open 
10.00 PGA Highlights 2018 
10.55 RBC Canadian Open 
13.55 Ladies Scottish Open 
16.55 Ladies Scottish Open 
19.55 Golfing World 2018 
20.45 RBC Canadian Open

08.25 Pepsímörkin 2018 
09.45 Inkasso deildin 2018 
11.25 International Champions 
Cup 2018 
13.05 International Champions 
Cup 2018 
14.45 International Champions 
Cup 2018 
16.25 Æfingaleikir 2018 
18.35 Goðsagnir efstu deildar 
19.05 Pepsídeild kvenna 2018 
21.15 International Champions 
Cup 2018 
22.55 Fyrir Ísland 
23.30 Premier League World 
2017/2018 
00.00 International Champions 
Cup 2018

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
08.55 Lalli 
09.00 Strumparnir 
09.25 Ævintýraferðin 
09.37 Hvellur keppnisbíll 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Stóri og litli 
10.13 Tindur 
10.23 K3 
10.34 Mæja býfluga 
10.46 Skoppa og Skrítla enn úti 
um hvippinn og hvappinn 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.55 Lalli 
13.00 Strumparnir 
13.25 Ævintýraferðin 
13.37 Hvellur keppnisbíll 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Stóri og litli 
14.13 Tindur 
14.23 K3 
14.34 Mæja býfluga 
14.46 Skoppa og Skrítla enn úti 
um hvippinn og hvappinn 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.55 Lalli 
17.00 Strumparnir 
17.25 Ævintýraferðin 
17.37 Hvellur keppnisbíll 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Stóri og litli 
18.13 Tindur 
18.23 K3 
18.34 Mæja býfluga 
18.46 Skoppa og Skrítla enn úti 
um hvippinn og hvappinn 
19.00 Paddington

æsirnar frá 
gaskar,
, 11.24 
24X-MEN: APOCALYPSE

KL. 22:00

WYATT CENAC´S 
PROBLEM AREAS
KL. 22:55

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

SUCCESSION
KL. 21:15

ONE BORN 
EVERY MINUTE
KL. 20:45

MAJOR CRIMES 

-
KL. 20:30

SIX
KL. 22:15

þættir frá
Frábærir

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Þrælgott
þriðjudagskvöld

t á stod222.is

ott
gskvöld

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

3 1 .  J Ú L Í  2 0 1 8   Þ R I Ð J U D A G U R20 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

Ú

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

Ú

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA

LA
ÚTSA

LA
ÚTSA

LA

ÚTSA
LA

TSAL
A
ÚTSA

LA
ÚTSA

LA

ÚTSA
LA

A

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

ÚTSA
LA

Faxafeni 12 • 108 Reykjavík • sími 534 2727 • e-mail: alparnir@alparnir.is • www.alparnir.is

ÚTSALA ÚTSALA 

Fatnaður 20 til 70% afsl.

Svefnpokar 20 % afsl.

Göngu-og götuskór 20 til 60% afsl.

Bakpokar 20 til 50% afsl. 

Tjöld 20 til 50% afsl.

Bergans merino ull 50% afsl.

Pottasett og eldunar 

búnaður 20 til 65%
 og margt fleira...

Allt aðAllt að

lÍs en ku

ALPARNIR
s



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

Viðtökurnar síðustu 
ár hafa verið framar 
öllum vonum og það 
gengur vel, sem hvet-
ur mann til að halda 
áfram að skrifa,“ segir 

Ævar Þór Benediktsson þegar blaða-
maður hrósar honum fyrir velgengn-
ina en bókin hans Ofurhetjuvíddin, 
sem kom út í maí, rauk upp á topp 
Bóksölulista Félags íslenskra bókaút-
gefenda fyrir síðasta mánuð og sló 
þar með höfundum eins og Lee Child 
og Jordan Peterson ref fyrir rass. Vel 
gert það. Ævar viðurkennir að hann 
sé mjög lélegur að monta sig en er þó 
að vonum ánægður með árangurinn. 
Ofurhetjuvíddin var hluti af lestrar-
átaki Ævars vísindamanns sem Ævar 
hélt fyrri hluta árs og í henni urðu 
fimm krakkar sem tóku þátt karakt-
erar í sögunni.

