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Átt þú rétt 
á slysabótum? 

Við hjálpum þér
að leita réttar þíns

TORT
INNHEIMTA SLYSABÓTA

HAFÐU SAMBAND        511 5008

COVID -19 Samkomubann, vegna 
COVID-19, sem tók gildi á miðnætti 
felur í sér að bann við skipulögðum 
viðburðum þar sem f leiri en 100 
manns koma saman. 

Við minni mannamót sem heim-
ilt er að fari fram þarf að tryggja að 
nánd milli tveggja einstaklinga sé 
að minnsta kosti tveir metrar og að 
gott aðgengi sé að bæði að hand-
þvotti og handspritti. Alls voru 175 
smitaðir af COVID-19 hér á landi 
þegar Fréttablaðið fór í prentun.

Bannið nær til viðburða líkt og 
ráðstefna, málþinga, funda, tón-

leika, leiksýninga, kvikmynda-
sýninga og einkasamkvæma sem 
og hvers konar kirkjuathafna. Kapp 
verður lagt á það að halda grunn- og 
leikskólum opnum en háskólum og 
framhaldsskólum hefur verið lokað. 
Kennsla fer fram í fjarkennslu eins 
og hægt er.

Hvað grunn- og leikskóla varðar 
mun kennsla á grunnskólastigi fara 
fram svo lengi sem viðkomandi 
skóli getur veitt nemendum kennslu 
í hópum sem ekki eru fleiri í en tutt-
ugu börn og að ekki verði um blönd-
un hópa að ræða yfir skóladaginn.

Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- 
og frístundasviðs Reykjavíkurborg-
ar, segir tilhögun verða ólíka á milli 
skóla. „Ýmsar breytur koma þarna 
inn, svo sem fjöldi barna. Mesta 
f lækjustigið liggur í tilmælum um 
að nemendur megi ekki blandast. 
Við þurfum að vera með einhverjar 

innáskiptingar þegar börnin koma í 
skólann og svo verða einhver frávik 
á frímínútum,“ segir Helgi.

Í leikskólum verða börn höfð í 
sem minnstum hópum og aðskilin 
sem mest. Vegna þessa getur skóla-
starf raskast og opnunartími breyst. 
Í það minnsta einn leikskóli í borg-
inni hefur sent frá sér tilkynningu 
um breytingar á skólastarfi vegna 
samkomubannsins. Þar er börnun-
um gert að mæta annan hvern dag 
svo einungis helmingur þeirra er í 
skólanum á hverjum tímapunkti. 
Þá er foreldrum gert að tæma fata-

hólf daglega og tekið verður á móti 
börnunum í fataklefa skólanna 
reynt verður eftir mesta megni að 
ljúka skóladeginum úti. Nú þegar 
hefur hópur foreldra haft samband 
við stjórnendur og gefið þær upp-
lýsingar að börn þeirra mæti ekki 
til skóla næstu vikurnar.

Helgi segir verkefnið f lókið 
úrlausnar en að skólarnir séu vel í 
stakk búnir til að takast á við það. 
„Útfærslan er hjá hverjum og einum 
skóla fyrir sig með það að markmiði 
að halda úti eins mikilli kennslu og 
mögulegt er í aðstæðunum.“ – bdj

Samkomubann gengið í gildi á Íslandi
Skipulagðir viðburðir þar sem fleiri en 100 manns koma saman eru óleyfilegir eftir að samkomubann tók gildi í landinu á mið-
nætti. Háskólar og framhaldsskólar eru lokaðir en stefnt er að því að halda grunn- og leikskólum opnum, skólastarf gæti þó raskast.

Það var fjölmennt á útivistarsvæðunum á höfuðborgarsvæðinu um helgina. Þessa mynd tók ljósmyndari Fréttablaðsins á Rauðavatni þar sem nokkur fjöldi var samankominn þrátt fyrir 
talsverðan kulda. Samkomubannið sem tekið hefur gildi á Íslandi ætti ekki að þurfa að draga úr aðsókn á víðfeðm útivistarsvæðin sem hljóta nú að njóta enn meiri hylli. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Samkomubannið felur í 
sér bann við skipulögðum 
viðburðum þar sem fleiri en 
100 manns koma saman.

TÍMAMÓT Spænska veikin sem geis-
aði á Íslandi 1918 hafði mikil áhrif á 
viðhorf fólks til sóttvarna. 

Samkomubanni var beitt í tölu-
verðum mæli næstu ár og ára-
tugi á eftir til að koma í veg fyrir 
útbreiðslu smitsjúkdóma.

Gunnar Þór Bjarnason sagnfræð-
ingur sem er langt kominn með 
bók um spænsku veikina hefur 
þurft að breyta inngangi og öðru í 
kjölfar COVID-19 faraldursins.

Fréttablaðið rifjar upp gömul 
dæmi um samkomubönn sem sett 
voru á Íslandi. 

Samkomubann var til dæmis 
lengi í gildi á Akureyri í kringum 
áramótin 1948-49 þegar Akur-
eyrar veikin geisaði í bænum.  
– sar / sjá síðu 14

Samkomubönn 
hér á árum áður

COVID-19 Handritasafn Landsbóka-
safns hvetur fólk til að skrifa niður 
minningar og upplifanir af COVID-
19 faraldrinum. Slíkt gæti nýst 
fræðimönnum og fjölmiðlafólki 
framtíðarinnar.

Bragi Þorgrímur Ólafsson, fags-
tjóri handritasafnsins, segir að 
leitað sé að frásögnum frá öllum, 
ekki bara þeim sem séu smitaðir eða 
í sóttkví. Þetta séu sögulegir tímar 
og persónuleg gögn geti reynst vel.

„Skriflegar heimildir eru bestar til 
að tryggja varðveislu,“ segir Bragi. 
Hann segir að fyrir tveimur árum 
hafi starfsmenn safnsins leitað að 
upplýsingum um daglegt líf fólks 
árið 1918 sem var mjög viðburðaríkt 
ár og fundið ýmislegt áhugavert í 
dagbókum og bréfum. -khg/sjá síðu 6.

Fólk sendi 
minningar



 Ég mun hiklaust 
hvíla harmóníkuna.

Óðinn Ásbjarnarson

Veður

Sunnan 8-15 m/s í kvöld, snjó-
koma með köflum sunnanlands 
og um landið norðvestanvert, 
annars úrkomulítið. Gengur í 
suðaustan og austan hvassviðri 
eða storm í nótt. SJÁ SÍÐU 16
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Allir inn að aftan í Strætó

Strætó BS hefur gripið til sinna ráðstafana vegna Covid-19. Frá og með deginum í dag er framhurð strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu lokuð og 
farþegar beðnir að fara inn að aftan, um mið- eða aftari dyr vagnsins. Þá er fólk hvatt til að greiða fyrir farið með strætókorti eða appi og ganga 
ekki fram í vagninn. Aðgerðirnar verða í gildi samhliða samgöngubanni sem tók gildi á miðnætti og nær til landsins alls. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

SAMFÉLAG „Ég rak bara augun í 
auglýsingu sem var send til nem-
enda og leist strax vel á þetta. Það 
er mjög skemmtileg tilhugsun að 
brúa bil milli kynslóðanna og ég 
get ekki beðið eftir því að kynn-
ast nágrönnum mínum betur,“ 
segir Óðinn Ásbjarnarson, nemi í 
sviðslistadeild Listaháskóla Íslands, 
sem nýlega flutti inn í þjónustuíbúð 
í Norðurbrún sem rekinn er af vel-
ferðarsviði Reykjavíkurborgar.

Um er að ræða framhald á til-
raunaverkefni Reykjavíkurborgar 
á árunum 2019-2020 sem hafði 
að markmiði að tengja kynslóðir 
saman og draga úr félagslegri ein-
angrun eldri borgara. Fengu tveir 
háskólanemar íbúðir leigðar á hefð-
bundnum kjörum auk þess sem þeir 
fengu síðan hlutastarf við að skipu-
leggja ýmiss konar félagsstarf fyrir 
nágranna sína.

Tilraunaverkefnið vakti almenna 
ánægju meðal íbúa og starfsmanna. 
Í umsögnum íbúa kom fram að þeir 
höfðu almennt góða reynslu af veru 
nemendanna sem veittu þeim nýja 
sýn á veruleika ungs fólks. Auglýst 
var því að nýju eftir umsækjendum 
og var Óðinn valinn úr hópi þeirra 
eftir langt ferli.

Óðinn segir að fyrstu dagarnir 
hafi gengið vel fyrir sig en ógnin af 
kórónaveirunni setji þó tímabundið 
strik í reikninginn. „Þetta eru nátt-
úrulega sérstakir tímar. Allt skipu-
lagt félagsstarf meðal eldri borgara 
hefur verið sett á ís tímabundið og 
því hefst maður ekki handa strax,“ 
segir Óðinn.

Hann segist hafa fengið hlýlegar 
móttökur þegar hann flutti inn og 
nokkrir nágrannar hans hafi heils-
að upp á hann og kynnt sig. „Þetta 
þýðir bara að ég hef enn meiri tíma 

til þess að undirbúa kraftmikið 
félagsstarf þegar þetta ástand verð-
ur að baki,“ segir Óðinn.

Eins og námsleið hans  gefur 
til kynna  hefur Óðinn brenn-
andi áhuga á leiklist. Hann hefur 
reynslu af því að halda leiklistar-
námskeið, setja upp sýningar og er 
með fjölbreytta reynslu úr leikhúsi. 

Hann stefnir á að verða leikstjóri í 
framtíðinni. Íbúar í í Norðurbrún 
mega því búast við að fá tilboð um 
að taka þátt í því með Óðni að búa 
til leiksýningu, byggða á eigin lífs-
reynslu og hvernig það er að eldast í 
Reykjavík og þurfa aðstoð og stuðn-
ing til að búa á heimili sínu.

Þá er Óðinn líka   mikill áhuga-
maður um karókí og hefur sett upp 
slíka viðburði á skemmtistöðum í 
miðbænum. „Ég mun hiklaust hvíla 
harmóníkuna og setja upp dans- og 
karókíkvöld meðal íbúanna. Ég er 
viss um að það mun vekja mikla 
lukku.“ bjornth@frettabladid.is

Skipuleggur karókí 
fyrir eldri borgara
Ungur listaháskólanemi er fluttur inn í þjónustuíbúð fyrir eldri borgara. Um 
er að ræða áframhald á tilraunaverkefni velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 
sem gaf góða raun á síðasta ári. Skipuleggur félagsstarf fyrir eldri borgara.

Óðinn Ásbjarnarson segist hlakka til að brúa bilið milli kynslóðanna.

COVID-19 Starfsemi héraðsdómstóla 
og Landsréttar verður takmörkuð 
næstu fjórar vikur í ljósi neyðarstigs 
almannavarna og samkomubanns. 
Þetta kemur fram á vef dómstóla-
sýslunnar. Ráðstafanirnar eru gerð-
ar í því skyni að tryggja nauðsynlega 
starfsemi og að hún geti farið fram 
eftir því sem fært þykir hjá hverjum 
dómstól.

Í tilkynningu segir að áfram 
verði tekin fyrir barnaverndarmál, 
regluleg dómþing í einkamálum, 
og mál sem varða kröfu lögreglu og 
héraðssaksóknara um gæsluvarð-
hald og aðrar þvingunaraðgerðir, 
nauðungarvistanir og önnur mál 
eftir lögræðislögum sem þola ekki 
bið, aðalmeðferðir í sakamálum þar 
sem ákærði sætir gæsluvarðhaldi og 
munnlegur flutningur mála þar sem 
aðilar og vitni koma ekki til skýrslu-
gjafar nema fram komi ósk um frest.

Í Hæstarétti verður málflutningur 
með boðuðum hætti nema óskað 
verði eftir fresti. – aá

Dregið úr starfi 
dómstólanna

SAMGÖNGUR Ís lendingar á Ali cante 
svæðinu á Spáni furða sig á háu 
verði á f lug miða í f lug ferð fyrir Ís-
lendinga sem vilja hraða sér heim 
til Ís lands og Icelandair hefur boðið 
upp á á morgun. Ás dís Ýr Péturs-
dóttir, upp lýsinga full trúi fé lagsins, 
segir í sam tali við Frétta blaðið að 
verðið skýrist af því að vélinni sé 
f logið tómri út í eina ferð. Upp selt 
er í ferðina og skoðar Icelandair val-
mögu leikann á frekari f lugi.

Icelandair kannaði á huga á 
f luginu í dag á Face book, nú þegar 
Spánn er skil greindur sem há-
á hættu svæði vegna út breiðslu 
kóróna veirunnar. Miðar fóru svo í 
sölu síðar í dag en þá runnu á marga 
tvær grímur. Miðinn kostar 81.480 
krónur og eru sumir gáttaðir á verð-
laginu í Ís lendinga hópi í Ali cante á 
Face book.

„Ég á ekki 160 þú sund auka lega til 
að koma mér og manninum mínum 
heim. Bíð frekar 12 daga og kemst á 
mínum miðum heim ! Mér finnst 
þetta ekki gott til boð ef til boð gæti 
kallast! takk fyrir pent,“ skrifar 
Gréta Baldurs dóttir.

„Við könnuðum á huga Ís lendinga 
sem dvelja á Ali cante svæðinu á 
sér stöku heim f lugi á morgun, 16. 
mars. Vélin fer tóm út frá Kefla vík á 
morgun og er f lugið á ætlað frá Ali-
cante kl. 18.45 annað kvöld. Upp-
selt er í f lugið,“ segir Ás dís. Verið sé 
að kanna hvort eftir spurn sé eftir 
frekari sætum. – oæg

Furða sig á háu 
verði Icelandair

Margir voru ósáttir við hátt verð á 
flugi Icelandair. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SVONA VIRKAR SAMKOMUBANNIÐ
Tryggja skal að aldrei séu 100 manns eða fleiri í sama rými á sama tíma. Það gildir ekki aðeins um skipulagða 
viðburði heldur einnig um vinnustaði, veitingastaði, mötuneyti, kaffihús, skemmtistaði, verslanir, sundlaugar, 
líkamsræktarstöðvar og söfn. Þetta á einnig við um almenningssamgöngur og aðra sambærilegra starfsemi 
að alþjóðflugvöllum, alþjóða höfnum, flugvélum og skipum undanskildum.

Við fámennari mannamót skulu ávallt að vera a.m.k. tveir metrar milli fólks og skal vera gott aðgengi að hand
þvotti og handspritti. Þá þarf að skipuleggja rými á vinnustöðum þannig að minnst tveir metrar séu á milli fólks, 
eins og mögulegt er.

Samkomubannið gildir í fjórar vikur til miðnættis aðfaranóttar mánudagsins 13. apríl.

VINNUM SAMAN
Ríkisstjórnin, Seðlabankinn, atvinnulífið og launafólk róa að því öllum árum að minnka bæði skammtímaáhrif 
af Covid19 á fólk og fyrirtæki og langtímaáhrif á þjóðarbúið.

Við munum vinna náið með aðildarfyrirtækjum okkar og stjórnvöldum og markmiðið er að þessar mikilvægu 
aðgerðir gangi snurðulaust fyrir sig.

Atvinnulífið hvetur fólk og fyrirtæki til að gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að samkomubann vegna COVID19 skili árangri. Með góðri 
samvinnu mun okkur takast að lágmarka neikvæð áhrif, tryggja heilsu 
fólks og verja störf og rekstur fyrirtækja.



Ég vil ekki sjá að 
ríkisstjórnin sitji 

ein við borðið og setji 
bráðabirgðalög.
Oddný Harðardóttir

Árni Sigurjónsson hefur 
lýst yfir framboði sínu til 
embættis formanns Sam-
taka iðnaðarins. Kjörið fer 
fram á komandi iðnþingi SÍ.

FÉLAGSMÁL Árni Sigurjónsson, 
yfirlögfræðingur Marels og vara-
formaður Samtaka iðnaðarins (SI), 
hefur lýst yfir framboði sínu til 
embættis formanns samtakanna. 
Kjörið fer fram á komandi Iðnþingi 
SI.

Árni hefur setið í stjórn SI frá 
árinu 2016 og verið varaformaður 
frá árinu 2017. Þá hefur hann átt 
sæti í stjórn Samtaka atvinnulífs-
ins frá árinu 2016 og framkvæmda-
stjórn SA frá árinu 2017.

Árni útskrifaðist frá lagadeild 
Háskóla Íslands árið 2003 og lauk 
LLM-meistaraprófi í lögum frá 
London School of Economics and 
Political Science árið 2006. Hann 
hefur starfað hjá Marel frá árinu 
2009. Árni er kvæntur Guðrúnu 
Þóru Mogensen og eiga þau fjögur 
börn á aldrinum 4-14 ára. Guðrún 
Hafsteinsdóttir lætur af embætti 
formanns SI frá og með næsta Iðn-
þingi, hún hefur gegnt formanns-
embættinu frá árinu 2014. – jþ

Árni vill verða 
formaður SI

Samtök iðnaðarins kjósa sér nýjan 
formann á komandi Íðnþingi.

KÓPAVOGUR Fulltrúar minnihluta 
Samfylkingar og Pírata í bæjarstjórn 
Kópavogs gagnrýna stjórn Sorpu 
fyrir þátt sinn í því að félagið þarf 
nú að fá ábyrgð sveitarfélaganna 
sem standa að byggðasamlaginu á 
600 milljóna króna viðbótarláni.

Að því er fram kom á fundi bæjar-
stjórnarinnar eru 600 milljónirnar 
viðbót við 1.400 milljóna króna lán 
sem nýverið þurfti að ábyrgjast til 
að tryggja að Sorpa færi ekki í gjald-
þrot.

Þau Pétur Hrafn Sigurðsson og 
Bergljót Kristinsdóttir úr Samfylk-
ingu auk Sigurbjargar Erlu Egils-
dóttur úr Pírötum bókuð að afar 
hratt hefði sigið á ógæfuhliðina í 
rekstri SORPU. Ekki kæmi til greina 
að láta reksturinn stöðvast og því 
ekki hægt annað en að samþykkja 
auknar lánaheimildir.

„Hér hefur ekki tekist vel til. 
Framkvæmdastjórinn hefur verið 
látinn taka pokann sinn en ekkert 
fararsnið er á stjórninni,“ bentu 

bæjarfulltrúarnir á og bentu á að 
stjórnin eigi að samþykkja fjárhags- 
og starfsáætlun og hafa reglubundið 
eftirlit með að framkvæmdastjórinn 
fylgi henni. Stjórn eigi að annast að 
nægilegt eftirlit sé haft með bók-
haldi og meðferð fjármuna.

Þessir þrír bæjarfulltrúar ásamt 
tveimur fulltrúum Viðreisnar og 
einum bæjarfulltrúa úr meirihlut-
anum, sjálfstæðiskonunni Hjördísi 

Ýri Johnson, kölluðu í sameiginlegri 
bókun eftir nánari skýringum.

„Í ljósi þess að fjárhagsáætlanir 
hafa ekki staðist og enn hafa ekki 
komið endurskoðaðar rekstrará-
ætlanir þá óska undirrituð eftir því 
að endurskoðaðar rekstraráætlanir 
fyrir Gas-og jarðgerðarstöðina verði 
lagðar fram eins fljótt og auðið er,“ 
segir í bókun bæjarfulltrúanna sex. 
– gar

Bæjarfulltrúar vilja skýringar stjórnar

Frá byggingu gas- og jarðgerðarstöðvarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

COVID -19 „Þeir sem þurfa mat 
fá mat,“ segir Ásgeir Ásgeirsson, 
ljósmyndari og sjálf boðaliði. En 
líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
síðustu viku hefur Mæðrastyrks-
nefnd lokað fyrir matarúthlut-
anir vegna COVID-19 og vegna 
sam komubanns sem sett var á á 
miðnætti má hið sama segja um 
hefðbundnar matarúthlutanir hjá 
Fjölskylduhjálp Íslands.

Hópur sjálf boðaliða úr ýmsum 

áttum, svo sem frá Rauða kross-
inum, Slysavarnafélaginu Lands-
björg og Fjölskylduhjálp Íslands 
hafa tekið sig saman og hyggjast 
keyra út matarpakka til þeirra 
sem eru í þeirri stöðu að þurfa að 
treysta á matarúthlutanir. Matur-
inn verður keyrður á heimili við-
komandi og þar af leiðandi skapast 
ekki aðstæður þar sem fjöldi fólks í 
einu rými fer yfir hundrað manns 
líkt og bann hefur verið lagt á um. 

Verkefnið er unnið að fengnu leyfi 
almannavarna og sóttvarnalæknis.  

Ásgeir er einn þeirra sem stendur 
að skipulagningu útkeyrslunnar 
og segist hann upplifa mikla sam-
stöðu. „Það er æðisleg tilfinning að 
finna þessa samstöðu,“ segir hann. 
„Allir vilja leggja hönd á plóg og 
eru að gera sitt til þess að enginn 
sé matarlaus í sára fátækt,“ heldur 
Ásgeir áfram.

„Við megum ekki láta það gerast 

að eftir nokkur ár förum við að 
heyra sögur af fólki sem var svangt 
þegar COVID-19 faraldurinn geisaði 
af því að það átti ekki pening fyrir 
mat. Maður hefur ekki hjarta í það,“ 
segir Ásgeir.

Stefnt er að því að keyra matinn 
út á fimmtudaginn og má bæði skrá 
sig rafrænt á vef Fjölskylduhjálpar 
Íslands og í gegnum síma. Allir sem 
uppfylla ákveðin skilyrði fá úthlut-
að mat. – bdj

Keyra út mat vegna áhrifa samkomubanns á matarúthlutanir 

Ásgeir  er sjálfboðaliði við verk-
efnið. MYND/PÉTUR FRIÐGEIRSSON

COVID-19 „Það er ekki til nein upp-
skrift að þessu og það veit í sjálfu 
sér enginn hvernig þetta kemur 
nákvæmlega til með að teiknast 
upp. Út frá efnahagslegu tilliti 
er þetta tvíþættur vandi,“ segir 
Þorsteinn Víglundsson, varafor-
maður Viðreisnar, um áskoranir í 
efnahags- og atvinnulífinu vegna 
COVID-19.

Annars vegar sé um að ræða 
skammtíma krísu þar sem höggið 
verði þungt en jafnframt skamm-
vinnt. Hins vegar þurfi að grípa til 
aðgerða sem snúa að efnahagslegri 
örvun til lengri tíma þegar efna-
hagskerfið sé að komast í gang aftur.

Ríkisstjórnin kynnti í síðustu 
viku aðgerðir til að mæta þeim 
efnahagslega vanda sem fyrirséður 
er vegna COVID-19. 

Oddný Harðardóttir, þingflokks-
formaður Samfylkingarinnar, legg-
ur áherslu á tvennt í nauðsynlegum 
aðgerðum. 

„Við þurfum að gera heilbrigðis-
kerfinu kleift að ráða við vandann. 
Ef kerfið þarf meiri fjármuni á ekki 
að standa á okkur. Svo þarf líka 
að koma til móts við þá sem missa 
vinnuna,“ segir Oddný.

Í því samhengi nefnir hún að 
gæta þurfi sérstaklega að efnahag 
þeirra heimila sem þurfi að búa 
við atvinnuleysi. „Eitt af því sem 
við þurfum að gera er að hækka 
atvinnuleysisbæturnar. Þær eru 
núna í sögulegu lágmarki miðað við 
lágmarkslaun.“

Þorsteinn segir að stjórnvöld 
þurfi nú að koma fram með áhrifa-
miklar aðgerðir og talar meðal ann-
ars um tímabundna skattaeftirgjöf.

„Þetta þurfa að vera einhverjir 
tugir milljarða sem er þá einhvers 
konar innspýting í atvinnulífið í 
gegnum skattaeftirgjöf. Það gæti 
verið tímabundin aðgerð til næstu 
tveggja til þriggja mánaða.“

Einnig þurfi að horfa til úrræða 
eins og að fyrirtæki geti dreift 

greiðslu opinberra gjalda yfir til-
tekið tímabil. Það sé þó gert þannig 
að gjöldin beri vexti þannig að hvati 
sé fyrir þau fyrirtæki sem geti staðið 
í skilum að gera það.

„Það sé þannig verið að beina 
aðgerðunum þangað sem raun-
verulega er þörf. Þetta þurfa að 
vera hraðar og skjótar aðgerðir. 
Markmið þessara skammtímaað-
gerða þarf auðvitað að vera að verja 
atvinnulífið og þar með störfin til 
þess að skammtímahöggið leiði 
ekki til djúprar og langvinnrar 
niðursveiflu,“ segir Þorsteinn.

Þá telur Þorsteinn mikilvægt að 

stjórnvöld sýni á spilin eins og unnt 
er miðað við óvissuna. „Allt sem 
stjórnvöld geta gert til að auka skýr-
leika og draga úr óvissu í stöðunni 
er mikilvægt og nauðsynlegt er að 
það gerist sem fyrst.“

Oddný segir einnig að mikilvægt 
sé að þingið geti starfað áfram og að 
lýðræðið verði ekki sett til hliðar 
þótt tímarnir séu sérstakir. „Ég vil 
ekki sjá að ríkisstjórnin sitji ein 
við borðið og setji bráðabirgðalög. 
Stjórnarandstaðan, aðilar vinnu-
markaðar og sveitarfélögin þurfa að 
vera með í ráðum því þetta varðar 
okkur öll.“ sighvatur@frettabladid.is

Stjórnvöld þurfi nú að grípa 
til skjótra efnahagsaðgerða
Varaformaður Viðreisnar segir mikilvægt að stjórnvöld komi sem fyrst fram með áhrifamiklar aðgerðir 
til að mæta áhrifum COVID-19 faraldursins á efnahags- og atvinnulíf. Þingflokksformaður Samfylking-
arinnar segir nauðsynlegt að huga að þeim sem missa vinnuna og hækka þurfi atvinnuleysisbætur. 

