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Vetur konungur ætlar ekki að kveðja Ísland þrátt fyrir að lóan sé komin. Það var líf og fjör á Klambratúni síðdegis í gær þrátt fyrir samkomubannið. Þessar stúlkur skemmtu sér konunglega við að renna sér á sleða, en það er ekki alltaf hægt í apríl. Forráðamenn ungviðisins reyndu að hlýða Víði og halda sig í tveggja metra fjarlægð frá öðrum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Máli Jóhanns vísað frá í LA
Vatnaskil urðu á föstudag í lagastuldarmáli Jóhanns Helgasonar er dómari í Los Angeles varð við kröfu
tónlistarfyrirtækjanna sem hann stefnir um að vísa málinu frá. Jóhann segist geta áfrýjað niðurstöðunni.
DÓMSMÁL „Ég get áfrýjað til æðra
dómstigs," segir Jóhann Helgason
sem um helgina fékk þau tíðindi frá
Los Angeles að dómari í lagastuldarmáli hans hefði orðið við kröfu tónlistarrisanna Warner og Universal
og vísað málinu frá.
Að mati dómarans, André Birotte
Jr., eru ekki slík líkindi milli lags
Jóhanns, Söknuðar, og lagsins You
Raise Me Up eftir Rolf Løvland,
að þau jafngildi lagastuldi. Tekur
Birotte þar undir með tónlistarsérfræðingnum Lawrence Ferrara sem
vann sérfræðiálit fyrir Universal
og Warner. Dómarinn segir skýrslu
sérfræðings Jóhanns, Judith Finell,

að sama skapi gallaða og þar með
ómarktæka.
Jóhann segir að nú geti málareksturinn tekið nýja stefnu. Þrátt
fyrir að hann geti áfrýjað til æðra
dómstigs verði erfiðara að sækja
málið. „Með þessari frávísun er
verið að taka frá mér tækifæri því
þá er bara verið að hlusta á þá og
þeirra málstað. Þá er algerlega verið
að hunsa mat þungavigtar tónlistarfræðings sem vann fyrir mig," segir
hann. Svo virðist sem dómarinn
hafi ekki skoðað öll gögnin því
vissar rangfærslur séu í niðurstöðu
hans.
Að sögn Jóhanns hefur alltaf

Með þessari frávísun er verið að
taka frá mér tækifæri því þá
er bara verið að hlusta á þá
og þeirra málstað.
Jóhann Helgason

ver ið óv issuþát t u r varðand i
afstöðu dómara burtséð frá því
hversu gott mál menn hafi í höndunum. Það sé umhugsunarefni
að dómarinn hafi beðið í fjóra
mánuði frá því málið var síðast
tekið fyrir þar til hann birti niður-

stöðu sína. Engu líkara væri en að
hann hefði verið að bíða eftir dómi
í svokölluðu Led Zeppelin-máli sem
féll fyrir nokkrum vikum til að geta
vitnað til þess dóms. Í því máli var
áðurnefndur Ferrara einnig sérfræðingur fyrir annan málsaðilann.
„Dómarinn virðist leggja afar
þröngan skilning í málið. Hann
segir að lögin séu ekkert lík og hengir sig í þrönga skilgreiningu sem
tónlistarfræðingur fyrirtækjanna
setur fram. Þá er öllu hent út sem
tengist aðgengi Løvland að Söknuði, til dæmis því að hann var hér á
Íslandi. Þetta er mjög einkennilegt,“
segir Jóhann. – gar

Græjaðu þig upp á nova.is!
Sæktu í Nova Lágmúla og við hlaupum með dótið út
í bíl til þín. Þú getur svo græjað allt hitt í Nova appinu.

Fimm látnir úr
COVID-19
COVID-19 Karlmaður á sjötugsaldri
lést í gær af völdum COVID-19. Þetta
staðfesta heimildir Fréttablaðsins.
Maðurinn hafði dvalið á Landspítalanum um hríð.
Nú hafa fimm einstaklingar látist
hér á landi vegna COVID-19. Ástralskur ferðamaður á fertugsaldri
lést á sjúkrahúsinu á Húsavík, hjón
úr Hveragerði á áttræðisaldri og áttræð kona frá Ísafirði.
Samkomubann á norðanverðum
Vestfjörðum verður hert til muna
eftir að fimm ný COVID-19 smit
komu upp sem tengjast öll svæðinu.
Á Suðureyri, Flateyri, Þingeyri og
Súðavík verður leik- og grunnskólum lokað . Þá verður samkomubann
miðað við fimm manns. Samkomubann á landsvísu verður í gildi
út mánuðinn. - ilk
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Tæknin nýtt til að ryðja veginn

Norðaustan 20-28 m/s og allvíða
talsverð snjókoma. Frost 1 til 7
stig. Snýst í hægari suðaustanátt
með rigningu og hlýnar sunnanog austanlands síðdegis og í
kvöld. SJÁ SÍÐU 16

Sala á hveiti
margfaldast á
síðustu vikum
SAMFÉLAG Sala á hveiti hjá Líflandi,
sem framleiðir Kornax-hveitið,
hefur margfaldast undanfarnar
vikur. Að sögn Þóris Haraldssonar,
forstjóra Líflands, er skýringin augljós – almenningur heldur sig heima
við og og frítími fólks er meiri en
áður.
„Starfsfólk okkar hefur haft í
nægu að snúast undanfarnar vikur,“
segir Þórir. Að hans sögn nam söluaukningin á hveiti í neytendaumbúðum um 360% í marsmánuði
miðað við sama tíma í fyrra.

Sala á hveiti jókst um
360 prósent í marsmánuði
miðað við síðasta ár.
Þegar hveitið fór að rjúka úr
hillum verslana héldu starfsmenn
Líflands að fólk væri mögulega að
hamstra hveiti. Að um stóran hvell
væri að ræða í nokkra daga en síðan
færri salan aftur í sama horf eða
jafnvel minnkaði tímabundið. Sú
hefur þó ekki verið raunin. Salan
hefur haldið áfram að vera góð síðustu vikur og almenningur virðist
einfaldlega vera að baka sem aldrei
fyrr.
„Við erum með þá kenningu að
það sé ekki síst ungviðið sem fær
að baka með foreldrunum. Margar
fjölskyldur eru heima við og því
getur bakstur verið róleg afþreying
fyrir alla fjölskylduna. Við teljum
því að það sé að vaxa úr grasi kynslóð handverksbakara,“ segir Þórir
kíminn.
Bakstur í heimahúsum virðist þó
ekki benda til þess að Íslendingar
séu tímabundið hættir að sækja sér
brauð og sætmeti í bakarí landsins
því að sögn Þóris hefur salan til
atvinnumannanna haldist eins.
Þórir ítrekar þó að Lífland sé með
góða birgja og engin hætta á því að
skortur verði á hveiti í bráð. – bþ

Í miðjum kórónaveirufaraldri Íslands varaði Veðurstofan við stórhríð sem gekk yfir landið og snjóaði hressilega á höfuðborgarsvæðinu. Það stöðvaði ekki þennan herramann sem greip til snjómoksturstækis til að ryðja veginn í garðinum og nutu nágrannar hans eflaust góðs af því í gær. Þetta
ætti að vera í síðasta sinn sem þetta tæki er notað í bili því samkvæmt veðurspánni á að hlýna þegar líða tekur á vikuna . FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skúlptúr af hreindýri
að hætti Spánverja

Þessir ferðamenn festu Ford Focus.

Margir fastir af
völdum veðurs

VEÐUR Þeir sem gerðu sér ferð út á

land um helgina lentu margir í því
að festast. Í gær gekk stórhríð yfir
landið og varð víða ófært. Ekkert
ferðaveður var á Norðaustur- og
Suðurlandi né á Vestfjörðum. Þá var
ákveðið að loka þjóðveginum undir
Eyjafjöllum og í Öræfum en einnig í
uppsveitum Suðurlands.
Að sögn Björgunarsveitarinnar
bárust fyrstu beiðnirnar um hjálp á
laugardagskvöld og var nóg að gera í
hinum ýmsu verkefnum langt fram
eftir kvöldi í gær. – kpt

Hjón sem reka gistiheimili á Egilsstöðum höfðu frumkvæði að því að reisa
stóran járnskúlptúr af hreindýrstarfi, á hæð í bænum. Hugmyndin kom frá
stóru nautunum sem standa við spænska þjóðvegi og eru auðþekkjanleg.
AUSTURLAND Stór járnskúlptúr af
hreindýrstarfi verður settur upp
á Egilsstöðum. Verður þetta gjöf
atvinnurekenda á staðnum til
bæjarins en fyrirmyndin er fengin
frá Spáni.
Hvatafólkið að uppsetningunni
eru hjónin Ívar Ingimarsson og
Hrefna Arnar, sem reka gistihúsin
Olgu og Birtu, í bænum. „Konan
mín á hugmyndina að þessu. Fyrir
þó nokkru ræddum við um að
gaman væri að setja upp einhverja
hluti í bænum til að horfa á, svo sem
listaverk. Hugmyndin spratt upp frá
stóru tuddunum sem sjást oft með
fram vegum á Spáni,“ segir Ívar, sem
á að baki farsælan knattspyrnuferil í Englandi og með landsliðinu.
Eru þetta hin svokölluðu Osborne
naut, sem upprunalega voru auglýsingar fyrir brandí en hafa síðan
öðlast sjálfstætt líf sem táknmynd
spænsku þjóðarinnar.
Hreindýrið var augljós valkostur
í þessu samhengi, enda lifa hreindýrin aðeins villt á Austurlandi og
hafa orðið táknmynd svæðisins.
„Við sem hér búum viljum meina
að þetta séu einstaklega vel gefin
dýr og því sé þess virði að gera
þeim hátt undir höfði,“ segir Ívar.
„Egilsstaðir eru talinn hreindýrabær Íslands og hér ganga þau villt í
gegnum miðbæinn.“
Beiðni um uppsetningu skúlptúrsins var send inn í mars og var
hún samþykkt á skömmum tíma.
Mun hann rísa á klettum fyrir ofan
tjaldsvæði bæjarins, skammt frá
miðbænum. Ívar segir að staðurinn
hafi verið valinn út frá mati sérfræðinga, til að skúlptúrinn sæist
sem best.
Útfærslan sjálf var einnig unnin
með sérfræðingum. Rætt var um

Það þótti táknrænt að velja hreindýr enda lifa þau víða á Austurlandi.