Ævar ætlar meðal annars að fagna 
þessum áfanga með því að gefa 
út enn fleiri bækur – hann gefur í 
miðjan ágúst út tvær nýjar bækur 
í Þín eigin-seríunni, en nú þegar 
eru komnar út fjórar bækur í þeim 
bálki, og þetta verða fimmta og 
sjötta bókin þar og tólfta og þret-
tánda bókin í heild sem Ævar hefur 
skrifað. Þessar bækur verða þó 
með öðru sniði en hinar bækur Þín 
eigin-seríunnar því að þessar nýju 
bækur verða léttlestrarbækur ætl-
aðar börnum á aldrinum 6 til 8 ára. 
Þar, líkt og í hinum bókunum, fær 
lesandinn að ráða hvað gerist í sög-
unni en það eru yfir 10 möguleikar 
á að enda hvora bók, sem þýðir að 
hægt er að lesa þær aftur og aftur.

„Léttlestrarbækurnar eru afleggj-
ari af bókunum sem ég gef út um 
jólin og heita Þín eigin, þar sem les-
andinn ræður því sjálfur hvað gerist. 
Þessi afleggjari er með yfirtitilinn 
,,Þín eigin saga“ og það sem kemur 
út núna í ágúst er annars vegar 
Búkolla og hins vegar Börn Loka. Í 
báðum tilfellum erum við með per-
sónur sem við höfum hitt áður í Þín 
eigin-bókunum en í þetta skiptið 
eru bækurnar stílaðar inn á yngri 

lesendur – við erum með stærri stafi, 
einfaldara mál og heilan helling af 
æðislegum myndum eftir Evönu 
Kisu. Þetta er fullkomnar bækur 
fyrir þá sem eru að byrja í lestri.“

Ævar segir að ástæðan fyrir því 
að hann sé að færa sig yfir í þennan 
lesendahóp sé sú að mikilvægt sé að 
það sé til nóg lesefni fyrir krakka á 
öllum aldri og að hann vilji leggja 
sitt á vogarskálarnar þegar að því 
verkefni kemur.

„Ég veit að Þín eigin-bækurnar 
sem koma út um jólin, og eru rosa 
mikill texti, eru vinsælar og tala 
vel til krakka sem hafa engan sér-
stakan áhuga á lestri vegna þess 
að allt í einu er lesturinn orðinn 
leikur. Mikill texti er samt ekki fyrir 
alla þannig að ég hugsaði með mér 
að það gæti verið gaman að kynna 
Þín eigin-bækurnar og gagnvirka 

lestrarformið fyrir krökkum sem 
eru að byrja að lesa.“

Það að skrifa „einfaldari“ bók fyrir 
þennan aldursflokk reyndist þó alls 
ekki eins einfalt og mætti kannski 
halda.

„Þetta er líklega það erfiðasta sem 
ég hef skrifað. Þegar ég hélt að bæk-
urnar væru tilbúnar sendi ég þær á 
tvær vinkonur mínar sem vinna í 
grunnskólum með krökkum á þess-
um aldri og eru báðar sérfróðar í því 
sem þær eru að gera. Ég fékk til baka 
„já, þetta er flott – en þetta eru ekki 
léttlestrarbækur“. Ég er höfundur 
sem vill gjarnan nota mörg orð 
og þurfti þess vegna að temja mér 
alveg nýjan stíl. Ég endurskrifaði 
báðar bækurnar aftur og aftur þar 
til ég fann rétta tóninn, sem tókst að 
lokum. Það er meira en að segja það 
að skrifa bók sem talar við þennan 
aldurshóp, er á einföldu en góðu 
máli og á sama tíma skemmtileg. Ég 
lærði því helling af þessu.“

Einnig er á leiðinni frá Ævari 
önnur bók í Þín eigin-seríunni fyrir 
jólin eins og venjulega og einnig 
Þitt eigið leikrit í Þjóðleikhúsinu í 
janúar. Ef það er svo ekki nóg þá á 
Ævar von á sínu fyrsta barni hvað 
úr hverju, með unnustu sinni Védísi 
Kjartansdóttur.