Viðbrögð við COVID-19 faraldrinum munu setja mark sitt á störf þingsins á næstunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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AÐ GEFNU TILEFNI:

Eins og heimsbyggðin öll 
stendur íslensk þjóð um þessar mundir frammi fyrir óvæntum aðstæðum og 
umtalsverðum breytingum í daglegu lífi sínu. Sumt er þó ólíklegt að fari úr skorðum. 

Eitt af því er framboð á mjólk og öllum helstu mjólkurvörum. 

Íslenskur mjólkuriðnaður 
hefur alla tíð sett hreinlæti og framleiðsluöryggi í öndvegi allrar starfsemi sinnar. Þau 

leiðarljós fá enn frekara vægi á tímum sem þessum.

Um 550 kúabændur 
um land allt sinna frumframleiðslu mjólkur og reka afurðastöðvar sínar með þremur 
grunnstoðum; á Akureyri, Sauðárkróki og Selfossi auk minni stöðva í Búðardal og á 
Egilsstöðum. Allir verkferlar hafa verið lagaðir að nýjum aðstæðum til þess að lágmarka 
hættu á að starfsfólk forfallist. Þrátt fyrir mikla sérhæfingu afurðastöðvanna er einnig 

tryggt að þær geti hlaupið í skarðið hver fyrir aðra ef á þarf að halda.

Hættan á mjólkurvöruskorti 
er þess vegna í lágmarki. Í góðu samstarfi við matvöruverslun í landinu munum við hér 
eftir sem hingað til leggja grunn að hnökralausu framboði á ferskum mjólkurvörum, 
ostum og öðrum helstu framleiðsluvörum okkar. Um leið leggjum við okkar lóð á 
vogarskálar fæðuöryggis á Íslandi og tökum undir með stjórnvöldum og forsvarsmönnum 
verslunarinnar um að ástæðulaust sé að breyta innkaupavenjum af ótta við vöruskort.

Íslensk mjólk 
býr við mikið og dýrmætt 

framleiðsluöryggi



 Þetta er sannarlega 
sögulegur tími og 

mikilvægt að til séu heim-
ildir um hann,

Bragi Þorgrímur Ólafsson fagstjóri

ára

COVID -19 Handritasafn Lands-
bókasafns Íslands hvetur fólk til að 
skrásetja og halda utan um minn-
ingar og persónulegar heimildir 
um COVID-19 faraldurinn og senda 
safninu. Slík gögn geti verið afar 
gagnleg fyrir fræðimenn og fjöl-
miðlafólk framtíðarinnar.

„Ég tel að það sé um að gera 
fyrir fólk sem er í sóttkví og hefur 
kannski lítið að gera að setja eitt-
hvað niður á blað og senda til 
okkar,“ segir Bragi Þorgrímur 
Ólafsson, fagstjóri handritasafns-
ins. En ítrekar þó að safnið sé ekki 
aðeins að leita eftir efni frá veikum 
eða þeim sem séu í sóttkví, heldur 
öllum.

Bragi rifjar upp að árið 2018 voru 
starfsmenn handritasafnsins að 
rannsaka árið 1918, í samstarfi við 
RÚV og Listahátíð. „Okkur var falið 
að finna áhugaverða f leti þar sem 
fólk er að lýsa lífinu á þessu ári, í 
bréfasöfnum, dagbókum og ýmiss 
konar heimildum, og fundum upp-
lifanir af þeim hamförum sem þá 
geisuðu.“ En það ár er þekkt fyrir 
Kötlugos, Frostaveturinn mikla, 
endalok fyrri heimsstyrjaldar og 
spænsku veikina.

Þegar COVID-19 faraldurinn kom 
upp sáu Bragi og samstarfsfólk hans 
að nú væri gullið tækifæri til að fá 
fólk til að safna ýmsum heimildum, 
því þetta sé faraldur sem fjallað 
verður um í sögubókum framtíð-
arinnar. „Þetta er sannarlega sögu-
legur tími og mikilvægt að til séu 
heimildir um hann,“ segir Bragi.

Landsbókasafnið var stofnað 
árið 1818 og handritasafnið 1846. 

Allar götur síðan þá hefur handrita-
safnið safnað heimildum, og fengið 
að meðaltali um tvær afhendingar 
á viku.

„Skrif legar heimildir eru bestar 
til að tryggja varðveislu,“ segir 
Bragi og nefnir dagbókarfærslur 
fólks, útprentaða tölvupósta um 
röskun á skólastarfi og skjáskot af 
samfélagsmiðlafærslum sem dæmi. 
Þetta geti til dæmis fjallað um veik-

indi í fjölskyldunni, ástand í versl-
unum og hvers kyns upplifanir 
eða hugleiðingar um faraldurinn 
og áhrif hans.

Hægt sé að setja lokunarskilmála, 
það er að gögnin verði ekki aðgengi-
leg fyrr en eftir ákveðinn tíma, að 
hámarki 80 ár. Fólk sem sent hefur 
inn gögn geti ávallt farið á safnið til 
þess að skoða þau seinna meir.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Hvetja fólk til að skrásetja og 
senda minningar um faraldur
Handritasafn Landsbókasafnsins hvetur fólk til að skrifa niður minningar og upplifanir á COVID-19 far-
aldrinum og safna gögnum fyrir fræðimenn og fjölmiðlafólk framtíðarinnar. Þetta séu sögulegir tímar 
og persónuleg gögn geta reynst mjög notadrjúg. Skriflegar heimildir teljist bestar til að tryggja varðveislu

COVID-19 faraldurinn hefur haft víðtæk áhrif á daglegt líf fólks. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

COVID-19 Páskaguðsþjónusta páfa 
í næsta mánuði verður haldin án 
mætingar sóknarbarna. Þetta er 
gert til að hefta Covid-19. Þetta kom 
fram í fordæmalausri tilkynningu 
frá rómversk-kaþólsku kirkjunni í 
Vatíkaninu í gær.

Páskar eru mesta og elsta hátíð 
kristinna manna. Páskaguðsþjón-
usta páfastóls, sem er fjögurra daga 
stórviðburður frá skírdegi til páska-
dags, dregur venjulega tugþúsundir 
manna til Rómar og til Vatíkansins.

Í tilkynningu á heimasíðu páfa-
stóls er sagt að fram að páskadags-
morgni 12. apríl, verði áfram hægt 
að sjá messur páfa og blessun á net-
inu og í sjónvarpinu en án þátttöku 
almennings. Vatíkanið hefur þegar 
látið loka öllum kirkjum í Róm sem 
og söfnum.

Rétttrúnaðarkirkjan hefur ekki 
tilkynnt um breytingar á helgi-
siðum. Melnik Gerasim, biskup 
í Búlgaríu, sagði á laugardag að 
sakramentið og lofgjörðin séu ekki 

smitleið fyrir vírusinn, því það sé 
„ekki af þessum heimi“. „Það hafa 
engin slík mál komið upp í þúsundir 
ára,“ sagði hann.

Sakramenti er heilög athöfn sem 
færir hinum trúuðu hlutdeild í lífi 
Drottins og myndar samfélag þeirra 
með honum. Rómversk-kaþólska 
kirkjan og rétttrúnaðarkirkjan 
segja sakramentin sjö: Skírn, ferm-
ing, skriftir, heilög kvöldmáltíð, 
smurning sjúkra, prestsvígsla og 
hjónaband.

Gríska rétttrúnaðarkirkjan telur 
að þátttaka í lofgjörð og altaris-
göngu geti ekki verið orsök smit-
sjúkdóma. Við altarisgöngu er 
dreypt af vígðu víni sem táknar 
blóð Krists. Í helgisiðum Austur-
kirkjunnar er venjulega veitt  úr 
sameiginlegri skeið. Kaþólska 
kirkjan hefur hætt þeim sið.

Afstaða grísku kirkjunnar hefur 
vakið sterk viðbrögð. fyrrverandi 
forsætisráðherra Grikklands, hefur 
sagt kirkjuna hunsa vísindi. - ds

Kirkjuhald víðast fellt niður

Engin sóknarbörn verða í páska-
messunni í Vatíkaninu. MYND/GETTY

SAMFÉLAG Lóan er komin til Ís-
lands, en það var starfs maður á 
vegum Fugla at hugunar stöðvar 
Suð austur lands kom auga á fyrsta 
fuglinn í gær. Þetta kemur fram á 
Face book síðu Fugla at hugunar-
stöðvarinnar.

„Lóan er komin, í gær heyrði BB 
í heið lóu utan við Ós land á Höfn, 
en sá ekki svo ekki var verið að til-
kynna hana þá. Í dag heyrði hann 
aftur í heið lóu, nú á Flóanum við 
Höfn, og tókst svo að sjá hana. Það 
hafa engar lóur verið á Höfn eða ná-
grenni síðan í haust,“ segir á Face-
book síðunni.

„Á svæðinu Höfn-Beru fjörður 
voru í dag 5-600 tjaldar, yfir 2.000 
álftir, nokkrar grá gæsir, 20 brand-
endur og svo hefur rauð höfða-
öndum fjölgað, einnig eru greini-
lega komnir stelkar við Höfn.“

Lóan hefur lengi verið talin 
helsti vorboði landsins og er þá 
vísað til ljóðsins „Lóan“ sem er eftir 
Pál Ólafsson. 

Það má því ætla að landsmenn 
taki fagnandi á móti lóunni eftir 
langan, kaldan og erfiðan vetur 
með tilheyrandi náttúruham-
förum og faraldri.
 – oæg, bdj

Lóan er komin að kveða burt snjóinn

Það sást til heiðlóu, vorboðans ljúfa, á Flóanum á Höfn í Hornafirði í gær. 

COVID-19 Yfirvöld í Austurríki til-
kynntu í gær að blátt bann væri í 
gildi við viðburðum þar sem fleiri 
en fimm koma saman. Einnig voru 
gefnar tilskipanir þess efnis að 
öllum veitingastöðum yrði lokað 
þar frá og með morgundeginum.

Á næstu vikum verður Bretum 
með undir liggjandi sjúk dóma og 
öllum sem hafa náð sjö tíu ára aldri 
gert að halda sig heima við í Bret-
landi vegna COVID-19 faraldursins. 
Heil brigðis mála ráð herra Bret lands 
Matt Hancock segir að gerðirnar 
vera nauð syn legar til að vernda 
þau sem eru í á hættuhópi. Fólk í 
landinu hefur einnig verið hvatt til 
að hamstra ekki matvæli.

Spænsk og frönsk stjórn völd 
hafa gripið til víð tækra lokana 
um land allt til að bregðast við út-
breiðslu kórónaveirunnar. Á Spáni 
hefur verið til kynnt um fordæma-
laust tveggja vikna neyðar á stand 
og til kynnt hefur verið um lokun 
almennings svæða sem ekki veita 
nauð syn lega þjónustu í Frakk landi.

Þýsk stjórn völd ætla sér að loka 
landa mærum sínum að Frakk landi, 
Austur ríki og Sviss frá og með deg-
inum í dag „að hluta,“ vöruf læði 
verður áfram tryggt yfir landa-
mærin. – kdi, bdj

Áhrif veirunnar 
um allan heim 

Einnig eru greinilega 
komnir stelkar við Höfn.

Sjón á borð við þessa er algeng um 
allan heim. MYND/GETTY
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Flest vísar hér til 
kúgunar undir 

þrýstingi samfélagsins. 
Foreldrar eigi vart annarra 
kosta völ, ella kalli það á 
útskúfun. Einungis þannig 
verði kona fullgild og 
virðingarverð.

Við innganginn á torf-
kofanum, er dóttirin 
lögð á kúskinn, sam-
kvæmt fyrirmælum 
kvenna sem þekkja 
athöfnina. Stúlkan 

verður að af klæðast áður en hún 
er þvegin með köldu vatni til að 
deyfa líkamann. Tvær konur halda 
síðan um fætur stúlkunnar meðan 
sú þriðja heldur efri hluta líkam-
ans aftan frá. Fjórða kona hefst þá 
handa með rakvélarblaði …“

Hér verður ekki haldið lengra í 
óhugnanlegri lýsingu þýska tíma-
ritsins Spiegel sem birt var í grein í 
síðustu viku um limlestingu á kyn-
færum stúlkna í Kenía. Þar hafði 
ung stúlka verið rænd bernsku sinni 
– og reisn.

Fá orð lýsa þeim óbærilegu þján-
ingum sem milljónir stúlkna í Afr-
íku, Asíu og víðar mega líða vegna 
limlestinga á kynfærum. Í f lestum 
tilvikum gildir væntanlega það 
sama um foreldrana. Í nafni alda-
gamalla hefða eru skorin burt ytri 
kynfæri stúlkna að hluta eða öllu 
leyti til að merkja umskipti frá 
barnæsku til fullorðinsára.

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
segir limlestingar á kynfærum 
stúlkna of beldi og mannréttinda-
brot. Orðið limlesting er æ meir 
notað yfir umskurð kvenna, enda 
lýsir það betur alvarleika verkn-
aðarins sem er í raun misþyrming, 
afskræming og limlesting.

Ella útskúfun
Talið er að þessi blóðuga samfélags- 
og ættbálkahefð eigi rætur að rekja 
til tíma faraóa Egyptalands fyrir 
árþúsundum. Þaðan breiddist hún 
út og festi rætur einkum um miðbik 
Afríku, Miðausturlönd og Asíu.

Flest vísar hér til kúgunar undir 
þrýstingi samfélagsins. Foreldrar 
eigi vart annarra kosta völ, ella kalli 
það á útskúfun. Einungis þannig 
verði kona fullgild og virðingarverð. 
Talið er að stúlkur viðhaldi frekar 
meydómnum og verði síður ótrúar 
eiginmönnum sínum. Bæla þurfi 
niður kynhvöt og koma í veg fyrir 
lauslæti og samkynhneigð.

Hið sanna er hins vegar að lim-
lestingar á kynfærum kvenna eru 
kynbundið of beldi og ofsóknir 
sem falla undir alþjóðlega verndar-
samninga. Á það minna alþjóðleg 
samtök á borð við Rauða krossinn.

Limlestingar við  
frumstæðar aðstæður
Í stuttu máli felast limlestingar í að 
ytri kynfæri kvenna eru fjarlægð 
að hluta til eða öllu leyti og jafnvel 
saumað fyrir leggöng. Aðgerðin, 
sem er líkamleg valdbeiting gegn 
stúlkum, er oft gerð við frumstæðar 
aðstæður, bágborið hreinlæti og án 
nokkurrar deyfingar.

Langalgengast er, eða í um 80 
prósent tilfella, að snípur og skapa-
barmar eru fjarlægðir að hluta eða 
öllu leyti. Sjaldgæfari eru hvers 
konar önnur skaðleg inngrip á borð 
við stungur, götun, skurði, brennslu 
og skröpun.

Af leiðingarnar eru oft óbætan-
legur skaði, bæði líkamlegur og 
andlegur. Hræðilegur sársauki, 
lífshættuleg sýking, stjórnlaus saur- 
og þvaglát, og í verstu tilfellunum 
blæðir stúlkunum út. Viðkomandi 
getur borið ör á sál og líkama alla 
ævi að ógleymdum sársauka eða 
skynleysi við kynlíf.

200 milljónir stúlkna  
og kvenna verið limlestar
Þrátt fyrir að limlestingar á kyn-
færum kvenna séu á undanhaldi eru 
þær enn allt of algengar. Alþjóðlegri 
baráttu miðar seint. Samkvæmt 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun-
inni hafa um 200 milljónir stúlkna 
og kvenna víða um heim verið lim-
lestar á kynfærum. Árlega eiga þrjár 
milljónir stúlkna það á hættu að 
verða fyrir slíkri limlestingu, oftast 
á aldrinum fjögurra til 14 ára.

Breytingar og bönn eru þungur 
róður. Mörg ríki heims hafa þegar 

Ung stúlka af Maasai ættbálknum í Kenía. Sem betur fer hefur dregið úr limlestingum á Maasaistúlkum. NORDICPHOTOS/GETTY

200 milljónir stúlkna og kvenna víða um heim hafa 
verið limlestar á kynfærum. Árlega eiga þrjár millj-
ónir ungra stúlkna það á hættu á að vera umskorn-
ar. Hefðir og hindurvitni eru harðir húsbændur.

  Meybörn og 
miskunnarleysi

n 76% - 100%
n 51% - 75%

n 26% - 50%
n 0% - 25%

bannað umskurð. Þannig varð 
Súdan, árið 1946, eitt fyrsta ríki 
heims til þess að banna verknað-
inn með lögum. Enn er meirihluti 
súdanskra kvenna skorinn.

Ströng lög Kenía frá árinu 2011 
bönnuðu einnig verknaðinn og 
viðurlög við broti á banninu eru 
þriggja ára fangelsi og sektir. En þær 
breytingar ná seint til afskekktra 
byggða og umskurður er fram-
kvæmdur í leynum við enn frum-
stæðari og hættulegri aðstæður 
fyrir konurnar.

Útbreiðsla verknaðarins
Umskurður á kynfærum kvenna 
er algengastur um miðbik Afríku, 
allt frá Vestur-Afríku til horns Afr-
íku við Indlandshaf. En hann nær 
einnig til Arabíuskaga, norður til 
Kúrdistan og til Malasíu og Indó-
nesíu. Þessir siðir og venjur hafa 
síðan borist með innflytjendum frá 
þessum löndum, jafnvel til Norður-
landanna.

Á meðfylgjandi korti sést umfang 
umskurðar kvenna í 28 Afríku-
ríkjum. Verknaðurinn er þar mis-
algengur, um 98 prósent kvenna í 
Sómalíu og um eitt prósent kvenna í 
Úganda eru umskornar. Fjöldi slíkra 
aðgerða er einnig mjög breytilegur 
innan hvers lands, enda er um að 
ræða menningarvenju sem hefur 
mismikil áhrif innan ólíkra þjóðar-
brota.

Hefðir harðir húsbændur
Limlestingar á kynfærum kvenna 
eiga rætur sínar að rekja í frum-
stæðar hugmyndir og skort á þekk-
ingu um konur og kvenlíkamann. 
En vísan til hefðar eða siðvenju rétt-
lætir ekki verknaðinn. Þrælahald, 
sæmdarmorð og aðra ómannúðlega 
hegðun er ekki hægt að styðja með 
vísan til hefða. Þetta eru mannrétt-
indabrot sem lítillækka og meiða og 
nauðsynlegt er að mótmæla og upp-
ræta með öllu. En hefðir og hindur-
vitni eru harðir húsbændur.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Umfang um miðbik Afríku

Limlesting eða umskurður á kynfærum 
kvenna er algengastur um miðbik 
Afríku, allt frá Vestur-Afríku til horns 
Afríku við Indlandshaf. Meðfylgjandi 
kort sýnir umfangið í 28 Afríkuríkjum. 
Verknaðurinn er þar misalgengur, um 
98 prósent kvenna í Sómalíu og um eitt 
prósent kvenna í Úganda eru skornar. 
Fjöldinn er einnig mjög breytilegur 
innan hvers lands, enda er um að ræða 
menningarvenju sem hefur mismikil 
áhrif innan ólíkra þjóðarbrota. Þá ná 
ýmsir ættflokkar yfir landamæri.

Heimild: Bresku 
samtökin „28 Too 
Many“ sem beita 
sér gegn umskurði á 
kynfærum kvenna, 
halda úti ýmsum upp-
lýsingum um málið.
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SUBARU XV PREMIUM e-BOXER HYBRID
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn. Verð: 5.990.000 kr.

RAFMAGNIÐ ER
KOMIÐ Í SUBARU
Ný kynslóð Subaru XV er nú í fyrsta sinn búin nútíma raftækni sem kallast 
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SUBARU XV
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Sú kynning 
var rýr og 
erfitt að finna 
tök styrkrar 
handar 
stjórnvalda 
sem svo brýn 
þörf var á.

 

Saga Loft-
leiða er saga 
Alfreðs 
Elíassonar. 

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

匀琀愀爀琀⼀猀琀漀瀀

匀欀漀爀爀椀 攀栀昀  ∠ 䈀氀搀猀栀昀椀 ㈀ ∠ 　 刀瘀欀 ∠ 㔀㜀㜀ⴀ㔀㔀 ∠ 眀眀眀⸀猀欀漀爀爀椀⸀椀猀

䴀氀甀洀 ∠ 匀欀椀瀀琀甀洀 ∠ 吀爀愀甀猀琀 漀最 昀愀最氀攀最 ︀樀渀甀猀琀愀

䄀䜀䴀 ︀甀爀爀椀爀 漀最 䔀䘀䈀 猀يح爀甀 爀愀昀最攀礀洀愀爀
昀礀爀椀爀 戀氀愀 洀攀 猀琀愀爀琀⼀猀琀漀瀀 戀切渀愀椀

Það eru dæmalausir tímar sem við lifum um 
þessar mundir. Sumir sem eru orðnir eldri 
en tvævetur muna tímann í aðdraganda 
hrunsins árið 2008 og mánuðina á eftir. 
Óvissuna, angistina og jafnvel örvænting-
una.

Andinn nú í þessu stríði við útbreiðslu veirunnar 
minnir sumpart á þá tíma. Við vitum nú eins og við 
vissum þá að áhrifin verða víðtæk á daglegt líf okkar 
allra og óttumst það óþekkta. Það er þó reginmunur á 
þessu tvennu þegar borið er saman kóvið og hrunið.

Kjarni máls er að við vitum að kóvið gengur yfir 
fljótt, kannski á nokkrum vikum og þá verða allar 
forsendur til þess að tilveran komist í samt lag á ný. 
Það var ekki þannig með hrunið. Vissan var engin. Fjár-
hagur fjölda heimila í uppnámi og alveg óvíst hvernig 
fólki hér myndi reiða af. Það fór þó í stórum dráttum 
allt á besta veg. Það er líka sá munur að ríkissjóður og 
Seðlabanki standa vel að vígi nú til að fást við efna-
hagsleg áhrif þessa tímabundna ástands. Sú var ekki 
raunin þá.

Váin sem fyrir dyrum stendur er þríþætt. Í fyrsta lagi 
er það veiran sjálf sem allir geta smitast af og ekki er 
lækning við né bóluefni. Reynslan kennir að hún leikur 
helst þá grátt sem stríða við skert ónæmiskerfi eða eru 
veilir af öðrum ástæðum. Svo eru það aðgerðirnar sem 
gripið er til svo megi hemja útbreiðslu hennar. Þar á 
meðal samkomubann. Það er vandasamt að velja við-
búnaðinn, þær aðgerðir sem gripið er til og hvenær. Og 
hættan er sú að viðbrögðin valdi tjóni umfram það sem 
ásættanlegt er. Fram til þessa hafa viðbrögð sóttvarna-
yfirvalda verið fálmlaus og traust.

Í þriðja lagi eru það viðbrögð til að verjast þeim nei-
kvæðu efnahagslegu áhrifum sem allt þetta uppnám 
veldur.

Ríkisstjórn Íslands kynnti aðgerðir í vikunni til að 
vega á móti áhrifum af efnahagslegum hamförum sem 
ríða yfir hér vegna þessa veiruskratta. Sú kynning var 
rýr og erfitt að finna tök styrkrar handar stjórnvalda 
sem svo brýn þörf var á. Mánaðarfrestun helmings 
opinberra gjalda hrekkur skammt. Samkomubanninu 
verður þá nýlokið, verði það ekki framlengt þegar þar 
að kemur. Eftir ákvörðun stjórnvalda fjölda ríkja um 
lokun landamæra eru þessi áform í sjö liðum orðin 
hjóm eitt. Það blasir við að fólk frá þessum löndum 
ferðast ekki hingað við þessar aðstæður.

Nú gefst stjórnvöldum því fágætt tækifæri til að 
endurskoða sín áform um aðgerðir: taka tvö. Það dugar 
ekkert hálfkák í þeim efnum og leggja þarf áherslu á 
raunverulegar aðgerðir sem skila skjótvirkum árangri 
fyrir efnahagslífið. Að flýta framkvæmdum er ágætt 
út af fyrir sig en áhrifa þess gætir ekki fyrr en eftir dúk 
og disk. Niðurfelling tryggingagjalds, skattalækkanir, 
dreifing greiðslna vegna skila á virðisaukaskatti sem er 
í byrjun næsta mánaðar og fleira getur skipt sköpum 
svo efnahagslífið hristi af sér áhrif þessarar veiru.

Séu opinberar ákvarðanir af þessu tagi teknar af 
myndarskap mun það skila sér ríkulega og tryggja 
áfram fjölbreytt atvinnulíf í landinu. Undir því eigum 
við öll.

Taka tvö 

Á þessum degi fyrir eitt hundrað árum fæddist í 
Reykjavík Alfreð Elíasson, maðurinn á bak við 
Loftleiðaævintýrið. Um tveggja áratuga skeið 

voru Loftleiðir Icelandic eitt þekktasta flugfélag á 
Vesturlöndum og frumkvöðull lágra fargjalda á tímum 
einokunar evrópskra ríkisflugfélaga.

Mikill ævintýraljómi var yfir fluginu í þá daga og 
þjóðin dáðist að sigrum Loftleiða: Upphafi reglubund-
ins flugs til Ísafjarðar og Vestmannaeyja, síldarleitinni, 
komu fyrstu íslensku millilandaflugvélarinnar, leigu-
flugi til framandi landa, björgun flugvélar af Vatnajökli 
og Atlantshafsfluginu sem lauk upp umheiminum fyrir 
einangraðri eyþjóð langt úti í Norður-Atlantshafi.