Við sem hér búum
viljum meina að
þetta séu einstaklega vel
gefin dýr og því sé þess virði
að gera þeim hátt undir
höfði.
Ívar Ingimarsson, gistihúsarekandi

að hafa heila hjörð hreindýra en
loks ákveðið að hafa eitt stórt dýr,
í 150 prósent stærð. „Það var lögð
vinna í að finna hinn fullkomna
tarf,“ segir Ívar. Að útfærslunni
komu Skarphéðinn G. Þórisson,
hreindýrasérfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands, Reimar

Ásgeirsson uppstoppari og Jón
Baldur Hlíðberg, sem þekktur er
fyrir teikningar sínar af íslenskum
náttúrufyrirbærum.
Skúlptúrinn verður ekki aðeins
settur upp fyrir heimamenn til að
njóta, heldur einnig gesti og ferðamenn til að minna á þessa sérstöðu
svæðisins. Fjármögnun verkefnisins
hefur gengið mjög vel og fyrirtæki
á svæðinu tekið þátt. „Við lítum á
þetta sem gjöf fyrirtækjanna til
bæjarins,“ segir Ívar.
Stefnt var að því að setja skúlptúrinn upp fyrir sumarið en vegna
COVID-19 mun það að öllum líkindum frestast. Þegar er búið að
gera líkan af skúlptúrnum til að
máta við staðinn.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Hjálparlína PwC
– Aðstoð við fyrirtæki
og smærri rekstraraðila

Í ljósi áhrifa útbreiðslu COVID-19, sem skapar áður óþekkta stöðu í

Hjálparlína PwC er

íslensku samfélagi og efnahagslífi, höfum við hjá PwC sett saman teymi

aðgengileg á www.pwc.is

sérfræðinga sem hefur kynnt sér ítarlega aðgerðir ríkisstjórnarinnar,
sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila.
Við erum boðin og búin að svara spurningum ykkar um þessar aðgerðir
stjórnvalda, aðrar mögulegar lausnir eða önnur rekstrartengd mál sem
brenna á ykkur á þessum óvissutímum.
Sameinumst um að bjarga verðmætum og veita sem besta viðspyrnu
fyrir íslenskt efnahagslíf og samfélag.

Lausnir / Árangur / Verðmæti

Þú velur um að senda inn
skriflega fyrirspurn eða fá
símtal frá sérfræðingi okkar.
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Ekki fjölgun í Kvennaathvarfinu þrátt fyrir fleiri tilkynningar
COVID -19 Tilkynningum vegna
heimilisof beldis hefur fjölgaði
milli mánaða samkvæmt mánaðarskýrslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Í mars bárust LRH
60 tilkynningar um heimilisofbeldi
en þrátt fyrir f leiri tilkynningar
hefur fjöldi þeirra kvenna sem leita
í Kvennaathvarfið ekki aukist.
„Við höfum bent á það að í
aðstæðum sem þessum væri annað
ólíklegt en að heimilisof beldi

myndi aukast,“ segir Sigþrúður
Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Kvennaathvarfsins, og vísar
þar til COVID-19 faraldursins. „Við
bjuggumst samt ekki við því að
fleiri konur myndu leita til okkar
af því að aðstæður eru þannig að
erfitt er að fara að heiman og slíta
sambandi akkúrat núna.“
Sigþrúður nefnir í því samhengi
að efnahagslegar aðstæður líkt
og séu nú í þjóðfélaginu geti verið

Sigþrúður
Guðmundsdóttir

hindrun fyrir konur til þess að slíta
of beldissambandi. „Það að fara í
Kvennaathvarfið er yfirleitt fyrsta
skrefið og svo halda konurnar út í

nýtt líf þar sem þær hafa slitið sambandi við ofbeldismanninn. Óvissa
í atvinnumálum og áhyggjur af
fjármálum getur haft mikil áhrif
á þá ákvörðun að slíta sambandinu,“ segir hún. Þá segir Sigþrúður
Kvennaathvarfið hafa þurft að gera
ýmsar ráðstafanir vegna COVID19. „Konum sem koma í viðtöl hjá
okkur hefur ekki fjölgað en viðtölin hjá okkur eru nú í gegnum
síma og sú aðferð hugnast kannski

ekki öllum. Það getur verið erfitt
fyrir konur í þessari stöðu að taka
slík símtöl þegar börnin eða jafnvel
ofbeldismaðurinn eru heima við.“
Hún seg ir mik ilvæg t f y r ir
almenning að vera vakandi á þessum tímum. „Hringjum í lögreglu
ef við heyrum eitthvað óeðlilegt
í nágrannaíbúðum, eða í barnavernd ef okkur grunar að börn búi
við ofbeldi og verum til staðar fyrir
fólkið í kringum okkur.“ – bdj

Dýpri niðursveifla en síðast

Níu af hverjum tíu forsvarsmönnum fyrirtækja telja að tekjur muni minnka samkvæmt nýrri könnun.
Hagfræðingur segir líklegt að það taki einhvern tíma að ná upp fyrri tekjum af erlendum ferðamönnum.

Biðin eftir borgarlínunni styttist.

Borgarlína í
samráðsgátt

STJÓRNSÝSLA Breytingar á aðal-

skipulagi Reykjavíkurborgar og
Kópavogs vegna fyrstu lotu borgarlínu verða lagðar fram í samráðsgátt
stjórnvalda á morgun. Frestur til
athugasemda rennur út 9. maí.
Um er að ræða sameiginlega
verk- og matslýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi sem felast í
að staðsetja svokallaðar kjarnastöðvar milli Hamraborgar í Kópavogi og Ártúnshöfða í Reykjavík,
ásamt fyrirhuguðum breytingum á
Sæbraut og Miklubraut.
Er þetta í fyrsta skipti sem samráðsgátt stjórnvalda er notuð til að
kynna skipulagsbreytingar á vegum
sveitarfélaga en borgarlínan er
samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaganna. – ab

95 tilfelli af
COVID í Eyjum
COVID -19 Aðgerðastjórn í Vestmannaeyjum brýnir fyrir Eyjamönnum að takmarka samskipti og
umgangast eins fáa og mögulegt er.
Um helgina greindust 12 Eyjamenn með kórónaveirusjúkdóminn. Hafa því 95 manns greinst með
kórónaveiruna í Vestmannaeyjum.
Allir nema einn greindust í skimun
Íslenskrar erfðagreiningar.
„Nú er búið að rannsaka 1.200 af
þeim 1.500 sýnum sem voru tekin í
skimun ÍE. Af þeim sem greindust
nú voru fjórir í sóttkví og nokkrir
einkennalausir,“ segir í tilkynningu
frá lögreglunni í Vestmannaeyjum.
Fjórtán hafa náð bata. – ilk

✿ Tekjur í mars í ár samanborið við mars í fyrra
Forsvarsmenn fyrirtækja bera saman tekjur milli ára

VIÐSKIPTI Rúmlega 90 prósent forsvarsmanna fyrirtækja telja að
tekjur muni minnka milli annars
ársfjórðungs í fyrra og sama fjórðungs í ár vegna COVID-19 faraldursins. Þetta kemur fram í könnun
sem Maskína gerði fyrir Samtök
atvinnulífsins.
Þá telja 80 prósent að tekjurnar
hafi verið lægri í mars síðastliðnum en í marsmánuði í fyrra. Telja
þeir að tekjurnar muni minnka
um helming að meðaltali. Tæplega
sex þúsund manns verið sagt upp
störfum, langstærstur hluti í ferðaþjónustu og flutningum.
„Þetta er í takt við það sem við
höfum óttast. Þrátt fyrir að faraldurinn hafi mest áhrif á ferðaþjónustu og tengdar greinar þá benda
þessar niðurstöður til þess að áhrifin séu víðtækari og nái til nánast
allra atvinnugreina. Það er sláandi
að sjá að forsvarsmenn 90 prósent
fyrirtækja telja að tekjurnar muni
minnka en kemur að sama skapi
ekki mikið á óvart,“ segir Ásdís
Kristjánsdóttir, forstöðumaður
efnahagssviðs SA. „Það blasir við
að efnahagslegur kostnaður vegna
COVID-19 verður gríðarlega mikill.
Enn ríkir mikil óvissa, eins konar
snögghemlun atvinnulífsins lýsir
best stöðunni, og botninn er ekki í
sjónmáli.“
Almenn ánægja mælist með
aðgerðir stjórnvalda. „Þegar fyrsti
aðgerðapakki stjórnvalda var
kynntur fyrir rúmlega tveimur
vikum var vitað að þörf yrði á enn
meiri aðgerðum. Við vonumst til að
sjá frekari aðgerðir kynntar á næstunni og mikilvægt að stjórnvöld
gangi ákveðin til verks líkt og við
erum að sjá til dæmis flest Evrópuríkin gera. Fyrirtæki sem sjá fram
á verulegan tekjusamdrátt áfram
verða að vita hvaða úrræði eru í
boði til að gera frekari ráðstafanir.“
Ásdís segir að næsti aðgerðapakki