„Þetta er okkar fyrsta jú og það á 
að koma bara á næstu dögum! Þetta 
er mjög spennandi tími, allt að ger-
ast.“ stefanthor@frettabladid.is

Allt að gerast hjá 
Ævari vísindamanni
Ævar Þór Benediktsson er vinsælasti höfundur landsins en hans 
nýjasta bók, Ofurhetjuvíddin, var á toppi bóksölulista Félags 
íslenskra bókaútgefenda í júní. Fleiri bækur og barn eru leiðinni.

Ævar á von á sínu fyrsta barni á næstu dögum og á leiðinni eru fleiri nýjar bækur auk leikrits. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Evana Kisa hefur 
verið að teikna 
fyrir Ævar síðustu 
árin og hann segir 
hana algjöran 
töframann þegar 
kemur að því að 
teikna. MYND/
EVANA KISA

MIKILL TEXTI ER EKKI 
FYRIR ALLA ÞANNIG AÐ 

ÉG HUGSAÐI MEÐ MÉR AÐ ÞAÐ 
GÆTI VERIÐ GAMAN AÐ KYNNA 
ÞÍN EIGIN-BÆKURNAR OG GAGN-
VIRKA LESTRARFORMIÐ FYRIR 
KRÖKKUM SEM ERU AÐ BYRJA 
AÐ LESA

Vinsælir viðburðir 
framundan

Miðakaup á www.midi.is

Extreme Chill Festival 2018
Reykjavík 6. - 9. september

Blúsmenn Andreu 
- Hjarta Hafnarfjarðar
Bæjarbíó 2. september

Valdimar - Útgáfutónleikar
Háskólabíó 22. september

Agent Fresco 
- Hjarta Hafnarfjarðar

Bæjarbíó 29. ágúst
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KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND

uti l i f. is

ÚTIVISTARDAGAR

20-50% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM ÚTIVISTARVÖRUM

Gönguskór · Fatnaður · Bakpokar · Tjöld · Svefnpokar

Dýnur · Primusar · Eldunarbúnaður · Sandalar



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.

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Einn föstudaginn er ég opnaði 
útidyrnar tók megn hassangan 
á móti mér. Leit ég þá í kring-

um mig og sá að þorpið hafði tekið 
stakkaskiptum. Gömlu karlarnir 
með hattana og stóíska yfirbragðið 
voru nær horfnir og þeir fáu sem 
eftir voru höfðu espast upp. Gömlu 
konurnar voru einnig á undanhaldi. 
Hins vegar var skrautlegur hópur 
búinn að taka torgið yfir. Bar þar 
mikið á fólki í litskrúðugum fatnaði, 
sumir með göndul-lokka ættaða 
frá Jamæku en einnig voru hana-
kambar á ófáum kollum og lokkar 
í nösum. Margir slógu drumbur og 
hver sem vettlingi gat valdið skók 
alla skanka í afrísku hljóðfalli.

Þótti mér nýlundan hressandi en 
allmargir heimamenn fundu henni 
flest til foráttu. Sögðu sóðagang 
hinn mesta fylgja flokki þessum, 
fyllerí og fíkniefni fyrir utan það að 
ekki væri flóafriður og þar að auki 
væri ósómi af þessu fyrir bæinn.

Hátíð þessi, Etnosur, stóð í þrjá 
daga og sóttu hana mörg þúsund 
manns. Leikið var af fingrum fram 
frá morgni fram á rauða nótt. Ekki 
veit ég til þess að upp hafi komið 
mál vegna kynferðislegrar áreitni, 
stimpinga né slagsmála. Ekki sá ég 
slagandi fólk né fyrirgangssamt og 
bærinn var ávallt orðinn hreinn að 
morgni. Tónlistin var heldur ekki 
með þeim hætti að hún ætti að valda 
pirringi.

Mig grunar að það sé helst 
útgangur gestanna sem espar marg-
an heimamanninn svona upp. Það 
er nefnilega svo oft sem yfirborðið 
ræður afstöðu okkar. Annars veit ég 
það ekki. En hitt veit ég að á meðan 
ég hlustaði á Nelidu Karr frá Mið-
baugs-Gíneu syngja á torginu urðu 
göndul-lokkarnir, hanakambarnir, 
gömlukarlahattarnir, straujuðu 
skyrturnar, gullhringarnir og allur 
útgangur yfirleitt, fínn eða forugur, 
að hjómi einu.

Tekist á um 
tittlingaskít

Tikka 
Masala 
kjúklingur
með mangó 
chutney sósu

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