„Slower but lower“ voru einkunnarorð Loftleiða sem 
buðu lægri fargjöld en önnur flugfélög milli Banda-
ríkjanna og Evrópu í eldri flugvélum með viðdvöl á 
Íslandi. Þetta sló í gegn og þegar best lét voru Loftleiðir 
með 3,8% hlutdeild í farþegaflugi yfir Atlantshaf. Starfs-
menn félagsins voru þá á bilinu 1300–1600 víða um 
lönd og Loftleiðamenn starfræktu 29 söluskrifstofur í 
helstu stórborgum, áttu þriðjung í einu stærsta frakt-
flutningafélagi heims, Cargolux, stóran hlut í glæsi-
hóteli í Lúxemborg og ráku flugfélagið International Air 
Bahama.

„Stopover“-tilboð Loftleiða lagði grundvöll að 
íslenskri ferðaþjónustu með því að bjóða flugfarþegum 
að dvelja 1–3 daga á Íslandi á ferðalagi sínu yfir Atlants-
hafið. Í kjölfarið stórfjölgaði ferðamönnum á Íslandi og 
Loftleiðamenn reistu Hótel Loftleiðir, starfræktu eigin 
ferðaskrifstofu og ráku bílaleigu með 200 bílum.

Það er því ekki að undra að Loftleiðir hafi iðulega 
verið kallað „stærsta ævintýrið á Íslandi“ eða „óskabarn 
lýðveldisins“. Fyrirtækið aflaði þrefalt meiri tekna en 
allur togarafloti landsmanna og skilaði gríðarlegum 
gjaldeyristekjum í þjóðarbúið. 

Leiðtoginn í þessu mikla ævintýri var Alfreð Elías-
son. Saga Loftleiða er saga Alfreðs Elíassonar. Athafnir 
hans fyrr og síðar endurspegla ekki aðeins dugnað, 
hugvitssemi og einbeittan vilja, heldur líka staðfestu, 
nýtni og góðsemi. Lengri útgafu greinarinnar má finna 
á frettabladid.is

Aldarafmæli Alfreðs

Jakob F.  
Ásgeirsson, 
rithöfundur og 
bókaútgefandi

Flokkur fólksins
Samkomubann er nú í gildi á 
landinu. Reyndar ekki alveg í 
fyrsta sinn, eins og nánar greinir 
frá í þessu blaði. Bannið tók gildi 
á miðnætti. Ótvírætt veldur það 
því að samkomur sem eru fjöl
mennari en hundrað manns eru 
slegnar af eða þeim frestað.
Þetta hefur misjöfn áhrif. Ótölu
legum fjölda samkoma hefur 
verið frestað, allt frá fermingum 
og afmælum til fjölmennra árs
hátíða og fundahalda. Fundir á 
vegum stjórnmálaf lokka eru þar 
ekki undantekning.
Á sunnudaginn fyrir viku 
af lýsti Flokkur fólksins öllum 
samkomum á þeirra vegum 
vegna veirunnar. Sennilega hafa 
forvígismenn f lokksins gert 
ráð fyrir því að þegar samkomu
bann yrði sett á, yrði miðað 
við lægri tölu en eitt hundrað 
manns því ekki er að búast við 
að samkomur á hans vegum séu 
fjölmennari en svo að strítt hefði 
gegn samkomubanninu.

Félagsskítafélagið
Þá eru þær fréttir af Félagi 
íslenskra félagsskíta að það 
ætlar að halda sínu striki þrátt 
fyrir samkomubannið. Þar 
verður efnt til samkoma hér 
eftir sem hingað til. Eftir að hafa 
gluggað í félagatalið kom nefni
lega í ljós engin ástæða er til að 
óttast að fundarsókn sprengi 
hundrað manna markið. Sam
komur þeirra verða því haldnar 
með óbreyttu sniði.
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Umhugsunarefnin eftir 
veiruvá verða mýmörg. 
Hvert er hlutverk stjórn
mála? Eru ríki heimsins 
virkilega hætt að starfa 
saman? Eru Bandaríkin 
endanlega fallin af leiðtoga
stalli hins frjálsa heims? 

Og á meðan flensan geisar, 
ætla íslensk stjórnvöld að 
senda börn til Grikklands, 
í sama mund og Þjóðverjar 
hyggjast bjarga börnum 
þaðan.

Frasi dagsins í mínu nærum-
hverfi er án efa orðasam-
bandið „þetta eru fordæma-

lausir tímar“. Ef sá gállinn væri 
á manni gæti maður vissulega 
notað þennan frasa til að réttlæta 
alls konar hluti, í anda þeirrar 
nálgunar að í öllum krísum liggi 
tækifæri. Hefja mætti óhóflegt 
nammiát. Safna síðu að aftan. 
Drekka kokteila í krumpugalla á 
svölunum um miðjan dag. Missa 
sig í kommentakerfum. Gerast 
kóviti og segja sóttvarnalækni 
hvað sé að frétta. Bara að láta 
allt f lakka. Gera það sem manni 
sýnist. Hverjum er ekki sama? 
Þetta eru fordæmalausir tímar.

En þetta gerir maður auðvitað 
ekki. Fordæmalausir eru tím-
arnir vissulega. Löndum er lokað. 
Útgöngubann í ríkjum Evrópu. 
Samkomubann hér. Í Noregi má 
fólk ekki einu sinni vera í kofunum 
sínum, las ég um helgina. Hver 
hefði trúað því? Og Ítalir mega 
ekki kyssast.

Almennt séð er hins vegar 
magnað að upplifa hvernig meiri-
hlutinn sem vanalega er þögull 
birtist manni nú. Fólk er yfirvegað. 
Fólk er reiðubúið að fylgja fyrir-
mælum sérfræðinga. Fólk hjálpast 
að. Þegar allt er í sóma og krísa 
er engin, þá sér maður ekki þetta 

fólk. Þá sér maður meira hina, 
uppivöðsluseggina og æsinga-
fólkið. Tími þeirra er ekki núna. 
Það má sín lítils gegn margnum.

Sæmó þjóð
Þetta er áhugavert og eykur manni 
von. Skynsemisraddir eru alltum-
lykjandi í íslensku samfélagi um 
þessar mundir. Ákvarðanir eru 
teknar á grunni staðreynda og 
bestu fyrirliggjandi upplýsinga. 
Þær eru útskýrðar. Fólk almennt 
hlustar.

Maður skyldi aldrei vanmeta 
möguleikann á því að skítur fari í 
viftuna á einhverjum tímapunkti, 
og allt fari í háaloft, en það breytir 
ekki því að á þessum tímapunkti 
í Íslandssögunni er maður sem 
borgari í þessu landi allveru-

lega sáttur við sitt fólk. Það gerist 
ekki alltaf. Þessi veruleiki leiðir 
hugann að vissum áhugaverðum 
álitamálum: Þessi veira. Þetta 
gríðarlega uppbrot á öllu okkar 
hefðbundna lífi. Þessir fordæma-
lausu tímar. Hvaða veruleiki er að 
teiknast upp? Hvað er veiran að 
sýna okkur?

Ég vil meina að hún sé að sýna 
okkur alla vega þetta: Að Ísland er 
alveg sæmó. Hér er mikil þekking 
til staðar. Fólk er upplýst og sam-
heldnin er mikil.

Það er engu logið um það að 
eftir síðustu krísu, þegar efna-
hagskerfið fór á hliðina, vonuðu 
margir að slíkir stjórnunarhættir 
yfirvegunar og skynsemi yrðu 
ofan á. Margir reyndu að koma á 
alls konar samráði og greiningum 

svo hægt yrði að taka ákvarðanir á 
grunni bestu upplýsinga. Það tókst 
ekki fyllilega. Reiðin varð of oft 
ofan á. Núna erum við að upplifa 
krísu þar sem reiðin er alls ekki 
ofan á. Hún er víðs fjarri. Kannski 
leyfist manni að vona að í fram-
tíðinni, þegar við sem þjóð þurfum 
að takast á við alls konar komandi 
krísur og úrlausnarefni — fjölda-
gjaldþrot í kjölfar veirunnar, 
samfélagsbreytingar vegna lofts-
lagsmála — að þá verði gripið til 
þessa módels. Að þekking og upp-
lýsingar stjórni ákvörðunum.

Mýmörg umhugsunarefni
Veiran afhjúpar máttleysi hefð-
bundinna stjórnmála. Ríkisstjórn 
og Alþingi eru ekki leiðandi öfl, 
a.m.k. ekki á þann hátt sem hingað 
til hefur verið gert ráð fyrir. Eðlið 
hefur breyst. Rökræður úr pontu 
þingsins hafa enga sérstaka þýð-
ingu. Þessi þróun hefur átt sér stað 
á nokkrum tíma. Lítil ástæða er til 

að hafa mikla trú á því að krísur 
leysist eða mikilvægar breytingar 
eigi sér stað að frumkvæði stjórn-
málaafla, þótt góður vilji ein-
staklinga kunni að vera til staðar. 
Óbreyttur vettvangur býður ekki 
upp á það, með uppþotum sínum 
og samstöðuleysi, fingrabending-
um og loðnu orðalagi aðgerða, þá 
þegar gripið er til þeirra. Kannski 
er veiran að afhjúpa hvernig 
hlutverk stjórnmálaafla þarf að 
breytast. Það skiptir æ minna máli 
hvað stjórnmálafólki finnst um 
mál, í sjálfu sér. Mikilvægara er að 
það hlusti á það sem upplýsingar 
og þekking segir að þurfi að gera 
í heimi hinna yfirþyrmandi og 
ótrúlega aðkallandi úrlausnarefna. 
Vonin er þá þessi: Auðnist stjórn-
málaöflum að breyta sér í þessa 
veru mun heimur batna.

Sjáiði til. Landlægur ósiður í 
stjórnmálum víða í heiminum 
undanfarið hefur verið sá að gera 
lítið úr þekkingu og vísindum í því 
augnamiði að auka stundarvöld og 
verja stöðu úreltra hagsmuna. Nú 
afhjúpar veiran út um allar koppa-
grundir hversu hættuleg þessi 
nálgun er á stjórnmál. Í Bandaríkj-
unum mun gorgeir forsetans í garð 
þekkingar kosta mannslíf. Sam-
félög sem hafa tekið vána alvarlega 
og hlustað á staðreyndir eru hins 
vegar að ná tökum á verkefninu.

Umhugsunarefnin eftir veiruvá 
verða mýmörg. Hvert er hlutverk 
stjórnmála? Eru ríki heimsins 
virkilega hætt að starfa saman? 
Eru Bandaríkin endanlega fallin af 
leiðtogastalli hins frjálsa heims? 
Hver leiðir í staðinn? Og síðast en 
ekki síst: Skapast fyrir því stemn-
ing á fordæmalausum tímum að 
hefja þekkingu og sannleika aftur 
til vegs og virðingar?

Afhjúpanir veirunnar
Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Íslenskt samfélag hefur staðið 
frammi fyrir margvíslegum 
krefjandi verkefnum undan-

farin misseri. Á tímum heimsfar-
aldurs er að mörgu að huga. Mikil-
vægasta fyrirliggjandi verkefnið er 
takmörkun á útbreiðslu COVID-
19 svo standa megi vörð um fólk 
og heilbrigði. Full ástæða er til 
að treysta því forystufólki sem af 
yfirvegun leiðir okkur gegnum 
þetta tímabundna ástand. Sam-
hliða þarf að standa vörð um störf 
og af komu heimilanna. Því verður 
mikilvægt að grípa til aðgerða sem 
verja atvinnulíf í borginni.

Atvinnulausum hefur f jölgað 
að undanförnu samkvæmt töl-
fræði frá Vinnumálastofnun og 
Hagstofu Íslands. Launahækkanir 
samkvæmt kjarasamningum hafa 
víða reynst atvinnurekendum 
þungbærar. Samkvæmt könnun 
sem Félag atvinnurekenda lét 
framkvæma meðal félagsmanna, 
þurfti þriðjungur félagsmanna að 
grípa til uppsagna í kjölfar kjara-
viðræðna síðasta árs. Þær aðstæður 
sem nú hafa skapast vegna COVID-
19 munu að líkindum leiða til þess 
að atvinnuleysi eykst enn frekar.

Hagkerfið er sannarlega ber-
skjaldað fyrir þeim ytri áhrifum 
sem faraldurinn veldur. Nú þegar 
má greina efnahagsleg áhrif far-
aldursins hérlendis, en áhrifanna 
gætir sennilega þyngst í ferða-

þjónustu . Fólk heldur að sér 
höndum, eftirspurn eftir vörum og 
þjónustu minnkar og fólk ferðast 
að líkindum minna. Þegar tekjur 
dragast svo skyndilega saman er 
fyrirséð að atvinnurekendur reyni 
til þrautar að draga úr útgjöldum. 
Við slíkar aðstæður getur reynst 
nauðsynlegt að grípa til uppsagna. 
Það eru aðstæður sem við viljum 
fyrirbyggja.

Hlutur ferðaþjónustu í útf lutn-
ingstekjum Íslands er hærri en 
í öllum þeim ríkjum sem við 
almennt berum okkur saman við. 
Verulegur samdráttur í íslenskri 
ferðaþjónustu mun því að endingu 
smitast út í allt efnahagslífið.

Í þessu ófyrirséða árferði er 
nauðsynlegt að stjórnvöld grípi 
til aðgerða sem staðið geta vörð 
um störf og af komu heimilanna. Á 
borgarstjórnarfundi nú á þriðju-
dag mun Sjálfstæðisf lokkur leggja 
fram tillögur sem styðja við fyrir-
tæki í tímabundnum rekstrarerfið-
leikum svo koma megi í veg fyrir 
uppsagnir. Tillögurnar miða að 
lækkun fasteignaskatta á atvinnu-
húsnæði, lengdum gjaldfresti, lægri 
gjaldskrám og auknum krafti í 
opinberar framkvæmdir. Jafn-
framt að ráðist verði í markaðs-
átak til stuðnings ferðaþjónustu 
í borginni. Markmið aðgerðanna 
er að veita fyrirtækjum í borginni 
aukið svigrúm svo bregðast megi 
við þessum ófyrirséðu aðstæðum.

Við verðum að draga úr álögum, 
auka svigrúm og mæta þeim tekju-
missi sem fyrirsjáanlega mun raun-
gerast hjá stórum hluta atvinnu-
rekenda í borginni. Því má ekki 
gleyma að aðgerðir sem þessar 
gagnast ekki aðeins atvinnurek-
endum, heldur fyrst og fremst 
launafólki og heimilum í borginni.

Verjum afkomu 
heimilanna

Hildur  
Björnsdóttir 
borgarfulltrúi 

Einu sinni fór íslenskur ráða-
maður til Líbanon að kynna 
sér lífskjör sýrlenskra og pal-

estínskra f lóttamanna. Það sem 
stóð upp úr eftir heimsóknina var 
að Líbanon skorti rafvirkja. Dönsk 
starfssystir hans hafði stuttu áður 
farið til Jórdaníu í sömu erinda-
gjörðum, og póstað færslu á Facebo-
ok um góðan shawarma.

Íslenskar fréttir eru sumar af 
þeim toga að maður spyr sig hvort 
samkennd fyrirfinnist ekki lengur. 
Eins og það skorti hreinlega skilning 
eða hvort lega Íslands úti í ballar-
hafi, firri það ábyrgð í alþjóðasam-
félaginu. Það er þetta með samhengi 
hlutanna, það hvernig heimurinn 
er tengdur. Nema Ísland. Enginn er 
eyland, nema kannski Frón? Enda 
er það svo að á alþjóðavettvangi 
tala íslensk stjórnvöld gjarnan 
um jafnrétti kynjanna, jarðhita og 
mannréttindabrot Sáda – en síður 
um stefnu Íslands sem fjölmenn-
ingarsamfélag, túlkun á Dyflinnar-
reglugerðinni eða vilja til að axla 
ábyrgð í einu af stærstu málum 
samtímans, metfjölda fólks á flótta; 
vegna átaka, efnahags og hamfara-
hlýnunar. Því f líkum við ekki, ekki 
frekar en við f líkum því þegar við 
vísum barni úr landi í skjóli nætur. 
Bölvað vesen þegar það svo verður 
að forsíðumynd.

Það leggur enginn á opið haf 
með börnin sín nema rík ástæða sé 
til, sagði afganskur faðir við mig, á 
grískri eyju. Ég nýt nefnilega þeirra 

forréttinda starfs míns vegna að 
hitta „þetta fólk“; f lóttamenn og 
hælisleitendur augliti til auglitis. 
Ég hef oft óskað þess að íslenskir 
ráðherrar heyrðu og sæju það sem 
ég sé og heyri. Ættingja drengsins 
sem drukknaði og lá á grúfu í fjöru-
borðinu. Sjö ára föðurlausa sýr-
lenska stúlku sem sagðist dansa í 
kúlnaregninu og sprengjugnýnum 
til að bægja óttanum frá. Hún vildi 
ekki gráta. Fjögurra barna móður á 
f lótta frá Mosul, og börnin hennar 
sem litu út fyrir að vera dáin þar 
sem þau sváfu, örmagna í sand-
inum við hlið hennar. Fylgdarlausi 
Mahmoud, 14 ára, á unglingaheim-
ili á Ítalíu. Hann hafði misst vin 
sinn á leiðinni frá Níger til Líbýu. 
Sýrlenski Fares í Líbanon sem vissi 
ekki hvað hann var gamall og hafði 
aldrei séð skólastofu; hann gat 
ekki skrifað orðið sól en hann gat 
teiknað sól.

Á vef Útlendingastofnunar svarar 
stofnunin því játandi að hún geti 
lagt mat á aðstæður í Grikklandi án 

þess að hafa farið þangað sjálf; því 
hún hafi lesið skýrslur. Ég hef líka 
lesið og skrifað skýrslu eða tvær. 
En ég hef líka séð aðbúnað f lótta-
manna á grískum eyjum. Og þeir 
voru í búrum.

Í málefnum hælisleitenda á 
Íslandi hefur um árabil ríkt henti-
stefna. Aðeins í stöku tilfellum 
þeirra sem hafa átt sér íslenska 
málsvara eða hvers mál hefur fengið 
fjölmiðlaathygli, hefur verið fallið 
frá brottvísunum á síðustu stundu. 
Með skítareddingum eftir undir-
skriftasafnanir. Og stundum hefur 
það ekki dugað til. Kerfi og lög finna 
ekki til samkenndar, en það gera - 
eða ættu að geta gert - þeir sem setja 
reglurnar.

Þessa dagana herjar skæð flensa 
á heiminn. Ekki stríð sem stráfellir 
fólk, heldur f lensa. Og fyrst hún 
getur hrist upp í gildismati okkar 
og skotið skelk í bringu, hvað getur 
þá stríð og ofsóknir? Og á meðan 
flensan geisar, ætla íslensk stjórn-
völd að senda börn til Grikklands, í 
sama mund og Þjóðverjar hyggjast 
bjarga börnum þaðan.

Má vera að það sé tímabært að 
þeir ráðherrar sem málið varðar 
leggi land undir fót? Og þá er ég 
ekki að meina verslunarferð til New 
York með stelpunum eða golfferð til 
Tene. Heldur vinnuferð til að kynna 
sér aðstæður í Grikklandi. Að þeir 
fari til Grikklands í stað hælisleit-
endanna sem á að vísa á brott. Nú 
eða í f lóttamannabúðir, sem enginn 
hörgull er á? Ef af verður, þá vona 
ég að ráðamönnum takist að tjá sig 
um – ekki raflagnir, nú eða aðgengi 
f lóttamanna að áfengi í matvöru-
verslunum, heldur það sem raun-
verulegu máli skiptir - líf og dauða 
annarra. Þetta er spurning um að 
vera réttum megin sögunnar og að 
gera rétt. Og nú er lag. Flóknara er 
það ekki.

Enginn er eyland
Héðinn  
Halldórsson
upplýsinga-
fulltrúi 
Alþjóðaheil-
brigðismála-
stofnunarinnar
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SPORT
KÖRFUBOLTI Það er hálfgerð synd 
að  þegar Zion Williamson var 
loksins kominn inn á völlinn og að 
leiða lið New Orleans Pelicans í þá 
átt sem ætlast var til þegar  félag-
ið valdi hann í nýliðavali síðasta 
árs, skuli deildin fara í hlé vegna 
útbreiðslu kórónaveirunnar. Eftir-
væntingin eftir að sjá hvernig hann 
myndi takast á við NBA-deildina og 
trukkana sem biðu þar, eftir að hafa 
verið eins og fullorðinn karlmaður 
meðal barna í háskólaboltanum, 
var gífurleg og stóð Zion undir 
væntingunum fyrstu vikurnar. 
Önnur eins fjölmiðlaumfjöllun 
hefur ekki fylgt  dreng á þessum 
aldri síðan LeBron James kom inn 
í deildina en það hefur ekki komið 
niður á Zion sem er afar jarðbund-
inn. Hann er duglegur að taka þátt í 
góðgerðarverkefnum og aðstoðaði 
meðal annars Barack Obama við að 
úthluta ritföngum og mat til krakka 
sem þurftu á því að halda í Chicago-
borg í síðasta mánuði.

Það er lítið öryggi hjá leikmönn-
um í NBA-deildinni og geta meiðsli 
bundið enda á ferilinn skyndilega. 
Í tilfelli Zion fékk hann að kynnast 
því að bíða á hliðarlínunni fyrstu 
mánuði tímabilsins vegna hné-
meiðsla og eru sérfræðingar ekki 
vissir hversu langur ferillinn verði 
með þennan ógurlega skrokk. Það 
kom ekki í veg fyrir að Zion fetaði 
í fótspor annarra leikmanna NBA-
deildarinnar og bauðst til að greiða 
laun starfsfólksins í höllinni sem 
New Orleans Pelicans leikur í á 
meðan hléið stendur yfir. Þetta 
framlag ætti ekki að truf la ung-
stirnið sem fær tæplega tíu millj-
ónir dollara fyrsta ár sitt í deildinni 
ásamt því að vera búinn að gera 
styrktarsamninga við Jordan-línu 
Nike, Gatorade, Panini America, 
Mercedes-Benz, Fanatics, Beats, 
Mountain Dew og 2K Sports.

Væntingarnar upp úr öllu valdi.
Zion kemur úr mikilli íþróttafjöl-
skyldu, faðir hans þótti efnilegur í 
ruðningi og móðir hans var efnileg í 
spretthlaupum. Stjúpfaðir hans var 
leikstjórnandi í háskólakörfubolt-
anum og átti eftir að hafa mikil áhrif 
á feril hans. Á yngri árum var Zion 
lágvaxinn og var því leikstjórnandi 
fyrstu ár körfuboltaferilsins ásamt 
því að æfa bæði knattspyrnu og 
ruðning. Zion lét það ekki stöðva sig 
og byrjaði að æfa klukkan fimm að 
morgni aðeins níu ára gamall. Þegar 
hann var þrettán ára stækkaði hann 
um sextán sentimetra, byggði upp 
vöðva og varð skyndilega óstöðv-
andi. Á sama tíma fóru myndbönd 
af Zion að troða að slá í gegn á You-
tube og var hann kominn á forsíðu 
Slam Magazine sautján ára gamall. 
Fyrir vikið hrönnuðust inn tilboð 
frá bestu háskólum Bandaríkjanna 
og valdi Zion að leika fyrir Duke.

Hjá Duke myndaði Zion ógnar-
sterkt þríeyki með Cam Reddish 
og RJ Barrett. Liðið vann 32 leiki 
en féll út í átta liða úrslitum mars-
fársins (e. March madness). Tveimur 
vikum seinna tilkynnti Zion að 
hann myndi skrá sig í nýliðaval 
NBA-deildarinnar en áhrif hans á 
bandaríska háskólakörfuboltann 
voru auðsjáanleg. Miðaverð á leiki 
þegar Duke kom í heimsókn rauk 
upp og var Zion valinn besti leik-
maður tímabilsins.

New Orleans Pelicans þurfti á 
nýrri stórstjörnu að halda í sumar 
eftir að hafa skipt Anthony Davis 

til Los Angeles Lakers og virðist val 
félagsins á ungstirninu ætla að skila 
því góðu. Stuðningsmenn liðsins 
þurftu að vera þolinmóðir á meðan 
Zion, sem verður tvítugur í sumar, 
náði sér af meiðslum en gengi liðs-
ins var slakt. Í byrjun febrúar var 

loksins komið að eldskírninni og 
bauð Zion upp á sautján stig í röð í 
fjórða leikhluta í naumu tapi gegn 
San Antonio Spurs. Tapið sveið 
eflaust að einhverju leyti en ljóst var 
að hér var komin stórstjarna.

Í næstu tuttugu leikjum vann 

Pelicans  þrettán sinnum  eftir að 
hafa unnið sautján af fyrstu 44 
leikjum sínum þar áður.  Um leið 
varð Zion fyrsti leikmaðurinn undir 
tvítugu sem skorar tuttugu stig eða 
meira í tíu leikjum í röð.

Ef NBA-deildin hefst á ný eftir 
þetta hlé er ljóst að það verður 
erfitt fyrir Pelicans að laumast inn 
í úrslitakeppnina úr þessu. Mögu-
leikinn er til staðar en frestunin 
er ekki hliðholl Pelicans.  Félagið 
gæti því þurft að bíða í eitt ár eftir 
tækifærinu á að gera sig gildandi í 
úrslitakeppninni en ljóst er að með 
Zion, Brandon Ingram og Lonzo Ball 
sem ungan kjarna er jafnvel hægt að 
kokka saman meistaraefni. 
kristinnpall@frettabladid.is

Zion er góður innan sem utan vallar
Nýliðinn Zion Williamson stóð undir væntingum á fyrstu mánuðum sínum í NBA-deildinni og er synd að hann fái ekki að byggja á 
því næstu vikurnar. Jarðbundni drengurinn er ljúfmenni utan vallar en illviðráðanlegur fyrir andstæðinga sína inni á vellinum.

Hinn nítján ára gamli Zion er með ógurlegan skrokk og líkist framherja en með hæfileika leikstjórnanda þegar hann ber upp boltann. NORDICPHOTOS/GETTY

Zion var ekki lengi að henda í fyrsta veggspjald ferilsins gegn Hawks.