35%

Heimild: Könnun Maskínu
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Við verðum að búa
okkur undir að hér
á landi verði niðursveiflan
líklega dýpri en við sáum
fyrir rúmlega tíu
árum síðan.
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA
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Minnki um
1-25%

6.000

hefur verið sagt upp störfum
vegna faraldursins.
verði að taka mið af því að áhrif faraldursins muni vara jafn lengi eða
lengur en svörtustu spár hafa hingað til gert ráð fyrir. Erlendir skammtímahagvísar benda til þess að þessi
niðursveifla verði ein sú dýpsta sem
mælst hefur frá seinna stríði.
„Mikilvægt er að horfa til þess
sem önnur ríki eru að gera, erlendis
hafa stjórnvöld veitt fyrirtækjum
sem lenda í verulegum tekjusamdrætti beina ríkisstyrki upp í sinn
fasta kostnað, eða lána til fyrirtækja á engum vöxtum svo dæmi
séu tekin. Frekari frestun opinberra gjalda getur ekki verið hluti
af lausn á vanda fyrirtækja, heldur
jafnvel búið til stærra vandamál
seinna sem fyrirtæki ráða ekki við.
Forsenda þess að við getum séð hagvöxt á ný og fjölgað störfum á ný er
að hér séu fyrirtæki ekki of skuld-

Minnki um
26-50%

Minnki um
51-75%

Minnki um
meira en 75%

sett þegar fer að birta til á ný.“
Miðað við erlendar greiningar
sem nú birtast er útlit fyrir að niðursveiflan verði mun dýpri og alvarlegri en í fyrstu var gert ráð fyrir. „Í
byrjun mars voru flestir greiningaraðilar á því að áhrifin yrðu eins
konar V-laga á heimshagvöxtinn.
Skörp dýfa á meðan faraldurinn
gengur yfir en viðsnúningurinn
yrði þeim mun sterkari. Nú eru hins
vegar greiningar að gera ráð fyrir
U-laga áhrifum, eða jafnvel „Nikelaga“, og að það muni taka lengri
tíma að vinna upp framleiðslutapið,“ segir Ásdís.
„Við verðum að búa okkur undir
að hér á landi verði niðursveiflan
líklega dýpri en við sáum fyrir rúmlega tíu árum síðan. Aftur á móti eru
allar forsendur til að ætla að efnahagsbatinn gangi hraðar fyrir sig og
skiptir höfuðmáli að hið opinbera,
Seðlabankinn og bankakerfið hafi
getu og svigrúm til að mæta því
áfalli sem nú gengur yfir. Við erum
því sem betur fer ekki að sjá jafnmikið gengisfall og verðbólguskot
líkt og síðast, þegar við þurftum að
leita til annarra þjóða og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um lánafyrirgreiðslu.“

Gústaf Steingrímsson, hagfræðingur hjá Landsbankanum, segir
stöðuna í ferðaþjónustunni mjög
erfiða. „Það má segja að búið sé
að kippa rekstrargrundvellinum
undan hótelum sem og öðrum
ferðaþjónustufyrirtækjum á meðan
ferðatakmarkanir verða í gildi,“
segir Gústaf. „Það er mikil óvissa
og enginn veit neitt.“
Vonir eru bundnar við að
aðgerðir stjórnvalda til að hvetja
landsmenn til að ferðast innanlands í sumar muni milda áhrifin.
„Íslendingar voru um tíu prósent
allra sem gistu á hótelum í fyrra,
ef þeir taka við sér mun það milda
höggið eitthvað en samdrátturinn
verður alltaf mikill.“
Fjöldi erlendra ferðamanna hér á
landi hefur margfaldast síðasta áratuginn. Gústaf segir ekkert sérstakt
því til fyrirstöðu að ná þeim fjölda
aftur en það gæti tekið tíma.
„Þjónustustigið í ferðaþjónustunni gæti minnkað við það tímabundið. Það mun síðan leiða til
þess að það mun taka nokkurn tíma
fyrir okkur að ná aftur þeim tekjum
sem við höfðum af erlendum ferðamönnum fyrir áfallið að öðru
óbreyttu.“ arib@frettabladid.is

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN
UMBOÐSAÐILI

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

Úrval af felgum fyrir
Jeep og RAM
®

Upphækkunarsett
í Wrangler

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
BREYTINGAR Á JEEP , RAM
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM
®

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

Upphækkunarsett
í RAM

Falcon demparar

Varahlutaverslun ÍSBAND býður upp á gott úrval vara- og aukahluta og
íhluta til breytinga. Allir helstu varahlutir í okkar vörumerkjum eru til á
lager. Sérpöntum varahluti í aðra USA bíla.

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 534 4433
ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 534 4433 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00
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Þarf ekki að
sjóða. Aðeins
90 mín. í ofni

Sérvalinn úr 1. ﬂokks hráefni
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Dreifum álaginu - minnkum biðraðir
Við hvetjum viðskiptavini að nýta sér langan opnunartíma
eftirfarandi Hagkaups verslana:
•
Skeifa og Garðabær - opið allan sólarhringinn.
•
Spöng, Eiðistorgi og Akureyri - 08:00 til 00:00 alla daga.

Frystivara

6.399

kr/kg

ME

Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað kalkúnaskip
sem er algjört lostæti og hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári.
Það er tilbúið beint í ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Wellington

LIR

Smjörsprautað kalkúnaskip

MÆ

Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn
verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt ströngum
gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.

UP
KA
AG

Hagkaups Hamborgarhryggur

H

Hagkaup
mælir
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Njálsgöturóló hefur verið á sama stað í áratugi en þar mun rísa fjölskyldumiðstöð og leikskóli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fjölskyldumiðstöð og
leikskóli á Njálsgötu
Borgin mun efna til hönnunar- og framkvæmdasamkeppni um nýjan
miðborgarleikskóla og fjölskyldumiðstöð sem munu rísa á Njálsgöturóló.
Formaður skóla- og frístundaráðs segir þetta vísi að leikskólum framtíðar.
LEIKSKÓLAR „Við erum mjög spennt
fyrir þessari hugmynd og teljum
að þetta geti verið vísir að því
sem koma skal í leikskólum framtíðarinnar,“ segir Skúli Helgason,
formaður skóla- og frístundaráðs
borgarinnar.
Borgarráð samþykkti á fundi
sínum í fyrradag að efnt yrði til
opinnar hönnunar- og framkvæmdasamkeppni um nýjan
miðborgarleikskóla og fjölskyldumiðstöð. Framkvæmdin er hluti
verkefnisins „Brúum bilið“ sem var
kynnt í nóvember 2018. Markmið
verkefnisins er að fjölga leikskólaplássum og brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla.
Nýr miðborgarleikskóli mun rísa
í suðvesturhluta reits sem afmarkast af Grettisgötu, Njálsgötu, Rauðarárstíg og Snorrabraut en þekkist
betur sem Njálsgöturóló.
Skúli segir að hugmyndin um
fjölskyldumiðstöð í sama húsnæði
og leikskólinn hafi þróast í undirbúningsvinnunni.
„Við höfum mjög spennandi
fyrirmyndir erlendis frá um svona
miðstöðvar. Þær eru hugsaðar sem
fyrsti viðkomustaður foreldra
yngstu barnanna þar sem þau geta
fengið svör við brennandi spurningum um umönnun, uppeldi,
málþroska, hreyfingu og þjónustu
borgarinnar fyrir barnafjölskyldur .
Við sjáum fyrir okkur að miðstöðin
myndi líka gagnast vel í þjónustu

Við höfum mjög
spennandi fyrirmyndir erlendis frá um
svona miðstöðvar.
Skúli Helgason,
formaður skólaog frístundaráðs
Reykjavíkur.

við nýja íbúa, ekki síst foreldra
barna með annað móðurmál en
íslensku.“
Að sögn Skúla er miðstöðin bæði
hugsuð fyrir foreldra barna sem eru
komin inn á ungbarnaleikskóla og
foreldra ungra barna sem eru ekki
komin inn í leikskólakerfið.
„Þar gætu foreldrar fengið ráðleggingar og upplýsingar frá fagfólki en líka lært af öðrum foreldrum,“ segir Skúli.
Á nýja leikskólanum verður
pláss fyrir 116 börn á aldrinum
eins til sex ára. Leikskólinn er hluti
af leikskólanum Miðborg sem er í
dag rekinn á þremur stöðum. Samhliða byggingu nýja leikskólans
verður starfsemi hætt á Njálsborg
og Lindarborg sem þýðir að leikskólaplássum fjölgar um 36 þegar
allt er talið.
Skúli segir að það liggi ekki fyrir
hvað verði gert við hitt húsnæðið.