Í stærsta leik Duke í fyrra rifnuðu skór Zion og verðbréfin í Nike hrundu.

Brosmildur eftir að hafa verið kosinn besti leikmaður háskólaboltans.

 Þegar Zion meiddist í 
Nike-skóm í háskólaleik á 
síðasta ári lækkuðu hluta-
bréfin í Nike um eitt prósent 
eða 1,12 milljarða banda-
ríkjadala.

mailto:kristinnpall@frettabladid.is
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Sigurður Sævar Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ístex, segir að fyrirtækið sé framsækið og stefni á umhverfisvæna framleiðslu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Íslenska ullin er einstök
Ístex í Mosfellsbæ framleiðir handprjónaband úr íslenskri ull og má þar nefna 
Plötulopa, Álafosslopa, Jöklalopa og Léttlopa. Ístex framleiðir einnig og selur 
ullarteppi auk þess að gefa út handprjónabækur með fjölbreyttri hönnun. ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Í Ístex hf. er ullarvinnslu-
fyrirtæki sem hefur starfað 
samfellt frá árinu 1896, fyrst 

undir nafni Álafoss. Ístex tók við 
starfseminni árið 1991. Sigurður 
Sævar Gunnarsson er fram-
kvæmdastjóri Ístex. Sigurður 
segir að íslenska ullin sé einstakt 
hráefni. „Okkar hlutverk hjá 
Ístex er að tengja saman ull frá 
íslenskum bændum til neytand-
ans sem vill vinna úr einstöku 
náttúrulegu efni. Eitthvað sem 
er bæði skemmtilegt, nytsamt og 
gefandi,“ segir Sigurður og bætir 
við: „Lopa og lopapeysur þekkja 
allir Íslendingar, hins vegar eru 
ekki eins margir sem þekkja alla 
þá vinnu sem felst í að þróa þráð 
úr ull. Ferill sem liggur frá bónda, 
felur í sér þvott og spuna sem 
að lokum verða meistaraverk í 
höndum hönnuða og handverks-
fólks víða um heim,“ greinir hann 
frá.

„Eitt af okkar skemmtilegu en 
krefjandi verkefnum er að gefa út 
Lopabækur. Síðustu tvö ár hefur 
Védís Jónsdóttir hannað f líkur 
og ritstýrt bókunum. Það er alltaf 
jafn gaman að sjá fólk á förnum 
vegi í hönnun úr Lopabókunum 
okkar. Þá hefur Védís verið að 
skapa nýja línu í værðarvoðum 
sem verða til á næsta ári og auka 
fjölbreytni í þeim vöruf lokki.“

Metnaður í þróun
Sigurður segir að hjá Ístex hafi 
verið lagður metnaður og mikil 
vinna í þróunarmál undanfarin 
ár og mörg verkefni séu þegar 
farin að bera ávöxt. „Hér njótum 
við þess að hafa reynt starfsfólk, 
þar af eru margir sem hafa ára-
tuga reynslu í ullargeiranum. Þá 
höfum við bætt við okkur textíl-
verkfræðingum og verkefnastjóra 
nýrra markaða til að ýta þessum 
nýjungum áfram. Við höfum haft 
að leiðarljósi tvö meginmarkmið 
til að þjónusta viðskiptavini 
okkar sem best. Það fyrra er að 
vera enn umhverfisvænni. Mikil 
vinna hefur farið í að þróa og gera 
litun umhverfisvænni. Vinna 
er hafin við að taka upp OEKO-
Tex 100 staðalinn sem staðfestir 
að vörur okkar innihaldi engin 
skaðleg efni. Við gerum þá kröfu 
til allra okkar birgja að efnin frá 
þeim uppfylli þennan staðal. 
Hins vegar er um að ræða yfir 
4.500 uppskriftir þannig að það 
tekur tíma að fá allar vörur vott-
aðar. Við erum nú þegar búin að 
fá þessa vottun fyrir ullarþvotta-
stöðina okkar á Blönduósi. Þann-
ig að öll ull frá okkur hefur hlotið 
þessa viðurkenningu. Nokkuð 
sem okkar viðskiptavinir geta 
strax nýtt sér,“ útskýrir Sigurður. 

Ull er gull
„Hitt markmiðið í okkar þróunar-
vinnu er að búa til tækifæri fyrir 
ull sem við nýtum ekki nú þegar 
í handprjónaband, líkt og mislita 
ull. Sængurnar Embla og Iðunn 
sem við bjóðum á lopidraumur. is 
eru skemmtileg dæmi um slíkt. 
Þær hafa einmitt hlotið OEKO-Tex 
stimpilinn. Við 
erum þakklát 
fyrir þær frá-
bæru viðtökur 
sem sængurnar 
hafa fengið,“ 
segir Sigurður og 
bætir við að mörg 
önnur spenn-
andi verkefni séu 
í þróunarferli 
og nálægt því að 
komast á kopp-
inn. „Lopi-Loft er 
einangrunarefni 
í f líkur sem fata-
framleiðendur 
hafa verið að 

skoða í sína framleiðslu. Lopi-Fur 
sem er ullarefni sem líkist gæru, 
en hentar viðskiptavinum sem 
vilja náttúrulegt efni af lifandi 
skepnu. Olíuskiljur í skip og ofin 
efni í hljóðeinangrun og fatnað. 
Þá eru ótalin verkefni allt frá lista-
verkum til ofinna ullarefna fyrir 
fataframleiðslu. Við hvetjum alla 
þá sem hafa góðar hugmyndir um 
úrvinnslu íslensku ullarinnar að 
hafa samband við okkur,“ segir 
Sigurður og bætir við að ull sé gull.

Sjá upplýsingar um sængurnar á 
lopidraumur.is

Ístex er eina ullarverksmiðjan 
sinnar tegundar á landinu. 
Ullin er unnin þegar hún kemur frá 
bændum. Hér stendur Sigurður við 
öfluga vinnsluvél. 

Ístex vinnur ýmsar vörur úr íslenskri ull. 

Sigurður Sævar segir að íslenska ullin sé afar verðmæt og í raun einstök.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Framhald af forsíðu ➛

Ullarteppin frá Ístex eru notaleg og hlý. Teppi sem gott er að eiga heima. 

Íslensk ullarsæng 
er kjörin gjöf.
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Frá eigninni nýtur útsýnis til sjávar, að Keili, 
Esjunni og víðar. Húsið er mjög vandað og er mas-
sívt niðurlímt parket á gólfum og sérsmíðaðar 

innréttingar í öllu húsinu. Aukin lofthæð í stórum 
hluta hússins, gólfsíðir gluggar að hluta, vandaðar 
innréttingar og fallegt útsýni.

Lýsing eignar: Forstofa, náttúruflísar á gólfi, fata-
skápar og fatahengi. Hol, parketlagt gólf og aukin 
lofthæð. Loft og veggir klædd með mahóní og innbyggð 
lýsing í loftum. Baðherbergi, marmaralagt gólf og 
veggir, marmaralögð sturta og veggskápar. Barnaher-
bergi I, inn af holi, er parketlagt og rúmgott og með fata-
skápum. Eldhús, parketlagt og bjart með mjög fallegum 
hvítum sprautulökkuðum og viðarinnréttingum með 
flísum á milli skápa, innbyggðri uppþvottavél og gert 
er ráð fyrir tvöföldum ísskáp. Borðaðstaða er í eldhúsi. 
Borðstofa, við eldhús er parketlögð og með innbyggð-
um skápum í vegg.

Í borðstofu eru gólfsíðir gluggar til suðurs. Skáli, við 
borðstofu er parketlagður og með útgengi á afgirta 
viðarverönd til suðurs og vesturs og þaðan á lóð. Setu-
stofa, sem gengið er í um þrjú þrep bæði úr holi og borð-
stofu, er mjög rúmgóð og björt með mikilli lofthæð, inn-
byggðri lýsingu í lofti og fallegri kamínu. Svefngangur, 
sem gengið er á um þrjú þrep úr holi, er parketlagður. 
Barnaherbergi II, parketlagt og rúmgott og með fata-
skápum. Barnaherbergi III, parketlagt og rúmgott og 
með fataskápum.

Baðherbergi, mjög rúmgott og bæði með ofanbirtu og 

opnanlegum glugga. Marmaralagt gólf og veggir, miklar 
innréttingar og extra breitt baðkar sem er fellt niður í 
gólf að hluta og með marmaralögn í kring.

Hjónaherbergi, stórt, parketlagt og með útgengi á 
verönd til austurs. Fataherbergi, inn af hjónaherbergi, 
er með rennihurð við hjónaherbergi, parketlagt og með 
góðum innréttingum og glugga.

Þvottaherbergi, marmaralagt gólf, góðar innréttingar 
með vinnuborði og vaski og útgengi á afgirta viðar-
verönd til norðurs og vesturs með heitum potti. Bílskúr, 
sem innangengt er í úr holi niður um þrjú þrep, er mjög 
rúmgóður og með góðri lofthæð.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Fast-
eignamarkaðarins ehf. í síma 570-4500 eða á netfang-
inu fastmark@fastmark.is

Vandað hús á Seltjarnarnesi

Vandað einbýlishús er til sölu á Seltjarnarnesi. 

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali og leigumiðlari 
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Úlfar F. Jóhannsson
hdl. Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.  
692 6906

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. Mann-
fræðingur/alþjóðatengill. 
895 8497

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • WWW.FASTMOS.IS

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Glæsilegt 232,8 m2 einbýlishús á einni hæð á útsýnislóð.  
Eignin er skráð einbýli 194,7 m2 og bílskúr 38,1 m2.  Eignin skiptist í stofu, borðstofu, 
eldhús, sjónvarpsherbergi, vinnuhol, fjögur svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu og bílskúr. Húsið er mjög skemmtilega hannað. Góð 
lofthæð og gólfsíðir gluggar sem gerir eignina bjarta og skemmtilega. Hellulagt bílaplan 
með hitalögn. Fallegur garður með timburverönd og hellulögðum veröndum.  
Lóðin er sérlega vel staðsett í jaðri golfvallarinns. Stutt í leikskóla, grunnskóla og  
sundlaug/heilsurækt. V. 112,2 m.

Hrafnshöfði 31 - 270 Mosfellsbær 

Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

Opið hús mánudaginn 16. mars  
frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð, 
ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. 
Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðher-
bergi/þvottaherbergi og  tvö svefnher-
bergi og geymslu.  

Geymslan er með glugga og er 
parketlögð og því möguleiki á að nota 
geymsluna sem svefn herbergi. Rúllu-
gardínur eru í öllum gluggum. V, 44,9 m.

Gerplustræti 8, íbúð 206 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús mánudaginn 16. mars  
frá kl. 18:00 til 18:30

Mjög falleg 96,2 m2, 4ra, herbergja 
íbúð á 2. hæð með fallegu útsýni, ásamt 
bílastæði í bílageymslu, í lyftuhúsi. Eign-
in skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi/þvottaherbergi, eldhús og 
stofu. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Skjólgóðar svalir í vesturátt með fallegu 
útsýni. V. 48,9 m.

Gerplustræti 31, íbúð 202 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 17. mars  
frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg og mikið endurnýjuð 61,4 m2, 
tveggja herbergja íbúð með á annari 
hæð.  Eignin skiptist í stofu, eldhús, 
svefnherbergi og baðherbergi.  Sér 
geymsla í kjallara. V. 30,9 m.

241,4 m2 endaraðhús með tveimur íbúðum og 
23,3 m2 bílskúr. Eignin er skráð 264,7 m2, þar 
af íbúð 80 m2, íbúð 161,4 m2 og bílskúr 23,3 
m2. Tvennar svalir. Bílskúr sem fylgir er enda-
bílskúr í sérstæðri bílskúralengju. Rólegur og 
góður staður í Seljahverfi, stutt er í alla helstu 
þjónustu, skóla og leikskóla. Komið er að 
viðhaldi og endurnýjun á eigninni. Gólfefni og 
innréttingar eru upprunarleg. V. 74,9 m.

Hraunbær 14 - 110 Reykjavík 

Fljótasel 1 - 109 Reykjavík 

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Gerplustræti 37, íbúð 211 Mos

 
Falleg 61,2 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í nýlegu lyftuhúsi. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Innbyggður ísskápur og 
uppþvotta vél í innréttingu. V. 35,9 m.

Arkarholt 12 - 270 Mos

 
Fallegt 185,3 m2 einbýlishús á einni hæð 
með rúmgóðum bílskúr á stóri lóð við Ark-
arholt 12 í Mosfellsbæ. Fjögur svefnher-
bergi. Timburverönd í suðvestur og stórt 
bílaplan á 1006 m2 lóð. Skipt var um járn og 
pappa á þaki árið 2018. V. 75,9 m.

Lækjartún 5 - 270 Mosfellsbær 

 
Opið hús mánudaginn 16. mars  
frá kl. 17:00 til 17:30

Fallegt 188,5 m2 einbýlishús á einni hæð. 
Eignin er skráð 188,5 m2, þar af íbúðarrými 
136 m2 og bílskúr 52,5 m2. Eignin stendur á 
1.000 m2 eignarlóð með þremur timbur-
veröndum, leikskúr/geymsluskúr, heitum 
potti og stóru hellulögðu bílaplani með 
hitalögn. V. 74,9 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

OPIÐ HÚS



Höfum fengið í einkasölu veglega eign við Bárugötu 15 í Reykjavík (skráð á tveimur fastanúmerum), samtals 273,2 fm. Húsið var 
byggt 1942, teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt. Mjög falleg og mikið endurnýjuð 121,4 fm 5 herbergja íbúð er á 2. hæð 
hússins en henni tilheyrir nýlega innréttuð 37,9 fm stúdíóíbúð á 1. hæð (búð skv. teikningu) og 58,9 fm rými einnig á 1. hæð þar 
sem eru m.a. tvö rúmgóð herbergi, eldhúsaðstaða og snyrting, þvottahús og geymsla. Þá tilheyrir eigninni 25,5 fm bílskúr og búið 
er að leggja fyrir hleðslustöð fyrir rafbíl hjá bílskúr. Til viðbótar þessu tilheyrir eigninni 29,5 fm íbúð í útbyggingu í garði við hlið 
bílskúrs (vinnustofa á teikningu). Einn annar eigandi er að heildarhúseigninni að Bárugötu 15 í dag. Mjög eftirsótt staðsetning rétt 
hjá Landakotstúni og miðbæ Reykjavíkur. Glæsileg eign sem býður uppá mikla möguleika. 

 BÁRUGATA 15, 273,2 m2 

101 REYKJAVÍK, 125.000.000 kr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Afar sjarmerandi og falleg 3ja herbergja íbúð á neðstu hæð í fjórbýlishúsi á vinsælum 
stað í Lauganeshverfinu. Íbúðin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

 mánudaginn 16. mars kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 RAUÐALÆKUR 6, 70,1 m2

105 REYKJAVÍK, 37,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Afar falleg og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu 
lyftuhúsnæði í hjarta miðborgarinnar. Íbúðin er í húsnæði fyrir aðila, sem eru 67 ára eða 
eldri. Eitt herbergið hefur verið opnað inn í stofu þannig að nú eru tvær samliggjandi 
stofur í íbúðinni, rúmgott hjónaherbergi og eitt minna herbergi

 þriðjudaginn 17. mars kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 7, 101,8 m2

101 REYKJAVÍK, 47,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hlýlegt hús umlukið ævintýragarði. Í hluta af neðri hæðinni er 2ja herbergja íbúð og á 
efri hæðinni eru tvö svefnherbergi, sjónvarpshol, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. 
Afar fallegur og veðursæll garður, með göngustígum, pöllum og heitum potti. 
Margvíslegar tekundir af plöntum eru í garðinum.

 HRAUNBRAUT 38, 162,6 m2

200 KÓPAVOGUR, 79,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Sjarmerandi 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegum og fjölskylduvænum 
hluta Seltjarnarness. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli. Tvö afar rúmgóð svefnherbergi. 
Sér bílastæði við húsið. Skjólsæll garður. Stutt í alla helstu þjónustu. Birt stærð 
íbúðarrýmisins er 85,8 fm skv. Þjóðskrá Íslands.

 miðvikudaginn 18. mars kl. 17.30-18:00OPIÐ HÚS

 TJARNARSTÍGUR 5, 85,5 m2

170 SELTJARN., TILBOÐ

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

 MARKHOLT 4, 150,1 m2

270 MOSFELLSBÆR, 66,9 mkr.

Markholt 4,  150.1 fm 5 herbergja fallegt einbýlishús með bílskúr og fallegum garði. Húsið er einkar vel staðsett með stórri lóð. Stutt í alla 
þjónustu, ss sund, skóla og íþróttastarf.  

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

 HEIÐARGERÐI 26, 252,6 m2

108 REYKJAVÍK, 92,9 mkr.

7 herbergja sérbýli með aukaíbúð. Talsvert mikið endurnýjað einbýlishús á mjög góðum stað í smáíbúðarhverfinu í Reykjavík. Eignin er 
252,6 m2 að stærð með lítilli sér íbúð, skjólgóðum palli, fallegum garði, góðum bílskúr og hellulagðri upphitaðri innkeyrslu. Eignin var öll 
endurnýjuð 2002 og var breytingin hönnuð af Albínu Thoroddsen arkitekt.

mánudaginn 16. mars kl. 17:00-17:45OPIÐ HÚS

Töluvert endurnýjað tengihús, (parhús) á grónum stað við Stapasel í Reykjavík. Húsið 
er skráð 175,4 fm og er bílskúr þar af 21 fm. Nýtt eldhús, nýtt baðherbergi á efri hæð og 
margt yfirfarið. Húsið er staðsett á fallegum stað í botnlangagötu. 

 þriðjudaginn 17. kl. frá 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 STAPASEL 11, 175,4 m2

109 REYKJAVÍK, 65,5 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Vesturberg 131,  215,5 fm 6 herbergja einbýlishús með bílskúr. Húsið er mjög vel við 
haldið og með góðan yfirbyggðan sólskála.  Húsið er á þremur pöllum þó að aðalhæðin 
sé ríkjandi. Stór bílskúr með heitu og köldu vatni. Einn eigandi frá upphafi. 

þriðjudaginn 17. mars kl 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 VESTURBERG 131, 215,5 m2

111 REYKJAVÍK, 76,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Efstaleiti 21, er glæsileg 112.3 fm 4 herbergja íbúð á annari hæð í Efstaleiti í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með 
innbyggðum ísskáp og uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum 
baðherbergjum og þvottahúsi þar eru vandaðar flísar og kubbalýsing er í loftum. 

 þriðjudaginn 17. mars. kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 21, 112,3 m2

103 REYKJAVÍK, 66,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

7 herb. raðhús með aukaíbúð!
Mikið endurnýjað raðhús á góðum stað í hjarta Garðabæjar. Húsið er á þremur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  Sannkallað fjölskylduhús með 4 svefnherbergjum. Að auki er 
tveggja herbergja íbúð í húsinu með sérinngangi bakatil. Viðhaldslétt lóð.

 LANGAMÝRI 12, 303,3 m2

210 GARÐABÆR, 103,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Mjög falleg og björt 54 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Bólstaðarhlíð. 
Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi. Góðar vestursvalir. 
Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, verslanir og þjónustu.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:30–18:00

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 64, 54,0  m2

105 REYKJAVÍK, 34,4 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt 377,6 fm einbýlishús á þremur hæðum við Kleifarveg 5 í Laugarásnum. Húsið 
skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, eldhús, 5-6 herbergi, tvö baðherbergi og snyrtingu. 
Bílskúr. Stór garður, bæði fyrir framan húsið og aftan. Sumarhús er í bakgarði.

  KLEIFARVEGUR 5, 377,6 m2

104 REYKJAVÍK, 149 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Einstaklega vel staðsett og vel hannað 273 fm einbýlishús á einni hæð sem stendur 
á 1.140 fm eignarlóð við Skeljatanga á einum allra besta stað við strandlengjuna í 
Reykjavík, sunnan megin í Skerja rðinum. Sjávarmegin eru stórir gluggar og einstakt 
útsýni y r fjörðinn til Álftaness, Bessastaða og út  óann.

 SKELJATANGI 5, 273 m2

102 REYKJAVÍK, 154 mkr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Eignamiðlun ehf. kynnir fallegt og mikið endurnýjað ca. 280 fm einbýlishús á einni 
hæð við Grundarland í Fossvogi. Húsið er vel staðett í Fossvoginum og hefur verið 
endurnýjað á síðustu árum m.a. verið settur gólfhiti í öll gólf og skipt um gólfefni. 
Eldhúsið er allt endurnýjað, innrétting og tæki. 

 GRUNDURLAND 2 , 280 m2

108 REYKJAVÍK, TILBOÐ

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.isVirkilega góð 100,4 fm íbúð á 2. hæð i fjórbýlishúsi. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, 
sér inngangur, gott útsýni og merkt bílastæði á lóð. Nýlegar innihurðir, nýleg 
eldhúsinnrétting, nýleg baðinnrétting. Húsið nýlega málað. Stutt í skóla og leikskóla.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:00 – 17:30

 FROSTAFOLD 187, 100,4 m2

110 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Einbýlishús á mjög góðum og eftirsóttum stað í Seljahverfinu með 3 herbergja ca.. 130 
fm aukaíbúð á jarðhæð. Frábær staðsetning í Seljahverfinu í Breiðholti í göngufjarlægð 
frá skóla, leikskóla og íþróttasvæði ÍR.

 YSTASEL 7, 285, m2

109 REYKJAVÍK, 78,5 mkr.

Efstaleiti 21 íbúð 601 4 herbergja íbúð í nýju glæsilegu lyftuhúsi með góðu útsýni. Litir 
og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af Rut Káradóttur innanhússarkitekt. 
Fullfrágenginni með harðparketi sem er Quick step frá Harðviðarvali á meginrýmum. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. mars kl. 17:00-17:300

 EFSTALEITI 21, 100,6 m2

103 REYKJAVÍK, 74,9 mkr.

3 herb. íbúð á 2.hæð í mikið viðgerðu húsi á mjög góðum útsýnisstað í bökkunum. . 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Tvö svefnherb. Glæsilegt útsýni.   Nýir gluggar og 
gler að mestu, hús nýlega viðgert og sameign mjög góð.

 MARÍUBAKKI 6, 83,3 m2

109 REYKJAVÍK, 35,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Vönduð og sérlega björt 112,2 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 6.hæð í nýju 
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara. 
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði. Alrými er einstaklega 
bjart og vistlegt. Hönnuður er Orri Árnason hjá Zeppelin Arkitektum.

 BORGARTÚN 28A - ÍBÚÐ 603
105 REYKJAVÍK, 75,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

miðvikudaginn 18 .mars kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

Vel hönnuð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð, með stæði í bílakjallara. Björt stofa, 
rúmgott hálfopðið eldhús, útgengi beint út í garð. Sérinngangur af svalagangi. Eignin er 
mjög vel staðsett nærri verslunum og þjónustu, og stutt í gönguleiðir og útvist.

mánudaginn 16.mars kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 ÖLDUGRANDI 9 - ÍBÚÐ 103
107 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur fasteig-
nasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fastei-
gnasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 862 1110

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðin-
ugr og löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166



Höfum fengið í einkasölu veglega eign við Bárugötu 15 í Reykjavík (skráð á tveimur fastanúmerum), samtals 273,2 fm. Húsið var 
byggt 1942, teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt. Mjög falleg og mikið endurnýjuð 121,4 fm 5 herbergja íbúð er á 2. hæð 
hússins en henni tilheyrir nýlega innréttuð 37,9 fm stúdíóíbúð á 1. hæð (búð skv. teikningu) og 58,9 fm rými einnig á 1. hæð þar 
sem eru m.a. tvö rúmgóð herbergi, eldhúsaðstaða og snyrting, þvottahús og geymsla. Þá tilheyrir eigninni 25,5 fm bílskúr og búið 
er að leggja fyrir hleðslustöð fyrir rafbíl hjá bílskúr. Til viðbótar þessu tilheyrir eigninni 29,5 fm íbúð í útbyggingu í garði við hlið 
bílskúrs (vinnustofa á teikningu). Einn annar eigandi er að heildarhúseigninni að Bárugötu 15 í dag. Mjög eftirsótt staðsetning rétt 
hjá Landakotstúni og miðbæ Reykjavíkur. Glæsileg eign sem býður uppá mikla möguleika. 

 BÁRUGATA 15, 273,2 m2 

101 REYKJAVÍK, 125.000.000 kr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Afar sjarmerandi og falleg 3ja herbergja íbúð á neðstu hæð í fjórbýlishúsi á vinsælum 
stað í Lauganeshverfinu. Íbúðin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

 mánudaginn 16. mars kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 RAUÐALÆKUR 6, 70,1 m2

105 REYKJAVÍK, 37,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Afar falleg og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í góðu 
lyftuhúsnæði í hjarta miðborgarinnar. Íbúðin er í húsnæði fyrir aðila, sem eru 67 ára eða 
eldri. Eitt herbergið hefur verið opnað inn í stofu þannig að nú eru tvær samliggjandi 
stofur í íbúðinni, rúmgott hjónaherbergi og eitt minna herbergi

 þriðjudaginn 17. mars kl. 17:30-18:00OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 7, 101,8 m2

101 REYKJAVÍK, 47,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hlýlegt hús umlukið ævintýragarði. Í hluta af neðri hæðinni er 2ja herbergja íbúð og á 
efri hæðinni eru tvö svefnherbergi, sjónvarpshol, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. 
Afar fallegur og veðursæll garður, með göngustígum, pöllum og heitum potti. 
Margvíslegar tekundir af plöntum eru í garðinum.

 HRAUNBRAUT 38, 162,6 m2

200 KÓPAVOGUR, 79,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Sjarmerandi 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegum og fjölskylduvænum 
hluta Seltjarnarness. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli. Tvö afar rúmgóð svefnherbergi. 
Sér bílastæði við húsið. Skjólsæll garður. Stutt í alla helstu þjónustu. Birt stærð 
íbúðarrýmisins er 85,8 fm skv. Þjóðskrá Íslands.

 miðvikudaginn 18. mars kl. 17.30-18:00OPIÐ HÚS

 TJARNARSTÍGUR 5, 85,5 m2

170 SELTJARN., TILBOÐ

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

 MARKHOLT 4, 150,1 m2

270 MOSFELLSBÆR, 66,9 mkr.

Markholt 4,  150.1 fm 5 herbergja fallegt einbýlishús með bílskúr og fallegum garði. Húsið er einkar vel staðsett með stórri lóð. Stutt í alla 
þjónustu, ss sund, skóla og íþróttastarf.  

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

 HEIÐARGERÐI 26, 252,6 m2

108 REYKJAVÍK, 92,9 mkr.

7 herbergja sérbýli með aukaíbúð. Talsvert mikið endurnýjað einbýlishús á mjög góðum stað í smáíbúðarhverfinu í Reykjavík. Eignin er 
252,6 m2 að stærð með lítilli sér íbúð, skjólgóðum palli, fallegum garði, góðum bílskúr og hellulagðri upphitaðri innkeyrslu. Eignin var öll 
endurnýjuð 2002 og var breytingin hönnuð af Albínu Thoroddsen arkitekt.

mánudaginn 16. mars kl. 17:00-17:45OPIÐ HÚS

Töluvert endurnýjað tengihús, (parhús) á grónum stað við Stapasel í Reykjavík. Húsið 
er skráð 175,4 fm og er bílskúr þar af 21 fm. Nýtt eldhús, nýtt baðherbergi á efri hæð og 
margt yfirfarið. Húsið er staðsett á fallegum stað í botnlangagötu. 

 þriðjudaginn 17. kl. frá 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 STAPASEL 11, 175,4 m2

109 REYKJAVÍK, 65,5 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Vesturberg 131,  215,5 fm 6 herbergja einbýlishús með bílskúr. Húsið er mjög vel við 
haldið og með góðan yfirbyggðan sólskála.  Húsið er á þremur pöllum þó að aðalhæðin 
sé ríkjandi. Stór bílskúr með heitu og köldu vatni. Einn eigandi frá upphafi. 

þriðjudaginn 17. mars kl 17.00-17.30OPIÐ HÚS

 VESTURBERG 131, 215,5 m2

111 REYKJAVÍK, 76,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Efstaleiti 21, er glæsileg 112.3 fm 4 herbergja íbúð á annari hæð í Efstaleiti í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er tilbúin til afhendingar við kaupsamning fullbúin með 
innbyggðum ísskáp og uppþvottavél í eldhúsi, harðparketi á gólfum að undanskildum 
baðherbergjum og þvottahúsi þar eru vandaðar flísar og kubbalýsing er í loftum. 

 þriðjudaginn 17. mars. kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 EFSTALEITI 21, 112,3 m2

103 REYKJAVÍK, 66,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

7 herb. raðhús með aukaíbúð!
Mikið endurnýjað raðhús á góðum stað í hjarta Garðabæjar. Húsið er á þremur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  Sannkallað fjölskylduhús með 4 svefnherbergjum. Að auki er 
tveggja herbergja íbúð í húsinu með sérinngangi bakatil. Viðhaldslétt lóð.

 LANGAMÝRI 12, 303,3 m2

210 GARÐABÆR, 103,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Mjög falleg og björt 54 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Bólstaðarhlíð. 
Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi. Góðar vestursvalir. 
Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, verslanir og þjónustu.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:30–18:00

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 64, 54,0  m2

105 REYKJAVÍK, 34,4 mkr.

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt 377,6 fm einbýlishús á þremur hæðum við Kleifarveg 5 í Laugarásnum. Húsið 
skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, eldhús, 5-6 herbergi, tvö baðherbergi og snyrtingu. 
Bílskúr. Stór garður, bæði fyrir framan húsið og aftan. Sumarhús er í bakgarði.

  KLEIFARVEGUR 5, 377,6 m2

104 REYKJAVÍK, 149 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Einstaklega vel staðsett og vel hannað 273 fm einbýlishús á einni hæð sem stendur 
á 1.140 fm eignarlóð við Skeljatanga á einum allra besta stað við strandlengjuna í 
Reykjavík, sunnan megin í Skerja rðinum. Sjávarmegin eru stórir gluggar og einstakt 
útsýni y r fjörðinn til Álftaness, Bessastaða og út  óann.

 SKELJATANGI 5, 273 m2

102 REYKJAVÍK, 154 mkr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Eignamiðlun ehf. kynnir fallegt og mikið endurnýjað ca. 280 fm einbýlishús á einni 
hæð við Grundarland í Fossvogi. Húsið er vel staðett í Fossvoginum og hefur verið 
endurnýjað á síðustu árum m.a. verið settur gólfhiti í öll gólf og skipt um gólfefni. 
Eldhúsið er allt endurnýjað, innrétting og tæki. 

 GRUNDURLAND 2 , 280 m2

108 REYKJAVÍK, TILBOÐ

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.isVirkilega góð 100,4 fm íbúð á 2. hæð i fjórbýlishúsi. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, 
sér inngangur, gott útsýni og merkt bílastæði á lóð. Nýlegar innihurðir, nýleg 
eldhúsinnrétting, nýleg baðinnrétting. Húsið nýlega málað. Stutt í skóla og leikskóla.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:00 – 17:30

 FROSTAFOLD 187, 100,4 m2

110 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Einbýlishús á mjög góðum og eftirsóttum stað í Seljahverfinu með 3 herbergja ca.. 130 
fm aukaíbúð á jarðhæð. Frábær staðsetning í Seljahverfinu í Breiðholti í göngufjarlægð 
frá skóla, leikskóla og íþróttasvæði ÍR.

 YSTASEL 7, 285, m2

109 REYKJAVÍK, 78,5 mkr.

Efstaleiti 21 íbúð 601 4 herbergja íbúð í nýju glæsilegu lyftuhúsi með góðu útsýni. Litir 
og samsetningar innréttinga og flísa voru valdar af Rut Káradóttur innanhússarkitekt. 
Fullfrágenginni með harðparketi sem er Quick step frá Harðviðarvali á meginrýmum. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. mars kl. 17:00-17:300

 EFSTALEITI 21, 100,6 m2

103 REYKJAVÍK, 74,9 mkr.

3 herb. íbúð á 2.hæð í mikið viðgerðu húsi á mjög góðum útsýnisstað í bökkunum. . 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Tvö svefnherb. Glæsilegt útsýni.   Nýir gluggar og 
gler að mestu, hús nýlega viðgert og sameign mjög góð.

 MARÍUBAKKI 6, 83,3 m2

109 REYKJAVÍK, 35,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000/armann@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Vönduð og sérlega björt 112,2 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 6.hæð í nýju 
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara. 
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði. Alrými er einstaklega 
bjart og vistlegt. Hönnuður er Orri Árnason hjá Zeppelin Arkitektum.

 BORGARTÚN 28A - ÍBÚÐ 603
105 REYKJAVÍK, 75,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

miðvikudaginn 18 .mars kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

Vel hönnuð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð, með stæði í bílakjallara. Björt stofa, 
rúmgott hálfopðið eldhús, útgengi beint út í garð. Sérinngangur af svalagangi. Eignin er 
mjög vel staðsett nærri verslunum og þjónustu, og stutt í gönguleiðir og útvist.

mánudaginn 16.mars kl. 17:00 - 18:00OPIÐ HÚS

 ÖLDUGRANDI 9 - ÍBÚÐ 103
107 REYKJAVÍK, 39,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

www.eignamidlun.is www.eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur fasteig-
nasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fastei-
gnasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 862 1110

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðin-
ugr og löggiltur 
fasteignasali
SÍMI 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast
mark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast
eignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vantar allar gerðir eigna á söluskrá.  Mikil sala. 
Skoðum og verðmetum samdægurs. Hafðu samband.

• Virkilega glæsilegt og nánast algjörlega endur-
nýjað 360,3 fm. einbýlishús á frábærum stað 
niður við lækinn. Sér 2ja herbergja 64,5 fm. íbúð 
í kjallara með sérinngangi. 

• Húsið var mjög mikið endurnýjað á árunum 2003 
og 2004.  Þá var skipt um öll gólfefni, innihurðir, 
baðherbergi endurnýjuð, byggt við húsið og 
bætt við aukaíbúð í kjallara. 

• Stofur með gólfsíðum gluggum til suðurs og 
fallegum arni. Sjónvarpsstofa. Sex herbergi.  Þrjú 
baðherbergi og gestasnyrting.

• Lóðin var öll endurnýjuð og brunnar í lóð. Inn-
keyrsla og stéttir hellulagðar og settar verandir úr 
Lerki og hellulagðar sunnan við húsið. 

• Eign á einstökum stað niður við lækinn.

Sunnuflöt – Garðabæ. Glæsileg eign niður við lækinn.

 

• Virkilega fallegt 203,5 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum auk kjallara við Tjarnarbraut í Hafnarfirði. 

• Tvær stofur og er kamína í annarri. Hægt væri að 
nýta aðra stofuna sem svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Endurnýjað gestasalerni. Fimm herbergi 
og eru svalir til suðvesturs út af einu þeirra. 

• Lóðin er 589,0 fm. að stærð. Hellulögð stétt 
að húsi. Tyrfð flöt fyrir framan hús og fallegur 
gróður. Steyptir veggir á lóðarmörkum og hellu-
lagt stæði. Vel væri hægt að koma fyrir bílskúr 
á lóðinni og liggur fyrir deiluskipulag þess efnis 
ásamt teikningum. 

Um er að ræða frábæra staðsetningu við 
tjörnina í Hafnarfirði með afar fallegu útsýni.

 Verð 89,9 millj.

• Góð 98,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér 
geymslu í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveg. 
Í dag er eitt svefnherbergi og samliggjandi stofur 
en einfalt væri að breyta annarri stofunni í auka 
svefnherbergi. 

• Íbúðin er björt og með stórum gluggum. Eldhús 
með gluggum til norðurs og útsýni.

• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. 
Þak endurnýjað árið 2008, húsið málað að utan 
árið 2010, stigagangur var málaður og skipt um 
teppi árið 2010 og gluggar málaðir árið 2014. 
Sameign er snyrtileg og sjarmerandi með fallegu 
upprunalegu viðarhandriði. Hér er um að ræða 
virkilega fallega og sjarmerandi íbúð í stein-
steyptu húsi frá árinu 1920. 

Verð 41,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45
• Afar falleg 5 herbergja 131,6 fm. efri hæð með 

norðaustursvölum í glæsilegu þríbýlishúsi við 
Ránargötu í Reykjavík. Þrjú hellulögð stæði eru á 
baklóð, þ.e. stæði fyrir hverja íbúð.

• Aukin lofthæð er í allri hæðinni ásamt gólf- og 
loftlistum. Parket með fiskibeinamynstri í stofum. 
Glæsilegur sameiginlegur stigagangur, með upp-
runalegum handriðum og eru tvöfaldar hurðir inn 
í hverja íbúð í frönskum stíl. Þrjú svefnherbergi.

• Húsið er afar sjarmerandi og með fallegri glugga-
setningu. Húsið var múrviðgert og málað árið 
2014. Sama ár voru svalir endurnýjaðar. Þá var 
öll sameignin tekin í gegn í byrjun árs 2020. 

Verð 69,9 millj.

Tjarnarbraut 15 – Hafnarfirði. Einbýlishús við Lækinn.

Laugavegur 49. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð

• Virkilega vandað 254,7 fm. einbýlishús á einni 
hæð á einstökum stað við opið óbyggt útivistar-
svæði á Valhúsahæðinni.  Frá eigninni nýtur 
útsýnis til sjávar, að Keili, Esjunni og víðar.

• Húsið er mjög vandað. Massívt niðurlímt 
parket og sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu.  
Aukin lofthæð í stórum hluta hússins og gólfsíðir 
gluggar að hluta.  

• Setustofa með mikilli lofthæð og kamínu. Borð-
stofa með gólfsíðum gluggum til suðurs. Skáli 
við borðstofu með útgengi á verönd. Fjögur 
herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi.

• Lóðin er fullfrágengin en þó hefur ósnortinn mói 
verið látinn halda sér í tengslum við Valhúsa-
hæðina norðan og austan við húsið.  

Verð 147,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• 51,8 fm.  íbúð á 3. hæð með suðursvölum á 

þessum eftirsótta stað í Vesturbænum. Sér stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Snyrtileg sam-
eign.

• Stofa með góðum gluggum til suðurs. Tengi fyrir 
þvottavél á baðherbergi. Eitt alrými sem skiptist í 
stofu og eldhús. Eitt svefnherbergi með glugga til 
suðurs.

• Snyrtileg sameign sem var tekin í gegn fyrir um 2 
árum síðan. Íbúðin er í göngufjarlægð við skóla og 
íþróttasvæði. 

Verð 33,9 millj.

Valhúsabraut – Seltj.nesi. Einstök staðsetning á Valhúsahæðinni.

Seilugrandi 3. 2ja herbergja íbúð - suðursvalir.Ránargata 22 – 5 herbergja efri hæð.

• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað um 
310,0 fm. 7 herbergja einbýlishús á 4 pöllum 
við Klapparberg í Reykjavík. Eldhúsinnrétting 
og tæki eru nýleg, aðal baðherbergi hússins er 
nýlega endurnýjað og þakjárn og þakkantur eru 
frá árinu 2018.  

• Stórar stofur með mikilli lofthæð, arni og útgengi 
á svalir til suðausturs þaðan sem nýtur útsýnis til 
fjalla. Stór eyja er í eldhúsi og góð borðaðstaða. 
Fjögur herbergi. Útgengi á verönd til suðurs úr 
hjónaherbergi og sjónvarpstofu.

• Lóðin er ræktuð og skjólsæl með fallegum trjá-
gróðri.  Steypt innkeyrsla og hellulögð stétt eru 
fyrir framan hús. 

 
 Verð 89,9 millj.

• 726,8 fm. húseign á 1.253,0 fm. lóð með fjölda 
bílastæða. Grunnflötur 1. og 2. hæðar hússins 
er u.þ.b. 345,0 fm.  að og inndregin 3. hæð 
hússins er um 40 fermetrar.  Hjólastólalyfta er á 
milli 1. og 2. hæðar hússins.   

• Á jarðhæð er verslunarhúsnæði með gólfsíðum 
gluggum út að Síðumúla, 7 skrifstofur auk 
lagersrýmis ofl.  Á 2. hæð eru 6 skrifstofur, 2 
fundarsalir, opið vinnurými o.fl.  Á 3. hæð er um 
40 fermetra opið rými.

• Ætla má að hægt verði að stækka 3. hæð 
hússins þannig að hún verði jafn stór neðri 
hæðum, en það er þó auðvitað háð samþykki 
skipulagsyfirvalda.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jóns-
son lögg. fasteignasali.

Klapparberg. Einbýlishús á grónum og skjólsælum stað.

Síðumúli 6. Heil húseign með fjölda bílastæða.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. Stærðir íbúða eru 
frá 55,7 fm. upp í 194,7 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist.  

• Afhending íbúða verður í mars 2020.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefn-

um og eru m.a. allir gluggar úr áli og klæðning 
hússins úr anodiseraðri álklæðningu. Klæðningin 
er sérhönnuð og meðhöndluð með sérstakri 
aðferð. Hljóðvist er verulega aukin í eigninni og 
er gengið mun lengra í þeim efnum en alla jafna 
tíðkast í íslenskum byggingum.

• Nánari upplýsingar um bygginguna á 
www.105midborg.is

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 

fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-

staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, 
efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök 
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loft-
ræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í 
stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

• Nánari upplýsingar um bygginguna á 
www.105midborg.is

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

OPIÐ HÚS

Í D
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Naustavör – Bryggjuhverfið í vesturbæ Kópavogs. Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir til sölu. Leitið upplýsinga á skrifstofu. 
Bjarkarholt 8-20 -  Mosfellsbæ - Nýjar íbúðir til sölu fyrir 50 ára og eldri. 



sími

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Eyktarsmári 14
201 Kópavogur

186 fm endaraðhús á 
útsýnisstað í Kópav. 
 • Eignin skiptist í 3-4 

svefnherbergi, tvö baðherbergi
 • Sjónvarpsherbergi sem 

má breyta í svefnherbergi 
á efri hæð. 

 • Svalir til suðurs, 
ólstofa, og arinn. 

 • Bílskúr. 
 • Vinsæl staðsetning í Kópavogi.

Verð:  89,5 millj.

Gulaþing 32
203 Kópavogur

Glæsileg íbúð með  
sér inngangi 
 • Alls 175 fm þar af 

bílskúr 42 fm
 • Stór alrými, svalir 

og sér verönd
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi
 • Heitur pottur á verönd
 • Gott viðhaldslétt 

og klætt hús
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

OPIÐ HÚS
mánudaginn 16. mars 

kl. 17:00 -17:30

Verð:  69,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Björt og rúmgóð 150 fm  
efri sérhæð 
 • 30 fm bílskúr

 •  3-4 svefnherbergi 

 • Fallegt útsýni 

 • Húsið mikið endurnýjað að utan 

 • Nýtt eldhús og gólfefni 

Unnarbraut 12
170 Seltjarnarnesi

 Verð:   79,9 millj.

Nánari upplýsingar : 

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. mars

 kl 18:00-18:45

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663-4392

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptas. 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Friðjón Ö. Magnúss.
aðst. fasteignasala 
Sími: 692 2704

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929



– Með þér alla leið

Mikið endurnýjað 60,2 fm 
atvinnuhúsnæði við Garðaflöt 
 • Mikil lofthæð er inni og flotað gólf (með gólfhita) 
 • Tveir inngangar og bílastæði eru beggja megin við húsið. 
 • Einstaklega vel með farin eign á góðum stað. 

 25,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðaflöt 16

s. 775 1515

210 Garðabær

Stór falleg íbúð að stærð 111,6 fm 
 • Þjú góð svefnherbergi, öll með skápum 
 • Glæsilegt opið eldhús 
 • Úgengt út á sérafnotarétt úr stofu 
 • Baðherbergi fallega hannað 
 • Einstök staðsetning

56,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 16 

s. 845 8958

105 Reykjavík

53,6 fm tveggja herbergja íbúð í kjallara 
við Mánagötu 
 • Stofan er rúmgóð með glugga á tvö vegu
 • Sameiginlegt þvottahús 
 • Að utan lítur húsið vel út 

28,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánagata 22

s. 778 7272

105 Reykjavík

Vel skipulögð 64,7 fm 3ja herbergja 
 • Góð svefnherbergi 
 • Rúmgóð stofa 
 • Eign í langtímaleigu með góðum leigutekjum

Verð :  36,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 36 

s. 822 2307

105 Reykjavík

Rúmlega 100 fm bústaður 
 • 5180 fm eignarland í Grímsnesi 
 • Tvö svefnherbergi og stórt svefnloft 
 • Heitt og kalt vatn 
 • Stór pallur með heitum potti 
 • Læst svæði

35 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kerhraun 31

s. 695 5520

801 Grímsnes

 • Falleg og björt 150 fm neðri sérhæð 
 • Nýlegt eldhús og baðherbergi
 • Nýleg gólfefni 
 • Stórar og bjartar stofur 
 • Frábær staðsetning

Verð :  68,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Safamýri 95

s. 616 1313

108 Reykjavik

Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Axel Axelsson 
lögg. fasteignasali
Sími:  778 7272
axel@miklaborg.is

Vandaðar nýjar 
íbúðir fyrir 60+
• Útsýnisíbúðir 

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó,  
2ja og 3ja herbergja íbúðir

• Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð hjá  
Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 10

• Vandaðir verktakar

• Afhending október 2020

Verð frá: 42,5 millj.
Hraunbær 103 a/b/c

110 Reykjavík

Hafið samband

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi 
 • Tvennar svalir 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Sjávarútsýni 

54 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðagrandi 2a

s. 896 8232

 107Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 134 fm  
4ra herbergja íbúð á jarðhæð
 • Nýlegt lyftuhús með 
 • Stæði í lokaðri bílageymslu
 • Eignin skiptist í 118,8 fm íbúðarrými
 • 15,2 fm geymsla

79,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrólfsskálamelur 3

s. 899 5856

170 Seltjarnarnes

59,6 fm þriggja herbergja íbúð 
 • 2 svefnherbergi 
 • Jarðhæð við Eiríksgötu í 101 RVK 
 • Gott viðhald á húsi
 • Frábær staðsetning

Verð :  38 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Eiríksgata 33

s. 616 1313

101 Reykjavík

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Íbúð á 8 hæð- alls 77,8 fm 
 • Glæsilegt útsýni til sjávar og yfirbæinn 
 • Tvennar svalir, báðar með svalalokun 
 • 3ja herbergja íbúð, 2 svefnherbergi 

49,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 20

s. 775 1515

101 Reykjavík

Góð 2ja herbergja 65,8 fm íbúð 5.hæð 
í lyftuhúsi 
 • Stæði í bílgeymslu 
 • Sér geymsla. 
 • Gott útsýni 

Verð :  36,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Austurströnd 8

s. 616 1313

170 Seltjarnarnes

.       

48,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 17. mars kl. 17:30 - 18:00

 • Virkilega falleg og björt íbúð á 6.hæð  
með gluggum í þrjár áttir.

 • Vel skipulagða 84,5fm 3ja 
herbergja endaíbúð

 • Sérinngangi, stórum svölum til suðurs 
 • Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 

Vallakór 6a
203 Kópavogur

.       

84,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. mars kl. 17:00 - 17:45

 • Falleg og björt 210 fm efri sérhæð 
 • Fjögur góð svefnherbergi 
 • Tvö salerni
 • Hús byggt 2000 
 • Stórar svalir í suður og vestur 
 • Sér þvottahús innan íbúðar

Skipholt 66
105 Reykjavík

Vandað 229 fm einbýli við Hamrakór
 • Allur frágangur er einstaklega vandaður
 • Tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi og þvottahús
 • Stofur með mikið útsýni og eldhús er hálf opið inn í stofur
 • Sauna og heitur pottur fylgja.

109,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hamrakór 6

s. 775 1515

203 Kópavogur

Alls 309 fm auk sameignar
 • Fjórar íbúðir, ein á hæð,
 • Tvær 4ra herb, ein 3ja herb og ein 2ja herb
 • Starfrækt var gistiheimili í húsinu, selst án gistileyfis
 • Frábær staðsetning, mikið endurnýjuð eign
 • Geymslur fylgja öllum íbúðum

TilboðVerð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 9a

s. 695 5520

101 Reykjavík

220,6 fm einbýlishús (fjölskylduhús) 
 • Tveggja íbúða hús
 • Skráð á tveimur fastanúmerum 
 • Bílskúr
 • Á fallegum stað inn við Sund

90,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efstasund 95

s. 775 1515

104 Reykjavík

Glæsileg stór 2ja herbergja m. sérinng.
 • Frábær staður í Garðabæ, innst í botnlanga  

115,7 fm auk stæðis í bílageymslu 
 • Lyftuhús og stórar suðursvalir 
 • Gott fataherbergi inn af hjónaherbergi 
 • Þvottahús innan íbúðar, stór geymsla 

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rúgakur 3

s. 773 6000

210 Garðabær

 56,9 millj.

.       

68,9 millj.Verð:

Lindasmári 47
201Kópavogur

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Glæsileg 156 fm íbúð  
á 2 hæðum 
 • Sérinngangur 
 • Efsta hæð, endaíbúð, 
 • Fjögur svenherbergi, 

möguleiki á því fimmta 
 • Mikil lofthæð í 

glæsilegum stofum 
 • Útgengt úr stofu á svalir 
 • Sér þvottahús innan íbúðar 
 • Frábær staðsetning 

.       

61,9 millj.Verð:

Vel skipulagða sérhæð 
í góðu tvíbýlishúsi auk 
bílskúrs. 
 • Eignin sem er skráð 

153 fm skiptist í 125 fm 
íbúðarrými og 28 fm bílskúr. 

 • Íbúðarrýmið skiptist í gang, 
stofu, borðstofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottahús og geymslu. 

Hraunbraut 40
200 Kópavogur

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

.       

TilboðVerð:

Frábærlega staðsett einbýli  
á besta stað í Fossvogi 
 • 363,7 fm þar af er 

bílskúr 33 fm 
 • Mjög gott skipulag 
 • Glæsilegar stofur með 

arni og 28,7 fm garðskáli 
 • Fjögur svefnherbergi á 

aðalhæð, en 5 skv teikningu 

Láland 4
108 Reykjavík

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

.       

TilboðVerð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.mars kl 17:30 - 18:00

 • Fallegt raðhús á einni hæð stærð 169 fm 
 • Bílskúrinn með gryfju 25,7 fm 
 • Stórar bjartar stofur 
 • Skjólgóður afgirtur suður 

garður með verönd 
 • Frábær staðsetning, stutt í 

skóla, verslun og þjónustu

Hraunbær 75
110 Reykjavík

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

LAUST VIÐ 

KAUPSAMNING



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Íbúð á 8 hæð- alls 77,8 fm 
 • Glæsilegt útsýni til sjávar og yfirbæinn 
 • Tvennar svalir, báðar með svalalokun 
 • 3ja herbergja íbúð, 2 svefnherbergi 

49,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 20

s. 775 1515

101 Reykjavík

Góð 2ja herbergja 65,8 fm íbúð 5.hæð 
í lyftuhúsi 
 • Stæði í bílgeymslu 
 • Sér geymsla. 
 • Gott útsýni 

Verð :  36,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Austurströnd 8

s. 616 1313

170 Seltjarnarnes

.       