„Þar erum við með leikskóla sem
eru ekki í húsnæði sem hannað
er fyrir þá starfsemi. En þetta eru
falleg hús á mjög góðum stöðum í
borginni þannig að þau munu að
sjálfsögðu nýtast vel í annars konar
starfsemi ekki síst sem íbúðarhúsnæði.“
Á lóð Njálsgöturólós verður
áfram leikvöllur opinn almenningi
og húsnæði sem dagforeldrar nýta
í dag mun halda sér. Skúli segir að
þarna skapist möguleikar á meira
samstarfi dagforeldra og leikskóla.
„Nú fara menn bara á fullt í þessa
samkeppni sem mun væntanlega
taka megnið af árinu. Vonandi fáum
við niðurstöður fyrir árslok þannig
að það væri hægt að keyra af stað í
útboð og framkvæmdir strax í kjölfarið.“
Samkvæmt áætlunum á miðborgarleikskólinn að rísa á árunum
2021-2022. Þá segir Skúli að reynt
verði að f lýta hugmyndasamkeppnum vegna byggingar nýrra
leikskóla í Vogabyggð og Skerjafirði. „Þar verður um að ræða stóra
leikskóla sem við áætlum að geti
þjónað 150 börnum á hvorum stað.
Þessi uppbygging er líka hluti af
verkefninu „Brúum bilið“ þar sem
við munum innan fárra ára bjóða
börnum allt niður í 12 mánaða
í leikskóla en vegna efnahagsástandsins verður reynt að spýta
í lófana og hraða verkefnunum.“
sighvatur@frettabladid.is

Hvetur Svía til að halda sig heima
SVÍÞJÓÐ Ríkisstjórn Svíþjóðar hefur
óskað eftir víðtækum lagaheimildum til að bregðast við COVID-19
faraldrinum án samráðs við þingið.
Samkvæmt dagblaðinu Expressen
hefur stjórnarandstaðan efasemdir
og er nú unnið að málinu að tjaldabaki. Ef af verður væri um að ræða
stærstu valdatilfærslu í landinu frá
lokum síðari heimstyrjaldar. Ríkisstjórnin hefði þá vald til að setja á
samkomubann, loka verslunarmiðstöðvum og hamla samgöngum.
„Lífið heldur ekki sinn vanagang
hér í Svíþjóð,“ sagði Lena Hallengren heilbrigðisráðherra við fjölmiðla um helgina. Svíar hafa fengið

Það hafa fleiri látist af
völdum kórónaveirunnar í
Svíþjóð (401) en í Finnlandi,
Noregi og Danmörku til
samans (278).
nokkra gagnrýni fyrir að setja ekki
á útgöngubann eða hert samkomu
bann vegna faraldursins. Þess í stað
hefur ríkisstjórnin einungis gefið út
tilmæli um að áhættuhópar ættu að
einangra sig og fólk halda tveggja
metra fjarlægð milli hvert annars.
Þeir sem séu með einkenni skulu þó
halda sig heima í tvær vikur.

Alls hafa 6.830 tilvik COVID-19
verið staðfest í landinu, þá hefur
401 látið lífið.
Karl Gústaf Svíakonungur ávarpaði þjóðina í gærkvöldi og minnti
landsmenn á að þeir stæðu ekki
einir. Hvatti hann þegna sína til að
halda sig heima um páskana.
„Þessa páska munum við ekki
geta ferðast og varið tíma með fjölskyldu og vinum. Við þurfum að
sætta okkur við það,“ sagði Karl
Gústaf. „Flestum okkar mun ekki
þykja þetta miklar fórnir, þegar við
berum þetta saman við að veikjast
hastarlega ellegar missa ástvin.“
– ab
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Halldór

E

Jón
Þórisson

jon@frettabladid.is

Það eru ekki
bara furðufuglar sem
hafa af þessu
áhyggjur,
þetta er vert
áhyggjuefni
fyrir alla
menn.

inhvern tíma var sagt að það væri hollt að
hafa áhyggjur. Þá héldu menn vöku sinni
og gerðu sitt til að hafa áhrif á framvinduna. Ef það var á annað borð hægt. Það er
óvíst að þetta sé djúp speki.
Það er ýmislegt sem vert er að hafa
áhyggjur af og enn fleira sem menn hafa áhyggjur af
en geta lítið gert við. Kóvið er auðvitað það sem hæst
skorar á áhyggjulista flestra eins og mál standa. Það
er margskrifað og margtuggið að þeir sem hefðu lýst
þeim hamförum fyrir fram sem við nú erum að upplifa hefðu verið taldir geggjaðir. En það er fátt sem við
sauðsvartur almúginn getum gert varðandi kóvið,
annað en að gera eins og okkur er sagt og gegna.
Einhverjum finnst ekki taka því að hafa áhyggjur
af málum nema maður hafi tök á að aðhafast eitthvað
eða hafa áhrif á framvindu þeirra. Nóg sé af öðrum
málum sem hægt sé að hafa áhyggjur af og hægt að
láta til sín taka.
Í Fréttablaðinu undanfarið hafa birst fréttaskýringar um loftslagsmál og afleiðingar hirðuleysis
okkar mannanna í umgengni við jörðina, þar sem
við erum gestir um skamma hríð en bíum allt út
og skiljum eftir okkur slóð af sora og eyðileggingu.
Tómas orti um Hótel Jörð og lýsti líkindunum milli
jarðarinnar og hótels. Það er vel lukkuð samlíking
sem fleiri hafa gripið til.
En það er vert að hafa áhyggjur af loftslagsmálum.
Það er vert að halda vöku sinni yfir þeim. Það er vert
vegna þess að við getum gert eitthvað til að að sporna
við. Við getum aðhafst.
Við þurfum að láta af dólgslegri hegðan í umgengni
okkar við náttúru og jörð. Með því getum við sannarlega breytt og lagað. Með því getum við tryggt að þær
raðir kynslóða sem á eftir okkur munu koma geti
átt hér fagurt og innihaldsríkt líf. Stundum gleyma
menn því að það koma fleiri hingað eftir að við erum
farin.
Að hiti vaxi, að sjávarborð hækki og jöklar minnki
er ekki gamanmál, þó að jafnvel sumir hendi að því
gaman. En það er hægt að gera eitthvað í því.
Það eru ekki bara furðufuglar sem hafa af þessu
áhyggjur, þetta er vert áhyggjuefni fyrir alla menn.
Sjö milljarðar manna eiga undir því að við lögum til í
umgengni okkar við jörðina.
Við þurfum að tryggja að komandi kynslóðir geti,
eins og við, lagst í grænan mó og andað að sér fersku
lofti og fundið ilminn af grasinu og hlustað á fuglana
syngja og flugurnar suða. Stinga upp í sig sætu puntstrái eða súru.
Þessu öllu getum við breytt og lagfært. Það er ekki
hlaupið að því en það er samt hægt.
Það er verðugt því börn okkar, barnabörn og
komandi kynslóðir munu byggja þessa jörð. Og hún
verður ekki í betra formi en við skiljum við hana.
Það má finna sér ýmis áhyggjuefni um þessar
mundir, en sennilega er þetta það sem er mest
áríðandi.
Þessu er hægt að breyta.

Performer Deluxe GBS
Verð: 82.200 kr.

Frá degi til dags
Umræðuefnið
Svo virðist sem landsmenn
þyrsti í eitthvað annað til að
lesa og tala um en faraldurinn.
Það sést best á „Mest lesið“
listum vefmiðlanna, í gær höfðu
lesendur Vísis mikinn áhuga á
fatahönnuði sem tók Íkarusinn
á lífið. Mbl var með fótboltamann sem „brytjaði niður“ 17
ára dreng. Lesendur DV vildu
sjá nýjan háralit hjá samfélagsmiðlastjörnu. Og lesendur vefs
Fréttablaðsins voru áhugasamir
um myndband af Hollywoodstjörnu snúa niður konu í
miðbæ Reykjavíkur.
Eitthvað vakir yfir okkur því
umræðuefni allra umræðuefna,
veðrið, er nú svo sannarlega á
dagskrá.
Lóan er komin og grafin
Tekið hefur að skyggja yfir
húmor landsmanna, var hann
ansi grimmur fyrir.
Nokkrar hræður sáust á ferli
í gær, ekki til að fá ferskt loft
heldur til að leita að stað til að
grafa lóuna sem álpaðist hingað
um daginn.
Í helgarblaðinu minnti hjúkrunarfræðingur okkur á að vera
með hinstu óskir ástvinanna á
hreinu. Spruttu upp umræður
á nokkrum heimilum um hvort
það væri þess virði að lifa á
vökva með hjálp tækja. Niðurstaðan var iðulega að halda
áfram að sötra rauðvín og hafa
kveikt á sjónvarpinu.
arib@frettabladid.is

Þekking og velferð

V
Kolbeinn
Óttarsson
Proppé
þingmaður
Vinstri grænna

Leiðin út úr
þessu byggir
á því að verja
og efla
velferðarkerfið.