48,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 17. mars kl. 17:30 - 18:00

 • Virkilega falleg og björt íbúð á 6.hæð  
með gluggum í þrjár áttir.

 • Vel skipulagða 84,5fm 3ja 
herbergja endaíbúð

 • Sérinngangi, stórum svölum til suðurs 
 • Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 

Vallakór 6a
203 Kópavogur

.       

84,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. mars kl. 17:00 - 17:45

 • Falleg og björt 210 fm efri sérhæð 
 • Fjögur góð svefnherbergi 
 • Tvö salerni
 • Hús byggt 2000 
 • Stórar svalir í suður og vestur 
 • Sér þvottahús innan íbúðar

Skipholt 66
105 Reykjavík

Vandað 229 fm einbýli við Hamrakór
 • Allur frágangur er einstaklega vandaður
 • Tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi og þvottahús
 • Stofur með mikið útsýni og eldhús er hálf opið inn í stofur
 • Sauna og heitur pottur fylgja.

109,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hamrakór 6

s. 775 1515

203 Kópavogur

Alls 309 fm auk sameignar
 • Fjórar íbúðir, ein á hæð,
 • Tvær 4ra herb, ein 3ja herb og ein 2ja herb
 • Starfrækt var gistiheimili í húsinu, selst án gistileyfis
 • Frábær staðsetning, mikið endurnýjuð eign
 • Geymslur fylgja öllum íbúðum

TilboðVerð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 9a

s. 695 5520

101 Reykjavík

220,6 fm einbýlishús (fjölskylduhús) 
 • Tveggja íbúða hús
 • Skráð á tveimur fastanúmerum 
 • Bílskúr
 • Á fallegum stað inn við Sund

90,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efstasund 95

s. 775 1515

104 Reykjavík

Glæsileg stór 2ja herbergja m. sérinng.
 • Frábær staður í Garðabæ, innst í botnlanga  

115,7 fm auk stæðis í bílageymslu 
 • Lyftuhús og stórar suðursvalir 
 • Gott fataherbergi inn af hjónaherbergi 
 • Þvottahús innan íbúðar, stór geymsla 

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rúgakur 3

s. 773 6000

210 Garðabær

 56,9 millj.

.       

68,9 millj.Verð:

Lindasmári 47
201Kópavogur

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Glæsileg 156 fm íbúð  
á 2 hæðum 
 • Sérinngangur 
 • Efsta hæð, endaíbúð, 
 • Fjögur svenherbergi, 

möguleiki á því fimmta 
 • Mikil lofthæð í 

glæsilegum stofum 
 • Útgengt úr stofu á svalir 
 • Sér þvottahús innan íbúðar 
 • Frábær staðsetning 

.       

61,9 millj.Verð:

Vel skipulagða sérhæð 
í góðu tvíbýlishúsi auk 
bílskúrs. 
 • Eignin sem er skráð 

153 fm skiptist í 125 fm 
íbúðarrými og 28 fm bílskúr. 

 • Íbúðarrýmið skiptist í gang, 
stofu, borðstofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottahús og geymslu. 

Hraunbraut 40
200 Kópavogur

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

.       

TilboðVerð:

Frábærlega staðsett einbýli  
á besta stað í Fossvogi 
 • 363,7 fm þar af er 

bílskúr 33 fm 
 • Mjög gott skipulag 
 • Glæsilegar stofur með 

arni og 28,7 fm garðskáli 
 • Fjögur svefnherbergi á 

aðalhæð, en 5 skv teikningu 

Láland 4
108 Reykjavík

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

.       

TilboðVerð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.mars kl 17:30 - 18:00

 • Fallegt raðhús á einni hæð stærð 169 fm 
 • Bílskúrinn með gryfju 25,7 fm 
 • Stórar bjartar stofur 
 • Skjólgóður afgirtur suður 

garður með verönd 
 • Frábær staðsetning, stutt í 

skóla, verslun og þjónustu

Hraunbær 75
110 Reykjavík

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

LAUST VIÐ 

KAUPSAMNING



Þarftu að brúa bilið 
í húsnæðiskaupum?

arionbanki.is

Viðbótaríbúðalán Arion banka er nýr kostur fyrir 
fólk sem er að spá í húsnæðiskaup. Hentug lausn 
þegar lífeyrissjóðslánið dugar ekki alveg. 

Flétturimi 9, 112 Rvk., 1. hæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 16/3 KL. 17:00-17:30.

Flétturimi 9, íbúð 102: 115 fm glæsileg íbúð á 1.hæð í mikið endurnýjuðu húsi á góðum 
stað í Grafarvogi ásamt 15 fm stæði í bílageymslu, samtals 130 fm. Eldhúsinnrétting er 
nýleg með nýlegum tækjum. Hellulögð verönd frá stofu. Húsið er nýlega steypuviðgert 
og málað. Opið hús mánudaginn 16. mars. kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Atvinnuhúsnæði 
AUSTURSTRÖND 4 - 170 SELTJARNARNES.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á mjög góðum stað við Austurströnd 4 á Seltjarnarnesi: 
181,2 fm með innkeyrsludyrum og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur.  
Húsnæðið getur verið laust við kaupsamningsgerð. Húsnæðið er í dag hólfað í tvö bil 
en auðvelt að sameina aftur. Verð 45,9 millj. 

Velkomið að bóka skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Álfholt 32, 220 Hfj. 
7 HERBERGJA ÍBÚÐ. 

Álfholt 32, 220 Hfj., íbúð 302. 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum, samtals 154,9 fm. 
Húsið er steinsteypt 3ja hæða fjölbýli ásamt kjallara og þakrýmis. Tvö herbergi á neðri 
hæð ásamt stofu, eldhúsi, holi, baðherbergi og þvottahúsi. Á efri hæð eru þrjú svefn-
herbergi, sjónvarpshol ásamt baðherbergi og geymslu. Góðar svalir. Parket og flísar á 
gólfum. Gott innra skipulag. Verð 54,9 millj.  
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Gullsmári 7, 201 Kópavogur, 
8.HÆÐ, 2JA HERBERGJA FYRIR ELDRI BORGARA.

Gullsmári 7, íbúð 804. Góð 2ja herbergja íbúð í vönduðu húsi  fyrir 60 ára og eldri 
á frábærum stað í Kópavogi. Tengt fyrir þvottavél á baði. Búrgeymsla innan íbúðar. 
Rúmgóðar yfirbyggðar svalir með frábæru útsýni. Húsið er tengt þjónustumiðstöð með 
matsal, föndurherbergi og ýmiss konar þjónustu. Verð 42, 5 millj. 

Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Klukkurimi 89, 112 Rvk., 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS MÁN 16/3 KL. 17:15-17:45.

Klukkurimi 89, Grafarvogi, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum á efstu hæð 
ásamt geymslu á jarðhæð, samtals 89 fm. Stórar stofur með suðursvölum og frábæru 
útsýni yfir borgina og til sjávar og fjalla. Tvö svefnherbergi, eldhús með borðkrók. 
Baðherbergi m/tengi fyrir þvottavél. Verð 39,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 16. mars kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

- Íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu 
fyrir opinberan aðila. 

- Traustar greiðslur

- Langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

lögg. fast. 
einarm@fold.is / 893-9132

Irpa Fönn Hlynsdóttir 
sölufulltrúi, löggildingarnemi

   

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

NAUSTAVÖR 36-44  200 Kóp Verð frá: 47,8 mkr

Glæsilegt 44 íbúða álklætt lyftuhús við Bryggjuhverfi í Vesturbæ Kópavogs.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og vönduð AEG eldhústæki. Sjávarútsýni er 
úr flestum íbúðum. Íbúðirnar skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi annars án 
gólfefna. Íbúðirnar eru með góðum svölum. Sérmerkt stæði í lokaðari bílageymslum fylgir 
flestum íbúðum. Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5     Stærð: 84 -208.2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. mars kl. 17.30-18.00

Nýhöfn 4     210 Garðabæ 83.900.000

Glæsileg og vönduð  3-4ra herbergja íbúð  með sjávarútsýni og  
hærri lofthæð í stofu.  Fallegar  sérsmíðar innréttingar, granít á  
borðum í eldhúsi og á baðherbergi, gólfefni eru fallegt parket og 
flísar á gólfum. Allar innréttingar sérsmíðar frá Brúnás. Sérmerkt 
stæði í upphitaðri og  lokaðri bílageymslu. Um er ræða lyftuhús 
og er húsið álklætt. 
Einstök staðsetning við sjávarkambinn í Garðabæ og stutt í gott 
útivistarsvæði, leikskóla og skóla 

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 140,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 19:00-19:30

Vefarastræti 18     270 Mosfellsbær

Glæsilega 3ja herbergja íbúð á  2. hæð með stæði í bílageymslu. Sérgeymsla er 
innaf bílastæði . Eignin er með fallegt útsýni. Rúmgott eldhús með eldunareyju. 
Eikar innr., stáltæki, uppþv.vél og ísskápur fylgir. Rúmgóð svefnherb.m/skápum, 
baðherb. með sturtu, þvotth.innan íb. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 109,1 m2        Bílageymsla

52.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. mars kl. 17.30-18.00

Hringbraut 95    101 Reykjavík

Þriggja herbergja íbúð á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. Rúmgott eldhús með 
glugga, opið við bjarta stofu. Hjónaherb. með skápum, rúmgott barnaherb. Bað-
herb. m/glugga, baðkar með sturtuaðstöðu. Sameiginlegt þvottahús í sameign 
ásamt hjól-og vagnageymslu. Sérgeymsla í sameign.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 77,2 m2      

39.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. mars kl. 18:30-19:00

Dyngjugata 1-3    210 Garðabær 60.900.000

Aðeins 1 íbúð eftir- Tilbúnin til afhendingar við kaupsamning””
304: Um er að ræða 4ra herb. íbúð á 3.hæð, alls 123,1 fm að stærð, ásamt stæði  í 
bílageymslu. Íbúð er merkt: 304 og skiptist í anddyri með fataskáp, 3 góð svefnherb,. 
Gott baðherberbergi. Eldhús er með AXIS innréttingu. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 123,1 m2        Bílageymsla

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17.mars kl 17:00-18:00

Sjónarvegur 5    210 Garðabær Verð frá: 51,6- 64,9 mkr

Glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir við Sjónarveg 5.
3ja og 4ra herbergja íbúðir, flestar með stæði í bílageymslu

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3-4     Stærð: 90-125 m2       Bílageymsla

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl 18:00-18:30

Hörðukór 5    203 Kópavogur 46.900.000

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á annari hæð í góðu húsi við Hörðukór 5 í 
Kópavogi. Alls er eignin 111,2 fm, þar af er geymsla í sameign 9,5 fm. Yfirbyggðar 
svalir sem fylgja íbúðinni eru 9 fm og snúa í suður. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 111 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl 17.30-18.00

Álalind 10    201 Kópavogur 62.900.000

Glæsileg 3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð að Álalind 10 ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu. Mikil lofthæð, innfelld lýsing, innihurðar 
í yfirstærð.Tvö góð svefnherbergi, eldhúsið vel útbúið með fallegri 
innréttingu og Quartstein á borðum. 

Spanhelluborð og ofn í vinnuhæð. Rúmgóðar svalir út frá stofu 
um 15,5fm, þvottaherbergi er innan íbúðar og staðsetning eftirsótt 
með alla þjónustu í göngufæri.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 110,1 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222

Glæsileg og rúmgóð íbúð á efstu hæð ásamt stæði í bílageymslu í fallegu lyftuhúsi. 
Eignin skiptist í samliggjandi eldhús og stofu, baðherbergi, forstofu, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi og eitt lítið sem var teiknað sem geymsla en er notað sem herbergi 
að auki er sér geymsla í sameign og stæði í lokaðri bílageymslu. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5     Stærð: 115,4 m2

Úlfarsbraut 114     113 Reykjavík 61.900.000

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ 53,8-94,6 millj

Fallegar  íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu 3-5 hæða fjölbýlishúsi við Strikið 
1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2-3ja herbergja  og 84-174,2 fm. Íbúðirnar eru 
með vönduðum innréttingum frá Axis og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með 
góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-3     Stærð: 84-179,6 m2

NÝTT

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl 17:00-17:30

17. Júnítorg    210 Garðabær

Vel skipulögð, falleg og björt íbúð á efstuhæð við 17.Júní torgi í  Garðabæ. Eignin er með 
aukinni lofthæð og er á fjórðu hæð. Íbúðin skiptist í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og 
rúmgóðri stofu. Eldhús er með ljósri innréttingu, góðu skápaplássi, parket á gólfi. Bað-
herbergi er flísalagt með sturtu og ljósri innréttingu. Þar er tengi fyrir þvottavél. Geymsla 
8,7 fm er í sameign. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 77.3 m2      

43.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl 17:00-17:30

Norðurbrú 2    210 Garðabær 105.000.000

Fasteignasalan TORG kynnir: Glæsileg Penthouse íbúð á 4 hæð í 
fallegu lyftuhúsi. Íbúðin ásamt innréttingum var hönnuð af Gunnari Páli 
Kristinssyni hjá RÝMA arkitektum. Sérsmíðar innréttingar frá Brúnás, 
svartur granítsteinn á borðum, og vegg í eldhúsi. Lyfta gengur beint 
uppí íbúðina, þrennar svalir og stæði í lokaðri bílageymslu. 

Útsýnið er frábært.

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 204 m2       Bílageymsla

LYFTA GENGUR BEINT Í ÍBÚÐ

SJÁVAR-ÚTSÝNI

AÐEINS EIN ÍBÚÐ EFTIR

GLÆSI-LEGT ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. mars kl. 17:00-17:30

LAUS STRAX

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Safnið heitir núna Blöðin
Vantar þig blaðið í dag, í gær 
eða helgarblað frá því í haust?
       Á frettabladid.is finnur 
þú Fréttablaðið í dag og safn 
eldri blaða undir flipanum
Blöðin 

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á        
   frettabladid.is



DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI 

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS
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LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Verð: 54.900.000

Verð: 59.900.000

Verð: 53.000.000

Verð: 49.000.000

Verð: 57.900.000Verð: 69.900.000

Verð: 105.800.000

Verð frá: 43.400.000

Sjávargrund 7a - Garðabær 
Stærð 135,5 fm - 3-4 svefnherb. - Bílageymsla - Sérinng.
Allar upplýsingar veitir Óskar lgf. í síma 615 8200

Bústaðavegur 99 - Reykjavík 
Stærð 134,5 fm - 4 svefnherbergi - Endurnýjað
Allar upplýsingar veitir Óskar lgf. í síma 615 8200

Dalbrekka 14 - Kópavogur 
Stærð 105,4 fm - 3 svefnherbergi - 2 stæði í bílageymslu
Allar upplýsingar veitir Oscar lgf. í síma 861 8466

Heiðmörk 68a - Hveragerði 
Stærð 117,2 fm - Nýbygging - 3 svefnherbergi
Allar upplýsingar veitir Oscar lgf. í síma 861 8466

Bæjarlind 5 - Kópavogur
Stærðir 64-230 fm - Glæsileg nýbygging - Tilb. til afhendingar
Allar upplýsingar veitir Hrafnkell lgf. í síma 690 8236

Faxahvarf 4 - Kópavogur 
Stærð 230,6 fm - Glæsilega hannað 
Allar upplýsingar veitir Sölvi lgf. í síma 618 0064

Gullengi 6 - Reykjavík 
Stærð 133,3 fm - 4 svefnherbergi - Sérinngangur 
Allar upplýsingar veitir Ingunn Björg lgf. í síma 856 3566

Norðurbrú 3 - Garðabær 
Stærð 87,5 fm - 3 herbergi - Bílageymsla 
Allar upplýsingar veitir Óskar lgf. í síma 615 8200

oc@domusnova.is

oc@domusnova.is

ingunn@domusnova.isoskar@domusnova.is

solvi@domusnova.is

oskar@domusnova.is

Opið hús þriðjudaginn 17. mars kl. 17:30-18:00 Opið hús þriðjudaginn 17. mars kl. 18:30-19:00

Opið hús þriðjudaginn 17. mars kl. 17:30-18:00

Opið hús mánudaginn 16. mars kl. 18:00-18:30

Opið hús mánudaginn 16. mars kl. 18:00-18:30

oskar@domusnova.is

hrafnkell@domusnova.is



VALHALLARBRAUT 
763 OG 764
Í REYKJANESBÆ

TIL SÖLU HEILDAREIGNIRNAR

GRENSÁSVEGUR 11   I   SÍMI 588 9090   I   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Í húsinu nr. 763 sem er skráð undir gistiheimili eru alls 96 herbergi á þremur hæðum. 48 matshlutar, 16 á hverri hæð, 
auk sameignar. Hvert herbergi er skráð um 52 m² og deilir baðherbergi með öðru herbergi. Herbergin eru búin 
húsgögnum að hluta. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er flatarmál matshluta 01 með sameign skráður  3.369,8 m². 

Húsið nr. 764 er skráð pósthús. Um er að ræða sér timburhús á einni hæð, matshluti 02 skráður 146,4 m² 
samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Eitt fastanúmer er fyrir báða eignarhluta 231-0750.  Heildareignin er skráð 
2.646 m² án sameignar en er 3.516,2 m² með sameign. Stærð lóðar er skráð 11.657 m², leigulóð.

Verð: 650 millj.

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg. 
leigumiðlari. Sími 824 9098

FREKARI UPPLÝSINGAR

 

Kambsvegur 29, 104 Reykjavík
6 herbergja íbúð með sérinngangi, samtals 153,9 fm 
þar af 40 fm sérstæður bílskúr. Hluti efri hæðar er undir 
súð og nýtanlegir fermetrar því stærri en gólfflötur 
gefur til kynna. Geymsluloft. Áhugaverð eign með mikla 
möguleika.  
Halla Unnur, lgf,s 659 4044, halla@gimli.is 

 

Aðalland 11, 108 Reykjavík
Fallegt endaraðhús á einni hæð, ásamt bílskúr, samtals 
152,7 fm. Vel staðsett innst í botnlanga við rólega 
götu. Mikið útsýni, góður garður í suður. 2 stofur, 2 
svefnherbergi. Sólstofa sem einnig er hægt að nota sem  
svefnherbergi.  
Kristján s 691 4252, kristjan@gimli.is 

 

Sóleyjarrimi 9, 112 Reykjavík
Mjög rúmgóð og vel skipulögð 2-3ja herbergja íbúð á 
1.hæð með sérinngangi og svölum til suðurs í húsi fyrir 
50 ára og eldri. Samtals 95,7 fm, lyfta í húsinu. Íbúðinni 
fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.  
Ellert s 661 1121, ellert@gimli.is

 

Bjallavað 15, 110 Reykjavík
Mjög björt og falleg 80fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð 
(þriðju) með sérinngangi á góðum stað í Norðlingaholtinu. 
Heildarstærð 80,2 fm þar af sérgeymsla í sameign 9,3 fm.  
Ólafur s 6-900-811, olafur@gimli.is

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ólafur
Sölu- og 

markaðsstjóri
690 0811

Ellert
Sölustjóri
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489 

Bárður
Sölustjóri
896 5221 

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Sölufulltrúi

820 6511

Kristján
Sölufulltrúi

691 4252 Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Þarftu að selja? Hafðu sambandTraust og fagleg þjónusta

Verð 53,9 millj. TILBOÐ Verð 47,9 millj. Verð 37,9 millj.

 

BREKKUÁS 5 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 17. MARS KL.17.30-18.00 

Rúmgóð og björt 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlegu 9 
íbúða klæddu lyftuhúsi með sólpalli og svölum með eins-
taklega fallegu útsýni. Þvottahús er innan íbúðar. Húsið er 
bárujárnsklætt að utan og er því viðhalds lítið. Verð 45,9 millj.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

S: 867-3040

Guðbjörg G.  
lögg. fasteignasali

S: 899-5949

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 661 6021
 hreidar@eignamidlun.is

 YSTASEL 7, 285,3 m2

109 Reykjavík
Verð: 78.500.000 kr.

Einbýlishús á mjög góðum og eftirsóttum stað í Seljahverfinu með 
3 herbergja ca.. 130 fm aukaíbúð á jarðhæð. Frábær staðsetning 
í Seljahverfinu í Breiðholti í göngufjarlægð frá skóla, leikskóla 
og íþróttasvæði ÍR ásamt fjölbreyttri verslun og þjónustu við 
þjónustumiðstöðina Mjódd. Góð aukaíbúð sem gefur mikla möguleika á 
góðum leigutekjum.

BÓKIÐ SKOÐUN

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS



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

TRAUST Í 80 ÁR

Fylgdu 

okkur á 

Facebook

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

ÝMIS TILBOÐ OG GLAÐNINGAR  •  FRÍ HEIMSENDING

LITRÍKUR GLÆSIFATNAÐUR 
FYRIR VORVEISLURNAR 



Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Hreingerningar

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

 Ræstingar

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Ódýrar & vandvirkar ræstingar.

Sjá uppl. www.fmjthrif.is
FMJ Þrif ehf.

 Bókhald

Bókhaldsþjónusta, vsk, laun, 
Innheimta. Áralöng reynsla. AKB 
bókhald s. 856-6749

 Málarar
Málningarþjónusta S: 782-6034.

 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

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Trésmíði

TRÉSMIÐUR
tekur að sér stór og smá verk 
sanngjarnt verð s 8924624 net 
sjgverktakar@gmail.com

Húsnæði

 Húsnæði óskast

NULL
Kona óskar eftir íbúð til leigu. Uppl. 
í s: 620-4464

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Elliðaárdalur
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 12. febrúar 2020 og borgarstjórn Reykjavíkur þann 3. mars 
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir borgargarðinn í Elliðaárdal. Skipulagið byggir 
á grunni eldra deiliskipulags sem var samþykkt árið 1994 sem fellt er úr gildi.  Í tillögunni eru afmörkuð 
og skilgreind hverfisverndarsvæði í dalnum, gerð grein fyrir helstu göngu- og hjólastígum ásamt nýjum 
þverunum yfir Elliðaárnar og skilgreind helstu útivistar- og áningarstaðir. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 16. mars 2020 til og með 29. apríl 2020. Einnig má sjá tillöguna á vefnum, 
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 29. apríl 2020. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 16. mars 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýst tillaga að 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er hér með auglýst tillaga að deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

landsmanna 30 ára og 
eldri horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri viku*

landsmanna 50 ára og 
eldri horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri viku*

*MMR. 15-22 nóv 2019

Við miðlum af reynslu!

VIÐ ERUM 5 ÁRA!
Við þökkum áhorfið undanfarin

5 ár og hlökkum til að færa 
landsmönnum áfram íslenskt 

sjónvarp á degi hverjum
þeim að kostnaðarlausu.

FRÉTTAUMRÆÐA,  MENNING, HEILSA, 
LÍFSREYNSLA OG NÁTTÚRA 

ÞÚ ERT AÐ HORFA Á 
HRINGBRAUT

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

RÁÐNINGAR

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

Árangur fyrirtækja ræðst  af þekkingu, getu og reynslu 
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting 
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings 
að vel takist til.

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Vilt þú byggja eigið hús?

Kynntu þér málið á reykjavik.is/lodir

Úlfarsárdalur
byggingarhæfar lóðir 
á föstu verði

lóðir 
á föstu 
verði

Úlfarsárdalur býður gott aðgengi að fjölbreyttum útivistar- og náttúrusvæðum með 

einstöku samspili fjallsins, dalsins og árinnar. 

Mikil uppbygging á sér stað í Úlfarsárdal. Neðst í dalnum rís nú glæsilegt mannvirki 

sem hýsa mun skóla, leikskóla, menningarmiðstöð, bókasafn, sundlaug og 

íþróttamannvirki. Nú þegar hefur hluti byggingarinnar verið tekinn í notkun og 

uppbygging á íþróttasvæði er vel á veg komin.

Hvar viltu byggja þitt framtíðarheimili?

KÖRFUBOLTI Keflvíkingurinn Sara 
Rún Hinriksdóttir var valin besti 
leikmaður úrslitaleiksins þegar 
lið hennar, Leicester Riders hafði 
betur gegn Dur ham Palat ina tes í 
úrslitum bresku bikarkeppninnar í 
körfubolta. Sara var stigahæst í liði 
Leicester með 23 stig ásamt því að 
taka niður sjö fráköst.

Sara sem verður 24 ára síðar á 
þessu ári er á fyrsta tímabili sínu 
hjá Leicester eftir að hafa áður leikið 
með Canisius skólanum í New York 
ríki. Hún hefur leikið með Keflavík 
á Íslandi og var valin besti ungi leik
maðurinn á Íslandsmótinu árið 
2013 og 2015.

Tíu stig í röð frá Söru undir lok 
fyrri hálfleiks gerðu það að verkum 
að Leicester leiddi með tólf stigum 
um tíma en Durham gafst ekki upp 
og hélt sér inni í leiknum allt til loka 
hans.

Leicester er í baráttu um heima
vallarrétt í úrslitakeppninni í 
bresku deildinni en líklegt er að 
deildin fari nú í hlé á meðan kóróna
veirufaraldurinn geisar. – kpt

Sara Rún valin 
best í bikarsigri

Sara Rún  í leik með Keflavík heima 
á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Þrátt fyrir að f lestar 
knattspyrnudeildir Evrópu hafi lagt 
niður keppni fyrir helgi var keppt á 
nokkrum vígstöðvum og komust 
tveir Íslendingar á blað í gær. Á 
sama tíma þurftu Íslendingarn
ir tveir í CSKA Moskvu að sætta sig 
við eitt stig gegn Ufa á heimavelli.

Rúnar Már Sigurjónsson kom 
sínum mönnum á bragðið í 32 sigri 
Astana á Kaspij Aktau á útivelli. 
Rúnar steig á vítapunktinn og skor
aði fyrsta mark Astana sem komst 
30 yfir en var nálægt því að glutra 
forskotinu niður í seinni hálf leik. 
Astana er á toppi deildarinnar með 
sjö stig eftir þrjá leiki en Rúnar Már 
og félagar eru ríkjandi meistarar.