ið erum stödd í miðjum heimsfaraldri sem
hefur áhrif á líf okkar allra. Við höfum breytt
hegðun okkar, förum síður úr húsi, og sum
ekki neitt, til að sinna því sem þarf að sinna, til að
stemma stigu við útbreiðslu veirunnar. Efnahagslegar afleiðingar eru þegar farnar að hafa mikil
áhrif og þau munu verða enn meiri. Tvennt er það
sem helst mun koma okkur út úr þessu; þekking og
velferð.
Öllu skiptir að aðgerðir séu byggðar á þekkingu
og mikilvægi þess félagslega undirlags sem er til
staðar í samfélaginu er ljóst. Nægir í þessum efnum
að bera saman stöðuna á Íslandi og í Bandaríkjunum.
Vestra hafa aðgerðir að miklu leyti byggst á
tilfinningu forseta Bandaríkjanna. Sú tilfinning
litast af óskum hans um það hvernig hann vildi að
þetta væri, sem og þörf fyrir að nýta sér ástandið
til að upphefja sjálfan sig. Það sést best á daglegum
blaðamannafundum þar sem er engin lína um viðbrögð, einn daginn er eitt sagt, þann næsta annað.
Spálíkön og ráðleggingar vísindafólks eru dregin
í efa og því haldið fram sem stjórnmálamaðurinn
Trump telur að gagnist sér best hverju sinni.
Íslensk stjórnvöld tóku þá ákvörðun að fylgja
ráðum okkar helstu sérfræðinga á þessu sviði.
Enginn í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er sérfræðingur á sviði sóttvarna, en við erum svo heppin
að eiga slíka á heimsmælikvarða. Á þeirra ráðum
byggjum við.
Þetta á einnig við um aðgerðir í efnahagsmálum.
Þetta eru ekki tímar fyrir yfirboð eða spár sem
byggja á tilfinningu. Við eigum að hlusta á sérfræðinga, til dæmis þegar að peningastefnu kemur
og því hvort líkur séu á verðbólgu, hvernig þurfi að
styðja við launafólk og fyrirtæki.
Leiðin út úr þessu byggir á því að verja og efla
velferðarkerfið. Félagslega rekið heilbrigðiskerfi
hefur sýnt kosti sína fram yfir það einkarekna. Við
stöndum öll saman í þessu, leiðin út er leið samneyslunnar.
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Heimurinn innanhúss
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

Á

ferðalagi mínu innanhúss á pálmasunnudagsmorgni hef ég
viðkomu í stólnum
v ið g lug gann og
slaka á með kólumbískt kaffi og horfi út í íslensku snjómugguna. Ég er á leið inn í búr. Þar
ríkir mikið ófremdarástand sem
þarfnast skipulagningar. Að þeirri
vinnuferð lokinni, ef af verður – en
hún hefur staðið til í nokkra daga
– verður stefnan tekin á sjónvarpssófann þar sem við fjölskyldan
ætlum í frí.
Konan mín kemur við hjá mér á
ferðalagi sínu frá baðherberginu
að eldhúseyjunni og sýnir mér nýtt
innlegg á samfélagsmiðlum frá NRK
Kultur, þar sem norskir hljóðfæraleikarar – hver og einn heima hjá sér
á náttfötunum – spila kórónaútgáfu
á Zoom af bandarísku ballöðunni
All By Myself. Giska skemmtilegt. Frá Noregi liggur leiðin aftur
heim. Ég sé frostbitið fólk bisa við
að hlýða Víði og ganga með tveggja
metra millibili með fram sjónum
kappklætt í rokinu. Getur maður
smitast í skafrenningi? Á sænska
tónlistarappinu Spotify spilar Víkingur Heiðar franska píanótónlist.
Ég skottast í tölvunni inn á breska
netmiðla.

Engin án annarra
Kólumbía, Noregur, Bretland,
Ísland, Bandaríkin, Svíþjóð, Frakkland. Um þessar lendur ferðast ég
innanhúss á andartaki. Ég býst
við að allir tímar séu þversagnarkenndir en á tímum sem þessum
geta þversagnirnar orðið æpandi.
Ein er þessi: Ár og dagur er síðan að
við höfum séð landamærum lokað
í Evrópu. Leit er að þeim sem bjóst
á nokkurn hátt við því að mannkynið myndi upplifa þjóðir draga
sig svona rosalega inn í skeljar sínar
eins og nú, þótt suma hafi vissulega
dreymt um það. Ástandinu er líkt
við stríð. Óprúttnir stjórnmálamenn sums staðar nýta sér kringumstæðurnar til þess að auka völd
sín og blása til einræðis. Það væri
auðvelt að spá því að upp úr þessu
öllu saman risi sundraður heimur.
Þjóðir gegn þjóðum.
En svo er það hitt. Agnarstutt
íhugunarstund í stólnum, á ferðalagi innanhúss, færir manni heiminn allan inn í stofu, samofinn og
landamæralausan. Þótt sérhagsmunaöf l, innblásin af þjóðerniskennd, vilji gjarnan finna einhvern
f löt á þessu ástandi sem réttlætir
upphrópun með hástöfum á öllum
síðum samfélagsmiðla samtímis um
að þau hafi nú aldeilis sagt okkur
öllum fyrir fram að við yrðum að
styðja við íslenska lambakjötið að
eilífu, út af mikilvægi innlendra
kótilettna í heimsfaraldri, þá blasir
samt við að um allir þjóðir gildir
hið fornkveðna, nú sem endranær,
að engin er eyland. Ekki einu sinni
Íslendingar. Engin þjóð getur án
annarra verið.
Kraftaverkaveröld
Menningin er eitt. Á pálmasunnudagsmorgni breytist ég heima hjá
mér í reglulegan Frímann Gunnarsson, lesandi breska pressu með,
gott ef ekki, indverskan silkiklút
um háls. Þótt maður sæki vissulega
kraft til þjóðar sinnar, sögu hennar
og menningar, og njóti hæfileika
Helga Bjöss og Bubba, þá er auðvelt að ímynda sér hvernig maður
myndi smám saman mygla í sjálfskipaðri sóttkví ef maður hefði

ekki aðgang úr lófanum að svo til
allri menningu heimsins. Tígurtemjarinn í Flórída hefur ekki enn
lagt leið sína inn á heimilið okkar,
þótt við finnum hann nálgast, en
Frú Maisel nokkur, grínisti í New
York, er hér daglegur gestur. Apple
TV er ferðaskrifstofa innanhúss.
Betra dæmi eru þó vísindin.
Sumir þjóðarleiðtogar hafa reynt
að segja þegnum sínum þá sögu að
lausnin við krísunni muni verða sú
að mögnuð innlend lyfjaþróunarfyrirtæki muni finna bóluefni á

grunni innlendrar yfirburðaþekkingar. Reynt er að hólfa vísindin
í þjóðir í þágu annarlegra stjórnmálamarkmiða. Trump talar svona.
Freistingin er til staðar hér líka.
En svona virka einmitt vísindin
alls ekki. Magnaður vitnisburður
birtist heimsbyggðinni um þessar
mundir um það hvernig vísindin
þekkja engin landamæri.
Vísindamenn í öllum skúmaskotum ferðast nú um heiminn innanhúss og deila þekkingu sinni í ótrúlegu alheimsátaki. Allir leggjast á

eitt. Þjóðerni skiptir engu. Vísindafólk við Pittsburghháskóla, í samstarfi við Pasteur stofnunina í París
og ástralska líftæknifyrirtækið
Themis setur niðurstöður sínar um
mögulegt bólefni við COVID beint á
netið fyrir alla aðra – Breta, Japani,
Kínverja – að nýta sér í sínum rannsóknum. Og Íslensk erfðagreining
okkar er dótturfyrirtæki fjölþjóðlega lyfjafyrirtækisins Amgen sem
er staðsett í Kaliforníu og Kári er í
bandarísku vísindaakademíunni.
Heimurinn innanhúss er landa-

mæralaus kraftaverkaveröld iðandi
af menningu og vísindum. Sama
hvað þjóðernishyggjulið hyggst
belgja sig mikið að kórónavánni
yfirstaðinni, þá verður enginn múr
reistur þarna. Þessum lendum verður ekki lokað. Þarna verður mannkyni bjargað.
Ekki af mér samt. Nú hef ég hugsað mér að færa mig úr stólnum við
gluggann og fara að eldhúseyjunni.
Þaðan inn á bað. Kannski. Svo í
sófann.
Ég ætla að sleppa búrinu.

OPNUNARTÍMAR UM

PÁSKANA
VÍNBÚÐIRNAR

Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU,
AKUREYRI, SELFOSSI OG REYKJANESBÆ
MÁNUDAGUR 6. APRÍL
DALVEGUR, SKEIFAN OG SKÚTUVOGUR

11 -18
10-20

ÞRIÐJUDAGUR 7. APRÍL
DALVEGUR, SKEIFAN OG SKÚTUVOGUR

11 -18
10-20

MIÐVIKUDAGUR 8. APRÍL
DALVEGUR, SKEIFAN OG SKÚTUVOGUR

11 -19
10-20

SKÍRDAGUR 9. APRÍL

LOKAÐ

FÖSTUDAGURINN LANGI 10. APRÍL

LOKAÐ

LAUGARDAGUR 11. APRÍL

11-18

PÁSKADAGUR 12. APRÍL

LOKAÐ

ANNAR Í PÁSKUM 13. APRÍL

LOKAÐ

Páskaopnun allra Vínbúða á vinbudin.is

SÝNUM SKYNSEMI
OG FYRIRHYGGJU

Við hvetjum viðskiptavini til að sýna aðgát
og draga úr smithættu eins og kostur er.
· Verslum utan annatíma
· Munum 2ja metra regluna
· Nýtum snertilausar greiðslur
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Loftlagsmálin – hvert stefnir?
Þorsteinn J.
Halldórsson
eðlisfræðingur

G

unnlaugur H. Jónsson reikn
ar út í grein sinni „Þróun
hitastigs í eina öld“ í Frétta
blaðinu 13. febrúar að í Reykjavík
muni ekki hlýna næstu hundrað
árin nema um 0,6°C. Hann segir það
leiða af mælingum Veðurstofunnar.