Fyrr um daginn náði Viðar Örn 
Kjartansson að brjóta ísinn og skora 
fyrsta mark sitt fyrir Yeni Malatya
spor en gat ekki komið í veg fyrir 12 
tap sinna manna gegn Kayserispor. 
Viðar kom inn af bekknum í seinni 
hálfleik og var f ljótur að láta til sín 
taka.

Selfyssingurinn getur glaðst yfir 
því að hafa komist á blað og skorað 
mark í sjöundu deildinni en hann 
hefur áður skorað á Íslandi, í Nor
egi, Kína, Svíþjóð, Ísrael og  Rúss
landi. – kpt

Rúnar og Viðar 
á skotskónum

NFL Leikmannasamtök NFLdeild
arinnar samþykktu í gær nýjan 
kjarasamning sem gildir til tíu ára 
og tekur hann gildi fyrir  næsta 
tímabil.  Skiptar skoðanir voru á 
samningnum og fóru nokkrar af 
stærstu stjörnum deildarinnar 
ekki leynt með óánægju sína.

Eitt af baráttuatriðum eiganda 
liðanna var að lengja tímabilið 
um einn leik sem mun taka gildi 
frá og með árinu 2021. Þá má 
búast við því að úrslitakeppnin 
verði stækkuð en samkvæmt nýja 

samningnum hafa þeir heimild til 
að bæta tveimur liðum við úrslita
keppnina til að lengja keppnina.

Um árabil hafa nokkrir leikmenn 
innan deildarinnar barist fyrir því 

að breyta ströngum reglum deild
arinnar um marijúanareykingar 
og fengu þeir loksins sitt fram. 
Leikmenn geta ekki lengur verið 
dæmdir í bann ef þeir eru teknir 
með marijúana utan vallar. Þá 
verður ekki kannað hvort að menn 
hafi verið að reykja gras á meðan 
á tímabilinu stendur. Aðeins eitt 
slíkt próf mun fara fram og það á  
undirbúningstímabilinu. Á sama 
tíma var bann leikmanna sem eru 
teknir ölvaðir undir stýri lengt í 
þrjá leiki.  – kpt

Leikmönnum verður ekki lengur refsað fyrir marijúana
Josh Gordon 
hefur átt erfitt  
með að halda 
sér réttu megin 
við línurnar 
á ströngm 
reglum NFL um 
grasreykingar 
síðustu ár. NOR-
DICPHOTOS/GETTY

Á næsta ári verður 
einum leik bætt við tíma-
bilið í NFL á kostnað leiks á 
undirbúningstímabilinu. 
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Fólk sem var að koma frá út-
löndum var alloft sett í sóttkví. 
Það voru líka sett ný sóttvarna-
lög í kjölfar spænsku veikinnar.

Gunnar Þór Bjarnason, 
sagnfræðingur

1690 Loðvík XIV sendir hersveitir til Írlands.

1972 Gústav III Svíakonungur verður fyrir byssukúlu á grímuballi í 
sænsku óperunni. Hann deyr af sárum sínum tæpum tveim vikum 
síðar.

1815 Willem I lýstur konungur Niðurlanda.

1830 Lundúnalögreglan Scotland Yard endurskipulögð. Nafnið er 
dregið af heiti götunnar sem höfuðstöðvar lögreglunnar stóðu við. 
Það festist svo við embættið.

1836 Stjórnarskrá Texas samþykkt. Í henni var ákvæði sem 
heimilaði þrælahald.

1912 Pat Nixon fæðist. Hún 
lést árið 1993, 81 árs að aldri.

1939 Þjóðverjar ráðast inn í 
Tékkóslóvakíu.

1948 Billie Holiday, söngkona, 
sleppt úr fangelsi vegna góðrar 
hegðunar. Hún hafði hlotið 
dóm fyrir vörslu fíkniefna.

1959 Jens Stoltenberg, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Noregs og núverandi aðal-
framkvæmdastjóri Sameinuðu-
þjóðanna,  fæðist.

1964 Lyndon B. Johnson leggur fyrir Bandaríkjaþing að samþykkja 
frumvarp sem beint er gegn fátækt.

1968 Robert F. Kennedy tilkynnir að hann hefji kosningabaráttu til 
embættis forseta Bandaríkjanna.

1976 Harold Wilson, forsætisráðherra Breta, segir af sér.

1978 Soyus 26 snýr til móður 
jarðar á ný.

1998 Jóhannes Páll páfi II 
biður um fyrirgefningu Guðs 
vegna aðgerðarleysis og þagnar 
rómversk-kaþólskra um Hel-
förina.

2012 George Clooney er 
ásamt fleirum handtekinn fyrir 
borgaralega óhlýðni. Þau höfðu 
safnast saman fyrir  utan súd-
anska sendiráðið í Washington.

Merkisatburðir

Sænski rithöfundurinn 
Selma Lagerlöf fædd-
ist 20. nóvember 1858 
í Vermalandi. Það var 
árið 1909 sem hún varð 
fyrst allra kvenna til 
að hljóta Nóbelsverð-
launin. Um leið varð hún 
fyrsti Svíinn til að vinna 
þessi eftirsóttu verð-
laun. Þau fékk hún fyrir 
bók sína Nilli Hólmgeirs-
son og ævitýraför hans 
um Svíþjóð. Bókin kom 
út í Svíþjóð í tveimur 
bindum, á árunum 1906 
og 1907.

Selmu sagðist síðar 
svo frá að bókinni hafi 
í fyrstu verið ætlað að 
vera dulin landafræði-
kennsla þar sem aðal-
persónan ferðast um 
land sitt á gæsabaki. En bókinni var vel tekið og hróður 
hennar barst fljótt út fyrir heimaland höfundar og var þýdd 
á fjölda tungumála og varð víða lesin.

Hugur Selmu stefndi fljótt að ritstörfum. Hún starfaði 
sem kennari en reyndi fyrir sér jafnframt með ritstörfum. 
Eftir að hafa sigrað í sagnasamkeppni tók hún til við að 
skrifa skáldsögu í fullri lengd. Það var Gösta Berlings saga 
sem kom út 1891. Henni var mátulega tekið í fyrstu en telst 
nú til sígildra sænskra bókmennta.

Meðal annarra þekktra verka Selmu er Jerúsalem 
og Föðurást: saga frá Vermalandi svo einhverra af fjöl-
mörgum bóka hennar sé getið.

Í tímaritinu Æskunni frá árinu 1966 segir um Selmu: „En 
afreksverk hennar lifa og munu ekki falla í gleymsku meðan 
mannkindin kann að meta góðan skáldskap. Hún var einn 
af þessum ódauðlegu sagnameisturum, sem lifa í bókum 
sínum, þótt þeir deyi.“

Selma Lagerlöf lést þennan dag, 16. mars árið 1940, 81 árs 
að aldri.

Fyrsti Nóbelsverðlaunahafi  
meðal kvenna deyr

Þ E T TA  G E R Ð I S T  16 .  M A R S  19 4 0 Ég veit að samkomubanni 
var beitt töluvert á árunum 
eftir spænsku veikina. Hún 
hafði gríðarleg áhrif á við-
horf fólks og var eins konar 
tráma,“ segir Gunnar Þór 

Bjarnason sagnfræðingur.
Elsta dæmið um samkomubann sem 

finna má á vefnum timarit.is er frá 1919 
en þá var sett á samkomubann í Hafnar-
firði til að sporna við útbreiðslu tauga-
veiki. Gunnar Þór sem vinnur nú að 
bók um spænsku veikina sem geisaði 
á Íslandi árið 1918 segir að árin á eftir 
hafi oft komið upp ótti við að svipaður 
faraldur væri að koma aftur.

„Fólk sem var að koma frá útlöndum 
var alloft sett í sóttkví. Það voru líka 
sett ný sóttvarnalög í kjölfar spænsku 
veikinnar,“ segir Gunnar Þór.

Hann segir að það sé engin tilviljun 
að dæmi um samkomubann finnst strax 
árið eftir spænsku veikina. Um beina 
afleiðingu sé að ræða.

„Það er mjög athyglisvert að bera 
spænsku veikina saman við það sem 
nú er að gerast. Svo er reyndar dálítið 
magnað að vera langt kominn með bók 
um „síðustu drepsóttina“ þegar COVID-
19 skellur á okkur. Ég þarf að breyta inn-
gangi og ýmsu öðru sem ég þóttist vera 
búinn með.“

Tæplega 500 manns létust úr spænsku 
veikinni á Íslandi og áhrifin voru gríðar-
leg á daglegt líf landsmanna. Verslanir 
lokuðu, dagblöð hættu að koma út og 
samband við útlönd féll niður vegna 
veikinda starfsmanna Landssímans. Þá 
féllu messur niður og sorp var ekki hirt.

Eins og fyrr segir var samkomubanni 
beitt í Hafnarfirði 1919. Á þriðja og 
fjórða áratug síðustu aldar var gripið til 
þessa úrræðis í nokkur skipti. Var það 
oftast til að hefta útbreiðslu inflúensu en 
einnig vegna mislinga, skarlatssóttar og 
barnaveiki. Oft var um staðbundið bann 
að ræða en stundum náði það víða um 
land. Þannig var samkomubann í gildi á 
mörgum stöðum í febrúar og mars 1931 
vegna inflúensu. Hið sama gerðist í mars 
1937 og febrúar 1941.

Samkomubönn á Íslandi 
eru ekki ný af nálinni
Samkomubann hefur tekið gildi á landinu vegna útbreiðslu COVID-19. Gunnar Þór 
Bjarnason sagnfræðingur segir að í kjölfar spænsku veikinnar hafi verið gripið tölu-
vert til þessa úrræðis. Fréttablaðið rifjar upp gömul dæmi um samkomubönn á Íslandi.

Spænska veikin sem geisaði á Íslandi 1918 hafði mikil áhrif á sóttvarnir og var byrjað að beita samkomubönnum strax næstu ár.

Hér má sjá 
gamlar aug-
lýsingar um 
samkomu-
bönn. Annars 
vegar úr Vísi 
frá 1920 og 
hins vegar úr 
Alþýðublað-
inu 1937. 

Það var svo í nóvember 1948 að 
samkomubann gekk í gildi á Akureyri 
vegna mænuveikifaraldurs sem fékk 
síðar nafnbótina Akureyrarveikin. 
Banninu var af létt í desember en sett 
á aftur þegar faraldurinn fór aftur að 
aukast.

Veikin barst einnig til Ísafjarðar, þar 
sem samkomubann var sett um tíma, 
Hvammstanga og Sauðárkróks. Sam-
komubanninu var ekki aflétt á Akureyri 
fyrr en um miðjan febrúar 1949.

Það er einnig hægt að finna dæmi um 
samkomubönn sem ekki voru sett á til 

að hefta útbreiðslu sjúkdóma.
Þannig var sett á samkomubann á 

Siglufirði um áramótin 1953-54. Þar 
hafði sprengiefnabirgðum bæjarins 
verið stolið og óttuðust yfirvöld að þýfið 
yrði notað til óláta á gamlárskvöld. Svo 
fór þó ekki því þjófarnir skiluðu sprengi-
efninu og stóð bannið bara í eitt kvöld.

Þá þurfti að setja á tímabundið 
samkomubann í Kef lavík í nóvember 
1954 vegna þess að enginn lögreglu-
þjónn starfaði í bænum. Loks setti sýslu-
maður Þingeyinga á samkomubann um 
verslunarmannahelgina 1962. Ástæðan 
var sú að árið áður hafði komið til mik-
illa áfloga á útiskemmtun í Vaglaskógi 
og miklar skemmdir unnar á svæðinu. 
sighvatur@frettabladid.is
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LÁRÉTT
1. Rétta
5. Skordýr
6. Í röð
8. Eftirláta
10. Skóli
11. Dinglandi
12. Fálátur
13. Þjappaði
15. Matarsódi
17. Hökta

LÓÐRÉTT
1. Vökvi
2. Mánuður
3. Rjúka
4. Kk nafn
7. Álandsvindur
9. Stelpuskotta
12. Þó
14. Fljótræði
16. Són

LÁRÉTT: 1. bjóða, 5. lús, 6. gh, 8. ánafna, 10. ví, 
11. laf, 12. þurr, 13. tróð, 15. natrón, 17. stama.
LÓÐRÉTT: 1. blávatn, 2. júní, 3. ósa, 4. agnar, 7. 
hafræna, 9. fluðra, 12. þótt, 14. ras, 16. óm.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Schagiatmetov átti leik gegn 
Demin í Orenburg árið 1964. 

1. d7! (eða 1. Ka1!). 1...Bxe4+ 2. 
Ka1 Bd5 3. Re6! Bxe6 4. d8D+ 
1-0.  Flestum skákmótum í mars 
og apríl hefur verið aflýst eða 
frestað. Í gær var tilkynnt um 
frestun á Íslandsmótinu í skák. 
Skákhreyfingin hefur blásið til 
sóknar á netinu og verða mót 
fyrir íslenska skáksamfélagið 
þar haldin daglega. Fyrsta mótið 
fer fram í kvöld. Teflt er á Chess.
com.   
www.skak.is: Skákmót á netinu.                              

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Sunnan 8-15 m/s í kvöld, 
snjókoma með köflum 
sunnanlands og um 
landið norðvestanvert, 
annars úrkomulítið. 
Gengur í suðaustan og 
austan hvassviðri eða 
storm í nótt, fyrst suð-
vestan til. Snjókoma 
eða slydda, en slydda 
eða rigning sunnan til 
og talsverð úrkoma 
suðaustan og austan til 
á landinu. Frost 0 til 6 
stig fyrir norðan, en hiti 
um og yfir frostmarki 
sunnan til.

Búningar 

www.hókuspókus.is
Verslun og vefverslun
Laugavegi 69  S. 551-7955
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Fimm metra 
skröltormur rétti 

höfuðið upp, og hátt 
skröltið var ærandi 

í þögninni.

Kane sneri hestinum 
við um leið. 
Diana sat í... 

KVAKK! 
KVAKK!

Sagði frosk-
urinn Fróði 
og hoppaði 

upp á höfuðið 
á uxanum 

Óskari.

Meira...
Kane hafði engra 

kosta völ! 
Hann reif upp 

skammbyssuna og 
hleypti af um leið.

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

Við erum að fá gesti, 
geturðu farið í 

fínni bol?

Mun betri 
hljómsveit.

Pabbi! Solla er 
að gera grín 

að klipp-
ingunni minni!

Hvað sagði ég 
þér um það?

Ó já. „Með spýtu og stein 
þú brýtur bein, 

en orð fá ekki á mig.”

Hvertu ertu 
að fara?

Að ná í 
spýtu og 

stein.

HOR-
VAFFLA

GUBBU-
POKI
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LEIKHÚS

Brúðumeistarinn 

Bernd Ogrodnik
Brúðuheimar í samvinnu við 
Þjóðleikhúsið

Leikstjóri: Bergur Þór Ingólfsson
Hönnun og gerð leikbrúða: Bernd 
Ogrodnik
Hönnun leikmyndar og búninga: 
Eva Signý Berger
Tónlist og upptökustjórn: Pétur 
Ben
Hljóðmynd: Elvar Geir Sævarson
Lýsing: Ólafur Ágúst Stefánsson
Þýðing á handriti: María Helga 
Guðmundsdóttir
Grímugerð: Katarína Caková
Skuggasena: Hildur M. Jónsdóttir
Hljóðfæraleikur og söngur: Pétur 
Ben, María Huld Markan Sigfús-
dóttir, Júlía Mogensen, Óttar 
Sæmundsen og Jelena Ciric

Vísindalegar rannsóknir sýna að 
áföll eru arfgeng, tráma smýgur 
inn í genamengið og fjölfaldast með 
næstu kynslóð. Þjóðarmorð eru 
skelfileg. Hvernig er hægt að takast 
á við skelfilega fortíð heillar þjóðar, 
leyndardómsfulla fjölskyldusögu 
og persónulegan sársauka? Bernd 
Ogrodnik hefur unnið að Brúðu-
meistaranum í fimmtán ár, jafnvel 
alla ævi, og frumsýndi á Brúðulofti 
Þjóðleikhússins síðastliðna helgi.

Landamæri máð út
Ekki eru allir sem kannast við 
Brúðuloftið en þar hefur Bernd 
hreiðrað um sig og sett upp fjöl-
margar eftirminnilegar brúðusýn-
ingar fyrir börn. En Brúðumeistar-
inn er allt annars eðlis. Hér notar 
hann brúðuleikhúsið til að skoða 
innri sársauka og tilfinningalega 
byrði fullorðins manns. Við erum 
stödd á verkstæði og heimili þýsks 
brúðuleikara sem býr á Íslandi. 
Hann er að slá smiðshöggið á loka-
verk sitt en til þess að klára svana-
sönginn þarf hann að horfast í augu 
við vofur fortíðarinnar, sem leyn-
ast í hverjum krók og kima, innra 
sem utan. Rammi handritsins er 
kannski með einfaldara móti en 
hrátt innihald og listræn útfærsla 
eru tærir leikhústöfrar.

Áhugavert er að benda á að 
Bernd titlar sig ekki sem leikara 
í Brúðumeistaranum þó að hann 
einn standi á sviðinu allan tímann. 
Hann er sögumaður, aðalpersóna, 

aukapersónur og brúðumeistar-
inn en einnig handritshöfundur. 
Þannig eru öll landamæri máð út 
og eftir stendur manneskja sem 
berst í bökkum við að halda sér á 
f loti í ölduróti lífsins. Hann pauf-
ast og pukrast, smíðar og syngur, 
messar og mæðist yfir ástandi 
heimsins. Hann sendir alla þá sem 
sýna honum andspyrnu þráðbeint 
á eyðieyju, en gerir sér ekki grein 
fyrir því að gagnrýnisraddirnar eru 
hans eigin ótti, í hans eigin rödd.

Hver og ein brúða listaverk
Leiksviðið endurspeglar handritið 
lipurlega en ekki endilega á þann 

hátt sem búast má við. Á yfirborð-
inu virðist herbergið sem Gunther 
er búinn að einangra sig í vera eins 
og hver önnur ruslakompa en svo 
er aldeilis ekki. Í samvinnu við Evu 
Signýju Berger verður nánast hver 
f lötur leiksvið fyrir Bernd, leik-
munir leynast á óvæntum stöðum 
og sömuleiðis hræðilegar minn-
ingar. Ekki láta blekkjast af yfir-
borðinu, allir hafa fortíð að fela.

Hver og ein brúða er listaverk 
út af fyrir sig. Listræn nákvæmnin 
skín úr hverri línu, lið og löm. Marg-
ar brúður eru í raun eins konar hlið-
arsjálf Gunthers; barnið, fullorðni 
maðurinn, jafnvel nasistinn. Einn-

ig má finna leikhúsgesti, hermenn, 
andspyrnufólk og fjölskyldu. Þær 
koma í alls konar gervum og jafn-
vel sem abstrakt hugmyndir en heil 
ævi er leikin með aðstoð rauðrar 
brúðu í ógleymanlegu atriði. Eldri 
kynslóðin geymir alltaf sitt unga 
sjálf – þegar allt virtist einfaldara. 
En minningar frá barnæsku geta 
líka verið skelfilegar, geymdar 
inni í hlut sem olli stakkaskiptum 
í lífi ungs stráks. Brúðumeistarinn 
blandar einnig saman mismun-
andi listformum þar sem grímur 
og skuggabrúður spila einnig stórt 
hlutverk. Katarína Caková og 
Hildur M. Jónsdóttir dýpka þennan 
heim með hæfileikum sínum.

Áhersla á þagnirnar
Tónlistin er ein sú besta sem heyrst 
hefur á leiksviðinu þetta leikár en 
Pétur Ben bæði semur og leiðir 
hljómsveitina. Klassískir tónar 
óma í litla rýminu sem ríma fim-
lega við framvinduna. Sömuleiðis 
er lýsingin skörp án þess að vera 
yfirþyrmandi. Bergur Þór Ingólfs-

son leikstýrir og leggur áherslu 
á þagnirnar, tilfæringar á milli 
atriða og Bernd sjálfan. Sú nálgun 
stemmir vel við innihaldið.

Brúðumeistarinn er tækifæri 
til að sjá einstakan listamann á 
hátindi listsköpunar sinnar, að 
takast á við málefni sem kemur 
öllum áhorfendum við, þátt fyrir 
að sýningin sé byggð á persónu-
legum harmleik. Brúðumeistarinn 
er ekki einungis uppgjör við for-
tíðina heldur einnig viðvörun til 
samtímans. Við lifum á öfgafullum 
tímum þar sem hættuleg öf l eru 
rísandi, leiðin til að sporna við 
þeim er að finna samúðina og sam-
kenndina innan með okkur. Frelsið 
er vængjum skreytt. Að finna innri 
frið er æviverk. Hugrökk listsköpun 
Bernd er gjöf til íslenskra sviðslista 
og ómetanlegt að hann skuli treysta 
áhorfendum fyrir sögu sinni. Sigríð-
ur Jónsdóttir

NIÐURSTAÐ: Töfrandi og tilfinninga-
lega leiftrandi sýning sem enginn 
leikhúsunnandi má missa af.

      Strengir 
fortíðarinnar slitnir

Hugrökk listsköpun Bernd er gjöf til íslenskra sviðslista, segir gagnrýnandinn.

TÓNLIST

Los Aurora í tónleikaröðinni Jazz 
í Salnum
Salurinn í Kópavogi
Þriðjudagur 10. mars

Í leyniskjölum sem voru birt á Wiki-
Leaks fyrir um áratug kom fram að 
Muammar Gaddafi, fyrrverandi 
leiðtogi Líbýu, hefði haft gríðar-
legan áhuga á flamenco dansi. Hann 
var alveg vitlaus í hann. Ljóst er að 
hann hefði skemmt sér á tónleikum 
Los Aurora í Salnum í Kópavogi 
á þriðjudagskvöldið. Þar dansaði 
karlmaður flamenco, og ekki með 
neinum smáræðis tilþrifum. Þetta 
var Jose Manuel Alvarez, sem minnti 
töluvert á leikarann Keanu Reeves. 
Satt best að segja minntu hljóð-
færaleikararnir þrír líka á leikar-
ann. Sömuleiðis söngvarinn. Það 
er væntanlega ástæðan fyrir því að 
nokkrar konur meðal tónleikagesta 
réðu ekki við sig, heldur munduðu 
símana sína til að taka upp mynd-
skeið hvað eftir annað.

Svona skefjalaus símanotkun á 

tónleikum er vissulega þreytandi 
fyrir aðra, en tónleikarnir sjálfir 
voru það þó alls ekki. Tónlistin 
byggðist að einhverju leyti á klass-
ískum, spænskum verkum, þ. á m. 
eftir Manuel de Falla, sem var uppi 
á fyrri hluta aldarinnar sem leið. 

Nálgun fimmmenninganna var 
samt nýstárleg. Tónmálið var djass, 
en með sterkum, spænskum, þjóð-
legum áhrifum sem skapaði afar 
sannfærandi heild. Andrúmsloftið 
var líflegt. Meira að segja í innhverf-
ari lögunum var takturinn áleitinn, 

ýmist frá slagverkinu, eða hreinlega 
með klappi og stappi.

Fótafimur dansari
Svokallaður pick-up míkrófónn var 
límdur við sviðsgólfið, og hann varp-
aði inn í hljóðkerfið ævintýralega 
skarpri fótafimi dansarans. Það var 
dáleiðandi taktur. Engu að síður var 
dansinn hóflega mikill, stundum sat 
Alvarez bara á sviðinu við hlið Mart-
inez og klappaði í takt. Í f lamenco 
tónlist er dansinn ekki aðalatriðið, 
heldur söngurinn. En meira að segja 
söngvarinn fékk líka frí á tímabili, 
og þá spiluðu hinir þrír. Þetta voru 
píanistinn Max Villa vecchia, bassa-
leikarinn Javier Garabella og slag-
verksleikarinn Joan Carles Mari. 
Leikur þeirra einkenndist af tækni-
legum yfirburðum, óskertu flæði og 
miklu ímyndunarafli. Maður vissi 
aldrei hvert tónlistin færi næst, hún 
var viðburðarrík og spennuþrungin 
í hvívetna.

Sjaldheyrður söngur
Hrár söngur Pere Martinez var líka 
magnaður. Rödd hans var yndisleg, 
bæði mjúk en líka kröftug, eins og 

bragðsterkt hunang. Hann var í 
hinum svokallaða cante flamenco 
stíl, sem er ættaður frá Andalúsíu, 
en með rætur í söng sígauna, trúar-
söng Gyðinga og f leiri hefðum. 
Svona söngur heyrist almennt ekki í 
íslensku tónlistarlífi, og því má segja 
að tónleikarnir hafi verið merkisvið-
burður.

Í heild var dagskráin frábær 
skemmtun. Hún var hluti af tón-
leikaröðinni Jazz í Salnum, sem er 
óvanalega metnaðarfull og eitthvað 
það besta í tónlistarlífinu á Íslandi. 
Samt sem áður var mætingin á tón-
leikana nú fremur dræm. Freistandi 
væri að kenna Covid-19 um, en það 
er langsótt. Djassinn á einfaldlega 
undir högg að sækja. Hann telst til 
jaðartónlistar hér á landi, hver svo 
sem ástæðan er. Vonandi á það eftir 
að breytast er fram líða stundir. 
Góður djass lætur manni líða eins 
og allt sé í himnalagi, og hver þarf 
það ekki núna á þessum síðustu og 
verstu? Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Magnaður söngur, ævin-
týralegur dans, og litríkur hljóðfæra-
leikur gerðu tónleikana frábæra.