Þar komi í ljós að síðustu hundrað
ár hafi meðalhiti í Reykjavík aðeins
hækkað um 0,36°C. Þetta sé óveru
leg hlýnun og rúmist – að hans mati
– innan staðalfráviks á hitastigs
sveiflum síðustu hundrað árin.
Umhverfis- og auðlindaráðu
neyti birti viðamikla skýrslu (yfir
200 síður) árið 2018 um loftslags
breytingar. Skýrslan var gerð undir
handleiðslu Veðurstofu af sérstakri
vísindanefnd – hópi fræðimanna á
ýmsum sviðum, sjá (https://www.
vedur.is/media/loftslag/Skyrslaloftslagsbreytingar-2018-Vefur-NY.
pdf ). Þar er skýrt frá því hvernig
manngerð hækkun á styrk gróður

Sú fullyrðing Gunnlaugs
í greininni að meðalhiti
jarðar, sem er í dag 15
gráður, hafi ekki breyst frá
árinu 1960 er ekki rétt.

Húsið okkar brennur
Ólafur
Hallgrímsson
fyrrverandi
sóknarprestur

G

réta Thunberg er orðin
heimsþekkt, sænska stúlk
an, sem greind var ein
hverf og talaði ekki, nema þegar
henni þótti nauðsyn til, en fór svo
skyndilega að tala. Og talaði þá, svo
að eftir var tekið. Hún fór í skóla
verkfall til að vekja athygli á lofts
lagsvanda heimsins, hrikalegasta
verkefni, sem mannkynið hefur
staðið frammi fyrir. Nú er þessi
áður fátalaða stúlka orðin ræðu
maður á öllum helstu loftslagsráð
stefnum heims og brýnir ráðamenn
til aðgerða í loftslagsmálum.
Nú fyrir jólin kom út bókin Húsið
okkar brennur, baráttusaga Grétu
og fjölskyldu hennar, rituð af móð
urinni, áhrifamikil lesning. Gréta
krefst aðgerða í loftslagsmálum,
aðgerða í stað orða. Hún segir allar
staðreyndir um loftslagsvandann
liggja fyrir og lausnirnar einnig,
hvað þurfi að gera. Vísindamenn
eru nær sammála um, að hlýnun
andrúmsloftsins sé af manna
völdum og loftslagsbreytingar séu
farnar að hafa áhrif á veðurfar og líf
fólks um allan heim.
Við þurfum að vakna og gera
breytingar, draga úr losun gróður
húsalofttegunda strax, því verði
ekkert að gert á næstu árum, fer

af stað keðjuverkun sem enginn
mannlegur máttur fær stöðvað.
Þetta er neyðarkall, segir hún.
Gréta vill að við tökum loftslags
ógnina alvarlega, því annars gerist
ekkert. „Fullorðna fólkið er alltaf
að segja: „Við verðum að gefa unga
fólkinu von. En ég vil ekki vonina
ykkar. Ég vil að þið hagið ykkur
eins og líf ykkar sé í hættu. Ég vil
að þið hagið ykkur eins og það sé
kviknað í húsinu ykkar. Af því að
það er kviknað í því.“ Þannig talaði
Gréta á alþjóðaefnahagsþinginu
í Davos í janúar 2019. Samt boðar
hún ekkert vonleysi eða uppgjöf,
öðru nær, því enn þá er möguleiki
á að breyta, en þá verðum við að
bregðast skjótt við.
Gréta hefur staðið í baráttu. Hún
hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að
vera ung og óreynd, einhverf eða
einfalda hlutina um of. Hún gerir
sér þó grein fyrir því að hér er ekki
um einfalt verkefni að ræða, að
minnka losun á heimsvísu, þar sem
í hlut eiga allar þjóðir heims sem
búa við afar misjafnar aðstæður.
Ríku iðnþjóðirnar eins og hennar
eigið land, Svíþjóð, verða að ganga
á undan, segir hún, og draga úr
losun um 50 prósent næstu árin, á
meðan þróunarríkin svonefndu fá
afslátt og ráðrúm til að byggja upp
innviði sína.
Staðan hjá okkur Íslendingum
er víst ekki sérlega góð um þessar
mundir. Við erum ofarlega í losun af
Norðurlandaþjóðunum. Við erum
ekki að draga úr losun, heldur auka,
þrátt fyrir metnaðarfulla aðgerðaáætlun núverandi ríkisstjórnar
Katrínar Jakobsdóttur í umhverf

Sem fámenn þjóð björgum
við kannski ekki heiminum
ein og sér, en við getum lagt
okkar lóð á þá vogarskál.
ismálum til ársins 2030, sem enn á
eftir að sýna sig hvort reynist raun
hæf. Víst er að við þurfum að gera
betur í loftslagsmálum, ætlum við
að standa við skuldbindingar okkar

húsalofttegundar, einkum koltví
sýrings og vatnsgufu, valdi smám
saman greinilegri hlýnun jarðar
og hvernig hún birtist á Íslandi í
ýmsum myndum í náttúrunni.
Skýrslan byggir á tiltækum gögnum
á Íslandi, þá einkum Veðurstofunn
ar, en styðst einnig við niðurstöður
skýrslna Milliríkjanefndar SÞ um
loftslagsbreytingar, IPCC, árin 2013
og 2014.
Rétt er að benda á, að í ágripi
skýrslunnar kemst Veðurstofan
að allt annari niðurstöðu um
veðurfarsbreytingar á Íslandi en
Gunnlaugur: „Fram að miðbiki
aldarinnar er líklegt að hlýni á

landinu og umhverfis það og að
árin 2046-2055 verði að meðaltali
1,3°C – 2,3°C hærri en árin 19862005. Umfang hlý nunarinnar
ræðst aðallega af losun gróður
húsalofttegunda. Ef losunin verður
mikil gæti hlýnunin í lok aldar
innar (meðaltal áranna 2091-2100)
numið meira en 4°C með ríflegum
óvissumörkum þó.“
Sú fullyrðing Gunnlaugs í grein
inni að meðalhiti jarðar, sem er í
dag 15 gráður, hafi ekki breyst frá
árinu 1960 er ekki rétt. Samkvæmt
tölum IPCC var meðalhitinn 13,9°C
árið 1960 og hefur þá aukist um
1,1°C á 60 árum.

gagnvart Parísarsamkomulaginu.
Bók Grétu Thunberg er vissulega
áminning til okkar Íslendinga. Sem
fámenn þjóð björgum við kannski
ekki heiminum ein og sér, en við
getum lagt okkar lóð á þá vogarskál.
Saga Grétu sýnir okkur, svo ekki
verður um villst, hversu miklu ein
staklingurinn fær áorkað ef hann
beitir sér. Gréta er farin að hafa
áhrif vítt um heim með rödd sinni,
líka hér á landi. Á hverjum föstudegi
kemur nú saman hópur ungs fólks
á Austurvelli með mótmælaspjöld
og krefst aðgerða í loftslagsmálum
að hætti Grétu Thunberg. Unga

fólkið gerir sér ljóst, að það á mest í
húfi, því þess er framtíðin. Þetta allt
vekur vonir.
Við þurfum að endurskoða
margt, byrja hvert í sínum ranni,
breyta hugsanagangi, lífsmáta og
gildismati, temja okkur meiri auð
mýkt og einfaldari lífsmáta, hætta
að líta á peninga og hagvöxt sem
hið eina er máli skipti, en íhuga
lífsgildin, sem vísa til framtíðar.
Því eins og Gréta segir. Nú verða
allir að tala skýrt. Við höfum enn
lausnir í hendi okkar, en tíminn
er naumur, af því það er kviknað í
húsinu okkar. Húsið okkar brennur.

Mikilvægi verslunar í brothættum byggðum sannast í veirufaraldri
Skúli Gautason

Alda Marín
Kristinsdóttir

Á

rneshreppur og Borgar
fjörður eystri eru lítil sam
félög sem eiga undir högg að
sækja. Þau eru um margt dæmigerð
fyrir samfélög sem hafa verið tekin
inn í verkefnið Brothættar byggðir
sem Byggðastofnun hefur staðið
fyrir undanfarin ár.
Í slíkum samfélögum eru oft
svipuð vandamál, það er lítil endur
nýjun meðal íbúa, erfitt er að halda

uppi skólastarfi og verslunarrekstri.
Á báðum stöðum hafa nýlega verið
endurreistar verslanir, en það var
gert kleift með styrk úr byggða
áætlun.
Verslanir skipta höfuðmáli í
litlum samfélögum. Ekki aðeins til
að gera íbúum auðveldara að nálg
ast aðföng, heldur verða verslanir
oft á vissan hátt hjarta samfélagsins.
Í Árneshreppi á Ströndum var
nýlega endurreist verslun eftir að
Kaupfélag Steingrímsfjarðar hafði
lokað útibúi sínu þar. Stofnað var
einkahlutafélag um reksturinn
og urðu hluthafar alls 139, mun
fleiri en íbúarnir í sveitarfélaginu.
Einkum komu þar að brottf luttir
íbúar úr Árneshreppi sem hafa
sterkar taugar norður á Strandir
og vilja samfélaginu allt hið besta.
Félagið hlaut nafnið Verzlunarfjelag
Árneshrepps og opnaði Sigurður
Ingi Jóhannsson sveitarstjórnar
ráðherra verslunina með pompi og
prakt 26. júní á síðasta ári. Aðstæð
ur í Árneshreppi eru mjög sérstakar
vegna erfiðleika í samgöngum
yfir vetrartímann. Engu að síður
var ákveðið að halda versluninni
opinni allt árið um kring, þó vissu

Verslanir skipta höfuðmáli
í litlum samfélögum. Ekki
aðeins til að gera íbúum
auðveldara að nálgast aðföng, heldur verða verslanir
oft á vissan hátt hjarta samfélagsins.
lega sé styttur opnunartími yfir
háveturinn.
Einstaklega vel hefur tekist til við
endurreisn verslunarinnar. Vel var
hugsað fyrir því hlutverki verslun
arinnar að vera staður þar sem fólk
gæti hist og spjallað. Útbúið var
kaffihorn þar sem hægt er að tylla
sér og Thomas verslunarmaður er
óþreytandi við að bjóða upp á
nýbakað brauð og kökur og sinna
öllum óskum viðskiptavinanna.
Þannig hefur verslunin í Árnes
hreppi aukið lífsgæði íbúanna og
fest sig í sessi sem miðpunktur
sveitarfélagsins.

Á Borgarfirði eystri hafði verið
samfelldur verslunarrekstur allt
frá árinu 1918 svo ljóst var að mikil
þjónustuskerðing var í vændum
þegar matvöruverslun þorpsins
lokaði dyrum sínum árið 2017. Frá
Borgarfirði eystri eru 70 km í næsta
þéttbýli, Egilsstaði, yfir fjallveg og
um malarvegi að fara svo það er
meira en að segja það að skjótast í
búðina ef eitthvað vantar. Það er því
ekki síst öryggisráðstöfun fólgin í
því að verslun sé staðsett í byggðar
laginu. Í kjölfar íbúaþings sem
markaði upphaf sveitarfélagsins í
verkefninu Brothættum byggðum
veturinn 2018, tóku nokkrir íbúar
og velunnarar staðarins sig saman
og hófu undirbúning stofnunar
félags um verslunarrekstur í firð
inum. Verslunin var opnuð svo
um mitt sumar 2018 en þá höfðu
rúmlega 70 manns fest sér hlut í
versluninni. Óhætt er að segja að
reksturinn hafi gengið vel og íbúar
og ferðamenn sem heimsækja þenn
an magnaða stað hafa verið duglegir
að nýta sér þá þjónustu sem versl
unin veitir. Þar er jafnframt upplýs
ingamiðstöð fyrir ferðamenn sem
eru fjölmargir ár hvert enda Borgar

fjörður eystri og nágrenni einstök
útivistar- og náttúruparadís.
Yfir vetrartímann, þegar um hæg
ist, er verslunin einnig kærkominn
staður til að hittast, fá sér kaffisopa
og ræða heimsmálin við samferða
fólkið og fá nýjustu fréttir úr bæjar
lífinu.
Mikilvægi verslunar í þessum
fámennu og tiltölulega afskekktu
byggðarlögum verður ekki síst ljóst
við þær aðstæður sem nú eru uppi.
Íbúar sem mögulega hafa keyrt
til stærri staða til að sækja aðföng
veigra sér nú við ferðalögum sem
eðlilegt er. Þá eru dæmi um það
að íbúar í sóttkví hafi fengið vörur
afgreiddar heim á tröppur og jafn
vel að verslunarstjóri hafi komið
og fært viðkomandi súkkulaði til
að gera sóttkvína bærilegri. Þó svo
að í þessari umfjöllun hafi einkum
verið nefndar tvær verslanir til
sögu á þetta við um fleiri brothætt
byggðarlög og því hafa styrkir til
verslunarreksturs m.a. í tengslum
við potta byggðaáætlunar og frum
kvæðisstyrki úr sjóði Brothættra
byggða verið ómetanlegir fyrir
íbúa byggðarlaganna, sérstaklega á
síðustu misserum.
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Áfengisfrumvarpið og börn alkóhólista
Bjartey
Sigurðardóttir
talmeinafræðingur hjá
mennta- og
lýðheilsusviði
Hafnarfjarðar

M

eð regluleg u millibili
skjóta upp kollinum frumvörp um aukið aðgengi að
áfengi. Það frumvarp sem nú liggur
fyrir Alþingi leggur m.a. til að heim
ila innlenda vefverslu n með áfengi
til neytenda í smásölu.
Ef einhver leyfir sér að mótmæla
þessu er sá hinn sami tafarlaust
stimplaður með forræðishyggju og
að vilja hefta frelsi annarra til að lifa
lífinu á eigin forsendum.

Örugg heimili
Gott og vel, það eru rök út af fyrir
sig, en er þetta svona einfalt? Hvað
með rétt barna til að lifa í öryggi á
heimilum sínum?
Sjúkraskýrslur frá Vogi sýna að
næstum þriðji hver karlmaður og
rúmlega tíunda hver kona hérlendis
leitar sér aðstoðar vegna alkóhólisma einhvern tíma á lífsleiðinni.
Þetta fólk kemur úr öllum lögum
samfélagsins og tengist öðrum
fjölskylduböndum sem foreldrar,
börn, barnabörn og systkini. Mig
langar að beina athyglinni að viðkvæmasta aðstandendahópnum,
þ.e. börnum alkóhólista. Börnum
og ungmennum sem ekki geta geta
borið hönd fyrir höfuð sér og eru
núna þessa dagana í mörgum tilfellum meira inni á heimilunum
með foreldrum sínum en ella. For-

eldrum, sem auk þess að vera með
áhyggjur af heilsu fjölskyldunnar
og lífsviðurværi, berjast við eigin
fíkn.

Skömmin og óöryggið
Setjum okkur í spor lítils barns sem
elst upp við það að sá aðili sem það
elskar mest og setur traust sitt á
bregst traustinu reglulega. Mamma
eða pabbi sem barnið elskar án skilyrða breytist skyndilega úr því að
vera góða trausta foreldrið í að vera
drukkið, óáreiðanlegt og jafnvel
ofbeldisfullt.
Það að alast upp við alkóhólisma
markar djúp spor í sálarlíf barna og
í mörgum tilfellum eiga þau börn
mjög erfitt uppdráttar síðar á lífsleiðinni. Skömmin læðist inn í vitundina, skömm sem veldur því að
barnið forðast að tala um það sem

gerist heima. Barnið felur ástandið
eftir bestu getu og skaðleg meðvirkni tekur völd. Það býður jafnvel ekki vinum heim því hvað er
verra en að afhjúpa ástkært foreldri
dauðadrukkið heima?

Aukin áfengissala
Barnaverndaryfirvöld hafa áhyggjur af því að tilkynningum til barnaverndar hefur fækkað umtalsvert
eftir að COVID-19 faraldurinn kom
upp. Á sama tíma berast fréttir frá
vínbúðunum um mikla aukningu
á sölu áfengis. Aukningin fyrstu
þrjár vikurnar í mars er um 20%
samanborið við sama tíma í fyrra
og það þrátt fyrir mikla fækkun
ferðamanna. Er skynsamlegt í slíku
ástandi að bæta aðgengi að áfengi í
gegnum netið með heimsendingarþjónustu?

Á vef Landlæknisembættisins
kemur fram: „Aukið aðgengi að
áfengi, sem leiðir til aukinnar
áfengisneyslu, er líklegt til að auka
tíðni einstaklingsbundinna og
samfélagslegra vandamála sem
geta tvöfaldað samfélagslegan
kostnað vegna áfengisneyslu.“ Þar
segir enn fremur: „Rannsóknir á
aðgengi áfengis sýna að takmörkun
afgreiðslutíma, fjölda söludaga og
á fjölda sölustaða helst í hendur
við minni neyslu og minna tjón af
völdum hennar.“

Hlustum á landlækni
Hlustum á landlækni, ekki bara
þegar málið snýst um COVID-19 faraldurinn, heldur líka þegar kemur
að þeirri alvarlegu lýðheilsuvá sem
ofneysla áfengis er. Eiga börn þessa
lands það ekki skilið?