 Eins og bragðsterkt hunang

Í heild var dagskráin frábær skemmtun, segir Jónas Sen.
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Lestu Fréttablað dagsins í snjalltækinu þínu, hvar og hvenær sem er!

BYRJAÐU DAGINN MEÐ

FRÉTTABLAÐINU

Sæktu Fréttablaðsappið frítt!

• Þú sækir appið frítt í 
Appstore eða Googleplay.

• Opnar blað dagsins.

• Lest þegar þér hentar!

Veiðiferðir, sveitarómantík, 
f lóttatilraunir og feigðarflön 
margs konar eru regluleg 

leiðarminni í íslenskri kvikmynda-
sögu og sexmenningarnir áttavilltu 
eru síður en svo þeir fyrstu sem 
renna fyrir fisk á filmu.

Veiðiferðin (1980)
Andrés Indriðason

Góðan sumardag 
sk unda á Þing-
völl hjón, bör n 
þeirra, veiðifélagi 
og dóttir hans. Á 
meðan karlarnir 
veiða verða börn-
in vör við náunga 
sem virðast hafa 
eitthvað óhreint 
í pokahorninu og æsispennandi 
darraðardans við glæpamenn 
byrjar.

Pétur Einarsson lék aðalskúrkinn 
með tilþrifum en í öðrum hlut-
verkum voru Sigurður Karlsson, 
Yrsa Björt Löve, Þórhallur Sigurðs-
son og Sigurpáll H. Jóhannesson.

Foxtrot (1988)
Jón Tryggvason

S p e n n u m y n d 
um bræður na 
K i d d a  o g 
Tomma, fallin 
fótboltastjarna 
og ómót aðu r 
ung ur maður, 
ferja peninga-
sendingu út á 
land í traustum 
jeppa. Peningasendillinn Kiddi 

er ekki jafn öruggur og þegar þeir 
pikka upp puttaling sem María 
Ellingsen leikur fara þeir alveg 
af sporinu og ferðin getur aðeins 
endað með ósköpum.

Börn náttúrunnar (1991)
Friðrik Þór Friðriksson

Þ o r g e i r,  s e m 
Gísli Halldórs-
son leikur, f lytur 
á Hrafnistu eftir 
að ha fa bú ið 
í sveit allt sitt 
líf. Hann hittir 
aftur gamla vin-
konu sína Stellu, 
s e m Sig r íðu r 
Hagalín leikur, og saman strjúka 
og taka stefnuna á æskuslóðirnar.

Stella í orlofi (1986)
Þórhildur Þorleifsdóttir

Stella Löve er 
jafn lifandi per-
sóna og Bjartur 
í Sumarhúsum 
í huga þjóðar-
sálarinnar eftir 
að Edda Björg-
v insdóttir sló 
hressilega í gegn 
í túlkun sinni 
í Stellu í orlofi. 
Veiðiferð og afvötnun Svíans Sal-
omons er að sama skapi alíslensk 
nútímaþjóðsaga.

Laddi lék sænsku fyllibyttuna 
eins og honum einum er lagið en 
einnig létu Gestur Einar Jónasson, 
Sólveig Arnarsdóttir og Björgvin 
Franz Gíslason að sér kveða.

Önglar í rössum

KVIKMYNDIR

Síðasta veiðiferðin

Leikstjórn: Örn Marínó Arnarson, 
Þorkell S. Harðarson
Aðalhlutverk: Þorsteinn Bach-
mann, Halldór Gylfason, Hilmir 
Snær Guðnason, Jóhann Sigurðar-
son, Hjálmar Hjálmarsson, Þröstur 
Leó Gunnarsson

Síðasta veiðiferðin er ósköp snotur 
krúttleg gamanmynd um sex mið-
aldra íslenska karla sem fara saman 
að veiða lax. Merkilega furðulegt 
og fánýtt sport þar sem nú tíðkast 
víst að draga fiskinn að landi, mæla 
hann og monta sig af honum með 
mynd á samfélagsmiðlum áður en 
honum er sleppt aftur í ána.

Sjálfsagt stígur fólk sem veiðir 
sér ekki til matar grunnt í vitið þótt 
vöðlurnar nái því kannski í klof 
og án þess að hafa nokkru sinni 
svo mikið sem látið að mér hvarfla 
að renna fyrir fisk grunar mann 
að veiðiferðir séu gegnumsneitt 
nákvæmlega eins og Síðasta veiði-
ferðin.

Vissulega hafa verið skrifaðar og 
gerðar dýpri bíómyndir á Íslandi 
en þessi en þær eru líka margar til 
býsna hallærislegar eftir að hafa 
kolfallið um ofmetnað höfunda og 
leikstjóra.

Helsti kostur og styrkur Síðustu 
veiðiferðarinnar er nefnilega að 
hún reynir ekki að vera neitt annað 
en það sem hún er; einföld gaman-
mynd um veiðiferð sex karla og þá 
ískrandi írónísku gleði sem þeir geta 

fundið við það eitt að veiða fisk.
Brölt sexmenninganna er dálítið 

samhengislaus halarófa áfalla, 
lítilla sigra og stærri áfalla þar sem 
óminni veiðikofasukksins magnar 
á víxl upp gleðina og harminn. 
Gæti verið stór galli á kvikmynd en 
í bíómynd um veiðiferð er líklegt 
að framsetningin falli fullkomlega 
að efninu. Kannski er þetta bara 
skemmtileg heimildarmynd? Spyr 
sá sem ekkert veit.

Og þótt Síðasta veiðiferðin kunni 
að rista grunnt þá leynast í henni 
lúmskt djúpir hylir og í henni birtist 
í raun áhugaverður þverskurður af 
íslenska karlmanninum.

Sjálfskipaður leiðtogi hópsins 
og regluvörður er auðjöfur með 
ráðherradrauma. Hann á f lottasta 
jeppann en vitaskuld koma þeir 
saman, tveir og tveir, á þremur 
ólíkum jeppum sem segja örugglega 

meira um stöðu eigandans í sam-
félagi en raunverulega reðurstærð.

Átök, innri sem ytri, blossa að 
sjálfsögðu upp en mannjöfnuður 
persónanna þriggja bliknar þó 
í samanburði við leikræn stæri-
læti þeirra sem túlka þær. Stórlax-
arnir sex sem hér koma saman gera 
þessa litlu, einföldu mynd að ein-
hverju öðru og meira með heillandi 
sporðaköstum sínum. Já, og svo 
kemur Bubbi.

Góða ferð.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Einföld og einlæg 
gamanmynd um veiðiferð sex miðaldra 
karla sem glíma við ýmsar klassískar 
krísur sem herja á fárveikara kyndið. 
Fantavel leikin mynd sem reynir ekki að 
vera neitt meira en hún er og það tekst 
stórvel þar sem Síðasta veiðiferðin er 
helvíti fyndin.

Sporðaköst stórlaxa

Þorsteinn Bachmann leikur sér að því að túlka freka ríkisbubbann sem 
leiðir hina jeppalingana.
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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

DAGSKRÁ

Alla virka morgna kl. 6.50 - 9.00
Morgunþættir Rásar 1 og 2 sameina krafta sína 
tímabundið í einum útvarpsþætti sem sendur er út á 
samtengdum rásum útvarps, í sjónvarpi og á rúv.is.

Þetta er gert til að efla þjónustu við landsmenn 
og tryggja markvissa miðlun upplýsinga á meðan 
neyðarstig Almannavarna gildir.

Nýjustu upplýsingar um stöðu mála, fréttir, umræður og 
félagsskapur.

MORGUN
ÞÁTTUR 
RÁSAR 1 OG 2

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Kevin Can Wait
08.15 Gilmore Girls
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Splitting Up Together
09.45 Suits
10.25 Nettir Kettir
11.05 Landnemarnir
11.45 Gulli byggir
12.35 Nágrannar
12.55 Britain’s Got Talent
13.50 Britain’s Got Talent
14.45 Britain’s Got Talent
15.55 Britain’s Got Talent
16.15 Drowning in Plastic
17.10 The Big Bang Theory
17.30 Bold and the Beautiful
17.50 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.50 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Fresh off the Boat
19.30 Grand Designs. Australia
20.20 Manifest
21.00 Westworld
22.05 60 Minutes
22.50 All Rise
23.30 Better Call Saul
00.20 Castle Rock
01.10 Góðir landsmenn
01.40 Shetland  Fjórða þáttaröð af 
þessum vönduðu bresku saka-
málaþáttum frá BBC. Þættirnir 
fjalla um lögreglumanninn Jimmy 
Perez sem starfar í afskekktum bæ 
á Hjaltlandseyjum og fær á borð til 
sín afar snúin sakamál.
02.35 Shetland
03.30 Shetland  

20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Schitt’s Creek
21.05 Empire
21.50 The Hundred
22.30 Insecure  Þriðja þáttaröð 
þessara frábæru þátta úr smiðju 
HBO og fjalla um hispurslausu 
en afar óörugga unga konu sem 
leikin er af Issa Rea sem er jafn-
framt höfundur þáttanna. Fylgst 
er með sambandi tveggja svartra 
vinkvenna sem gera sitt besta til 
að finna sig í kröfuhörðum heimi 
þar sem þær þurfa að berjast 
við staðalímyndir kynþátta og 
kynjanna og oft á tíðum ganga í 
gegnum vandræðaleg en kómísk 
augnablik í lífi og starfi.
23.00 The Middle
23.25 The Mindy Project
23.45 Friends

09.30 Where To Invade Next
11.30 Snowden
13.40 So B. It
15.15 Where To Invade Next
17.10 Snowden
19.20 So B. It
21.00 Journey
22.30 All the Money in the World
00.40 The Last Face
02.45 The Journey

08.00 Saudi International  Útsending 
frá Saudi International.
12.25 Stöð 2 Golf
13.15 THE PLAYERS Championship 
18.15 Hápunktarnir á PGA-mótunum.
19.10 Waste Management Phoenix 
Open  Útsending frá Waste Manage-
ment Phoenix Open.

13.00 Gettu betur 1996 Úrslit. MR 
- Flensborg
14.05 Enn ein stöðin 
14.30 Maður er nefndur Valdimar 
Örnólfsson
15.05 Út og suður
15.35 Tíu fingur Sigrún Eðvalds-
dóttir
16.30 Rabbabari  Ef þú hefur hlust-
að á íslenska tónlist síðustu 2 ár 
eru líkurnar á því að þú hafir heyrt 
í Birni miklar. Á stuttum tíma hefur 
hann skotist upp á toppinn og vin-
sælustu lög ársins 2017 áttu það 
sameiginlegt að vera flest með 
Birni innanborðs. Við skyggnumst 
inn í heim tónlistarmanns sem 
stoppar aldrei. Ekki switcha.
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Eysteinn og Salóme 
18.13 Hinrik hittir 
18.17 Letibjörn og læmingjarnir 
18.24 Flugskólinn 
18.46 Tulipop 
18.50 Krakkafréttir  Fréttaþáttur 
fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Um-
sjón: Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir 
og Sævar Helgi Bragason.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Villta Tæland – Wild Thai-
land  Heimildarþáttaröð í þremur 
hlutum frá BBC um náttúru, dýralíf 
og menningu Tælands.
21.00 Landakort – Fólk hrætt við 
að tína upp í sig í fjörunni
21.10 Lögfræðingurinn Advokaten 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Söngvar um svífandi fugla
23.10 Pólskir dagar – Kennari 
Belfer   Pólsk spennuþáttaröð um 
menntaskólakennara sem flyst frá 
Varsjá til smábæjarins Dobrowice 
og hefur störf við menntaskóla í 
bænum. Þegar einn af nemendum 
skólans finnst myrtur hefur kenn-
arinn sína eigin rannsókn á málinu 
og er staðráðinn í að komast að 
sannleikanum. Aðalhlutverk: Ma-
ciej Stuhr, Katarzyna Dabrowska og 
Paulina Szostak. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show
13.00 Everybody Loves Raymond
13.25 The King of Queens 
13.45 How I Met Your Mother 
14.10 Dr. Phil 
14.55 Pabbi skoðar heiminn
15.30 The Biggest Loser 
16.15 Malcolm in the Middle 
16.35 Everybody Loves Raymond
17.00 The King of Queens
17.20 How I Met Your Mother 
17.45 Dr. Phil 
18.30 The Late Late Show 
19.15 Speechless 
19.40 The Good Place 
20.10 A Million Little Things
21.00 The Capture 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Snowfall 
23.25 The Late Late Show 
00.10 Grand Hotel 
00.55 Seal Team
01.40 FBI 
02.25 FBI. Most Wanted 
03.10 Cloak and Dagger 
03.55 i’m Dying up here 
04.55 Síminn + Spotify

07.00 Sevilla - Real Betis
08.40 Valur - KR
10.20 WBA - Birmingham
12.00 Napoli - SPAL
13.40 Mallorca - Barcelona
15.20 AC Milan - Roma
17.20 Ítölsku mörkin  Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
18.10 Evrópudeildin - fréttaþáttur
18.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
19.05 Football League Show  
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
20.00 Leiðin á EM 2020
21.00 21. umferð  Leikirnir í 
Dominos deildinni gerðir upp af 
sérfræðingum Stöðvar 2 Sport.
22.35 Granada - Getafe

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur  Seinni þáttur um 
Sigurð Kr. Sigurðsson
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta – Taraab og 
bongo flava
15.00 Fréttir
15.03 Stúlkur eins og ég
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkavikan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Konan við 
1000 gráður  (6 af 41) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (30 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Bókahornið  Bókahornið 
fjallar um bækur af öllu tagi, 
gamlar og nýjar, með viðtölum við 
skapandi fólk.
20.30 Fasteignir og heimili  Upp-
lýsandi og fróðlegur þáttur um 
allt sem viðkemur fasteignum og 
góðum húsráðum.
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Bílalíf  Bílalíf er fjörlegur 
og fjölbreyttur þáttur um bílana 
okkar í leik og starfi.
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Hlustaðu
á hjartað þitt

Beltone Trust™

Beltone Trust™ heyrnartækin gera þér kleift að heyra jafnvel minnstu 
smáatriði – sem stundum reynast þau mikilvægustu. Við hjá Heyrnarstöðinni 
leggjum allan okkar metnað í að veita góða þjónustu og bjóða upp á hágæða 
heyrnartæki. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánuð til reynslu.



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@
frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar 
Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

ÞAÐ HEFÐI VERIÐ 
SVAKALEGT OG 

ROSALEGUR ANTÍKLÍMAX FYRIR 
OKKUR EF VIÐ HEFÐUM EKKI 
FENGIÐ AÐ FRUMSÝNA.

Stærð
í cm

Stök dýna
fullt verð

Fullt verð  
með Classic botni

Fermingartilboð
með Classic botni

90x200 59.900 kr. 89.900 kr. 67.425 kr.

100x200 64.900 kr. 96.900 kr. 72.675 kr.

120x200 73.900 kr. 109.900 kr. 82.425 kr.

140x200 79.900 kr. 119.900 kr. 89.925 kr.

160x200 89.900 kr. 134.900 kr. 101.175 kr.

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

Aðeins 19.530 kr.

Stærð
í cm

Stök dýna
fullt verð

Fullt verð  
með Classic botni

Fermingartilboð
með Classic botni

80x200  cm 37.900 kr. 65.900 kr. 52.720 kr

90x200 cm 39.900 kr. 69.900 kr. 55.920 kr.

100x200 cm 41.900 kr. 73.900 kr. 59.120 kr.

120x200 cm 43.900 kr. 79.900 kr. 63.920 kr.

140x200 cm 49.900 kr. 89.900 kr. 71.920 kr.

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

FERMINGARTILBOÐ

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Dýnuveisla

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Nature’s REST LUXURY  
heilsurúm með Classic botni

20%
AFSLÁTTUR

Fermingar 

TILBOÐ

DORMA LUX
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá Quilts of Denmark.  
Stærð: 140×200 cm. 800 g. 90% hreinn andadúnn. 
10% smáfiður. Má þvo á 60°c en það er hitastig 
sem rykmaurar þola ekki –  
því er gott að nota sæng  
sem þolir þennan  
þvottahita ef um 
rykofnæmi er 
að ræða.

Fullt verð: 27.900 kr.

30%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

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

       
OPIÐ

 Á
  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Val um svart eða hvítt  PU leður eða grátt áklæði á 
Classic botni. Aukahlutir á mynd: Koddar og gafl.

25%
AFSLÁTTUR

Fermingar 

TILBOÐ

Nature’s SUPREME  
heilsurúm með 

Classic botni

FERMINGARTILBOÐ

Þetta er búið að vera svo 
mikið púsl og mikil 
barátta vegna þess að 
við erum að gera söng-
leik og í raun söguna 
frá grunni þannig að 

það hefði verið svakalegt og rosa-
legur antíklímax fyrir okkur ef við 
hefðum ekki fengið að frumsýna,“ 
segir leikarinn Björn Stefánsson um 
söngleikinn 9 Líf Bubba Morthens 
sem var frumsýndur á elleftu 
stundu í Borgarleikhúsinu á föstu-
dagskvöld.

Björn leikur ungan, reiðan og 
svartleðraðan Bubba, Utangarðs 
Bubba, í sýningunni sem, eins og 
nafnið bendir til, fjallar um pláss-
freka og margbrotna þjóðareignina 
Bubba Morthens á ýmsum skeiðum 
magnaðs ferils hans.

Laust fyrir hádegi á frumsýn-
ingardeginum skall margboðað 
reiðarslag á þjóð í skugga Covid 
farsóttarinnar þegar Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra tilkynnti á 
blaðamannafundi ákvörðun um 
víðtækt samkomubann sem verður 
í gildi til mánudagsins 13. apríl.

„Við ákváðum að taka þessar 
þrjár sýningar með trompi og líta 
bara á þetta sem einhvers konar 
frí,“ sagði Björn um bannið þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum rétt 
áður en hann smeygði sér í leður-
jakkann og steig funheitur enn í 
frumsýningarham á svið í Borgar-
leikhúsinu í gærkvöld. Í síðasta sinn 
í bili, því miður.

„Andinn í hópnum er samt rosa-
lega góður þrátt fyrir þetta en auð-
vitað er þetta skrítið og eykur enn 
á spenninginn að fólk sé að ná að 
sjá sýninguna áður en hún leggst í 
dvala,“ heldur Bjössi áfram og mun 
að sjálfsögðu varðveita reiða Bubb-
ann innra með sér í trausti þess að 
óværan gangi yfir fyrr en seinna. 
„Maður bara heldur sér í góðu formi 
þangað til.“

Ærandi fagnaðarlæti
Sýningarinnar um Bubba hefur 
verið beðið með mikilli eftirvænt-
ingu frá því Borgarleikhúsið og 
Bubbi tilkynntu fyrir örfáum miss-

erum að söngleikur byggður á lífi 
hans og verkum væri í bígerð.

Ólafur Egill Ólafsson er höfundur 
og leikstjóri sýningarinnar sem var 
frumsýnd á föstudaginn eftir gríð-
arlega vel heppnaða generalprufu 
kvöldið áður en dynjandi lófaklapp 
og gríðarlegur fögnuður áhorfenda 
bergmálar á samfélagsmiðlum 
þar sem Bjössi, eins og sýningin 
öll, hefur verið ausinn lofi þeirra 
heppnu sem náðu að sjá sýninguna 
fyrir samkomubann.

Reiði ungi maðurinn
„Ég hélt að þetta myndi vera dálítið 
f lókið dæmi,“ segir Bjössi þegar 
hann er spurður hvernig hafi verið 
að stíga inn í persónu utangarðs-
mannsins, undir eftirliti Bubba 
sjálfs.

„Ég sá einhvern veginn fyrir mér 
að hann myndi vera á kantinum að 
pota í mann eitthvað,“ segir Bjössi 

sem trommaði í Mínus löngu áður 
en hann ákvað að leggja leiklistina 
fyrir sig.

„Ég þekki hann ágætlega en 
þetta var akkúrat ekkert eins og 
ég bjóst við. Kannski vegna þess 
að Utangarðs Bubbi er náttúrlega 
ungur maður og ég á auðvelt með 
að ná sambandi við unga manninn 
í sjálfum mér. Þennan reiða dreng 
sem hefur allt á hornum sér og allt 
er glatað einhvern veginn.

Ég held að Bubbi sé eins og eigi 
rosalega auðvelt með að tengja við 
þennan unga mann. Hann er búinn 
að vera núna á þremur sýningum og 
alltaf stekkur hann úr skugganum 
og hrósar manni en annars hefur 
hann látið okkur alveg í friði. Það 
er alveg magnað,“ segir ljúfmennið 
Björn Stefánsson rétt áður en hann 
seiðir fram reiðan, ungan pönkar-
ann sem geislavirkur setti sam-
félagið á hliðina 1980 þegar hann 
öskraði að hver þrítugur maður þá 
væri með falsaðan miða og að við 
myndum öll, við myndum öll, við 
myndum öll deyja.

„Þetta er búið að vera meira 
skemmtilegt heldur en erfitt,“ segir 
Bjössi um vinnuna við að sýna og 
sanna að fjörutíu árum síðar rokkar 
Bubbi enn eins og enginn sé morg-
undagurinn og getur auðveldlega 
sett allt á annan endann.
toti@frettabladid.is

Stutt í unga reiða Bubba
Björn Stefánsson steig í gær í þriðja sinn á svið sem reiði leður-
pönkarinn Bubbi Mortens. Covid-19 mun þó ekki drepa pönkið.

Björn Stefánsson að umbreytast Bubba fyrir generalprufuna á 9 lífum Bubba Morthens á fimmtudagskvöld. Fagn-
aðarlætin þaðan blönduðust uppklappi frumsýningargesta og bergmálar á samfélagsmiðlum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

sérverslun með vandaðar gjafavörur

Vandaðar brúðargjafir
Taktu daginn frá! Árlega brúðkaupskynningin okkar verður haldin 27. apríl.15% kaupauki til brúðhjóna sem stofna brúðargjafalista

ÞAÐ ER

EINFALT AÐ STOFNA

BRÚÐARGJAFALISTA

Á KUNIGUND.IS



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

buzzador®

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Styttu þér 
stundir heima 
með Nova!
Hafðu heimilið e�ir þínu höfði með allskonar 
snjöllum vörum frá Nova. Skoðaðu úrvalið á 
nova.is og fáðu heimsent.

Galaxy S20 128GB

149.990 kr. stgr.

Samsung

Watch 42 mm

49.990 kr. stgr.

Samsung Galaxy

46 mm: 54.990 kr.   

QC 35 II Bluetooth

46.990 kr. stgr.

Bose
Apple TV 4K 32GB

29.990 kr. stgr.

Apple 

Heyrnartól með hljóðdey�,
ef þú þar� ró og næði.

iPad 10,2” WiFi 

59.990 kr. stgr.

Apple 
iPhone 11 64GB

129.990 kr. stgr.

Apple 

Litli svarti kassinn sem töfrar fram 
allt það sem þú vilt horfa á. 

Vertu í góðu sambandi 
við vini og fjölskyldu.

Tilvalinn fyrir sófahangsið.

Kindle 10th GEN 6”

17.990 kr. stgr.

Amazon

Einstaklega meðfærilegur. Skelltu 
þér í sófann og byrjaðu að lesa. 

TS tölvugleraugu

4.990 kr. stgr.

Xiaomi

Ekki ofgera augunum fyrir framan 
skjáinn. Sérhönnuð fyrir skjánotkun. 

Nýtt!
eSIM

Snjall skógkassi

19.990 kr. stgr.

Click and Grow

Grænt, gómsætt og klárast 
ekki. Mundu bara að vökva.

Frábær myndavél, sérstaklega 
fyrir myndsímtöl.

GÓU
PIPAR EGG

25 G  

169
KR/STK

6760 KR/KG

Það kom mér vissulega á óvart 
þegar ég varð þess áskynja, 
um kaffileytið mánudaginn 

2. mars, að ég var orðinn líffræði-
legur kjarneðlisfræðingur. Ég var 
nokkra stund að átta mig á þessari 
óvæntu stöðu, ekki síður en nýrri 
og yfirgripsmikilli þekkingu 
minni og skyndilegri visku, því 
aldrei hef ég aflað mér formlegrar 
menntunar á þessu strangvísinda-
lega fræðasviði raunvísindanna. 
Á meðan ég át nítján kleinur fór 
ég snögglega yfir akademískt nám 
mitt í bókmenntum, leikhúsfræð-
um og guðfræði og sá í sjónhending 
að þar hafði ekkert verið fjallað 
um líffræðilega kjarneðlisfræði, og 
heldur ekki í vinnuvélaprófinu sem 
ég tók 1982 og þá ekki heldur þegar 
ég öðlaðist réttindi til að skoða 
gúmmíbáta og björgunarbúninga 
fyrir um 20 árum.

Um leið og ég kláraði úr fjórða 
kaffibollanum fann ég hjá mér 
knýjandi þörf til þess að hringja í 
Geimferðastofnun Bandaríkjana 
og leiðbeina þeim örlítið. Þeir voru 
f ljótir að svara og ég sagði þeim 
að hita betur mólíkúlin sem þeir 
væru að vinna með vegna tetró
klóríðanna sem héldu próteinsam
eindum erfðamengis ofurrottunar 
Gwendolyn (hún á að fara til Mars 
haustið 2021) mislægum, um átján 
þúsundustu úr nanótommu. Öðru 
vísi gætu þeir ekki virkjað annað 
veldi viðtakans sem væri með 
rafefnafræðilega spennu ósons.

Eins og Bandaríkjamanna er 
háttur tóku þeir þessum leiðbein
ingum vel en það var ekki kominn 
kvöldmatur þegar hingað kom 
útlendingur og sótti símann minn.

Síðan hefur mér verið haldið 
virkum, athugasemdalaust, í 
geðkví. Stað sem ég hef svo sem 
alltaf unað mér vel á og hef fyrir 
löngu skilið að er mitt heimasvæði, 
hér fæst ég við orð.

6,02×1023