Jöfnum sveiflur og lækkum verð
Guðjón
Sigurbjartsson
viðskiptafræðingur

Hannes Jónsson
framkvæmdastjóri í byggingariðnaði

E

ftir nokkurra ára þenslu á
húsnæðismarkaði siglum við
nú inn í efnahagslægð sem
gæti varað í nokkur ár. Húsnæðismarkaðurinn sveiflast með ýktum
hætti í efnahagssveiflum í takt við
kaupmátt fólks. Eftir hrunið 2008
var mikið til af hálf- og fullbyggðu
íbúðarhúsnæði og verð lágt. Þegar
hagur tók að vænkast upp úr 2014,
tæmdist sá lager f ljótt og undanfarin ár hefur húsnæði skort og verð
verið hátt.
Í efnahagslægðum hrynur byggingariðnaðurinn og þekking, færni
glatast, enda f lytja iðnaðarmenn
margir úr landi. Þegar úr rætist
tekur nokkur ár að safna kröftum,
byggja upp og framleiða nægilegt
magn til að svara eftirspurn.
Af leiðingin er léleg framleiðni
byggingariðnaðar, hátt kostnaðarverð og í þenslu fer húsnæðisverð
úr böndum. Þetta kemur illa niður
á almenningi, sérstaklega „fyrstu

kaupendum“ sem festast á leigumarkaði, búa þétt í lélegu húsnæði
eða sitja fastir í foreldahúsum.

er á heldur heppilegt hlutfall sem
gæti verið um 1/3 af heildarþörfinni. Byggingafélögin ættu að vera
í hlutverki skipuleggjenda og verkkaupa og ættu með gagnsæjum og
styrkum hætti að bjóða byggingarvinnuna sjálfa út til verktaka.
Vegna fjárhagslegs styrkleika
þyrftu sjóðirnir ekki að selja
undir kostnaðarverði í efnahagslægðum en gætu selt mikið í uppsveif lum þegar eðlilegt verð fæst.
Þetta myndi tryggja þeim eðlilega
ávöxtun.
Til að örva sölu á krepputímum
gætu byggingafélögin líka stundað
„hlutdeildarsölu“, það er, haldið
eftir 30-50% eignarhluta þar til
betur stæði á hjá kaupandanum.

Stærð vandans
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
(HMS) á að „stuðla að stöðugleika
á húsnæðismarkaði og tryggja
almenningi aðgengi að viðunandi
húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort
sem er til eignar eða leigu“. HMS
áætlar langtíma þörf fyrir íbúðarhúsnæði um 2.200 nýjar íbúðir á ári.
Ætla má út frá sögunni að í lægðum fari eftirspurn niður í um 1.000
íbúðir á ári en í þenslu gætu yfir
5.000 íbúðir selst.
Hvað er til ráða?
Í rauninni dugar ekkert til að lækka
meðalverð íbúðahúsnæðis annað
en hæfilegt, jafnt framboð.
Gefum okkur að byggingariðnaðurinn framleiði 2.200 íbúðir á ári
hvernig sem efnahagsástandið er,
að kostnaðarverð meðalíbúðar sé
40 milljónir króna og að efnahagssveif lur séu 7 ár. Miðað við ofangreindar sveiflur í eftirspurn myndi
„lager“ íbúðarhúsnæðis vaxa frá 0
upp í um 3.000 mest. Kostnaðarverðmæti lagersins færi þá upp í um
100 milljarða króna.
Skattgreiðendur leggja árlega
fram um 15 milljarða króna í húsnæðisstuðning í formi vaxtabóta,
húsaleigubóta og beins stuðnings
við fyrstu íbúðarkaup og geta vart
mikið meira.
Lífeyrissjóðirnir hins vegar,
þurfa að ávaxta stóran hluta eðlilegs sparnaðar í landinu og þeirra
hlutverk er að bæta lífskjör almennings. Þeir hafa fjárhagslega getu til
að leysa vandann.

Lífeyrissjóðir ættu einnig að hafa
ástæðu og vilja til að stíga hér inn
því ef tekst að jafna sveiflur í byggingariðnaði myndi meðalkostnaðarverð íbúða lækka um 10 til 15%
því þá verður hægt að vinna jafnt og
þétt og skipuleggja sig til langs tíma.
Þá myndi jafnt framboð lækka verð
í þenslu um önnur 10 til 15%. Það er

því mikið í húfi fyrir almenning og
byggingariðnaðinn.
Lífeyrissjóðirnir gætu stofnað
byggingafélög, samið við starfandi
félög og við verkfræðistofur um
byggingu hæfilegs magns af íbúðarhúsnæði eftir spá HMS um heildarþörfina. Þeir ættu auðvitað ekki að
byggja allt það húsnæði sem þörf

Kostirnir
Ef framleiðsla húsnæðis jafnast,
safnast fyrir þekking, geta og færni í
byggingariðnaði. Við það vex framleiðni og kostnaðarverð lækkar og
meira starfsöryggi og starfsánægja
fæst.
Lífeyrissjóðirnir fengju verðugt
verkefni fyrir sína fjármuni og
landsmenn og trygga ávöxtun.
Það sem mestu skiptir er þó
ávinningurinn fyrir almenning
sem ætti kost á íbúðum á 20% til
30% lægra verði en við núverandi
aðstæður.
Lífeyrissjóðirnir halda á meginhluta af sparnaði almennings. Það er
mikilvægt að þeir taki þátt í að bæta
lífskjör fólksins í landinu, sérstaklega ef því fylgir lítil áhætta eins og er
í þessu tilviki því þeir hafa fjárhagslega burði til að standa af sér jafnvel
djúpar kreppur eins og þá sem við
nú, því miður siglum inn í.
Gangi allt í haginn!

Hvað ef við myndum bregðast við hamfarahlýnun af sama krafti?
Gunnhildur
Fríða Hallgrímsdóttir

E

rt þú kannski sitjandi heima
að lesa fréttir og finnst eins og
að heimurinn sé að farast og
að allt sé að fara á versta veg vegna
COVID-19? Líður þér eins og þú
getir ekki gert neitt við vandanum
á meðan þú horfir á vandamálið
stækka og stækka? Þannig líður
mörgum vegna hamfarahlýnunar.
Að horfa á allan heiminn bregðast
við veirunni á augnabliki er sönnun
þess að leiðtogar heimsins geta í
raun og veru gripið til róttækra
aðgerða ef viljinn er fyrir hendi.

Alþjóðasamstarfið, og viðbragðshraðinn sem okkur var sagt að væri
„ómögulegt“ er að gerast og er að
virka vel. Heimurinn er í alvörunni
að taka sig saman til að vinna gegn
sameiginlegu vandamáli. En þar
sem hamfarahlýnun er jafn stórt,
ef ekki stærra vandamál, hvar eru
róttæku aðgerðirnar gegn henni?
Í mörg ár hafa loftslagsaðgerða
sinnar verið að kalla eftir aðgerðum
strax. Og ár eftir ár hafa aðgerðir
heimsins valdið okkur miklum
vonbrigðum. Vísindamenn segja
að við höfum minna en áratug til
þess að algjörlega umbylta hagkerfinu, fjárfesta í endurnýtanlegri orku og breyta matarvenjum
okkar. Þrátt fyrir þessa miklu en
jafnframt spennandi áskorun hafa
leiðtogar heimsins ekki gert nóg og
heimurinn því skrefi nær framtíð
þar sem veðurhamfarir, súrnun
sjávar, fjöldaflótti og stærsta efna-

Að horfa á heiminn bregðast
við veirunni á augnabliki
er sönnun þess að leiðtogar
heimsins geta í raun og veru
gripið til róttækra aðgerða
ef viljinn er fyrir hendi.
hagshrun mannkynssögu verður
hluti af daglegu lífi jarðarbúa.
Maður veltir fyrir sér: hvað ef
við myndum bregðast við hamfarahlýnun með sama krafti og
við bregðumst við COVID-19? Þau
viðbrögð myndu líkjast því sem
við erum að sjá núna, nema með
jákvæðari formerkjum. Fréttaumfjöllun allan sólarhringinn um
þróun mála. Við hlustum á sérfræðinga sem halda fréttafundi

daglega og engir efasemdarmenn
fá að afvegaleiða umræðuna, enda
vísindi ekki skoðanamál. Olíuvinnslu er hætt á augnabliki, ríki
myndu kalla eftir vopnahléi og
styrkja þau samfélög sem mest
finna fyrir áhrifum hlýnunar. Þrátt
fyrir mikla breytingu á daglegu
lífi fólks er meirihlutinn sammála
þessum róttækum aðgerðum þar
sem þær tryggja framtíð næstu kynslóða. Hins vegar, í stað einangrandi
sóttkvíar og samkomubanns, gætu
viðbrögð heimsins við hamfarahlýnun orðið til hins betra fyrir
almenning. Fjárfestingar í grænum
störfum og nýsköpun styrkja hagkerfið, þjóðhátíðardagur þar sem
allir planta trjám, og að við fögnum
því að lifa jarðvænum og heilbrigðum lífsstíl. Þetta eru meðal þeirra
aðgerða sem Ísland gæti gripið til
þar sem við erum ekki bara að koma
í veg fyrir yfirvofandi heimskrísu,

heldur líka að byggja upp betri
heim.
Svo, hvað gerum við nú? Nú
hefur mengun í heiminum farið
niður vegna lokana á stórum verksmiðjum en með áhrifaríkri fjárfestingu í grænni tækni getum við
látið hagvöxt rísa, en mengun halda
áfram að minnka. Þegar við náum
stjórn á COVID-19 getum við ekki
haldið áfram lífinu eins og það var
áður en þetta byrjaði. Við þurfum
að snúa okkur að næstu krísu sem
einfaldlega getur ekki beðið lengur.
Í samfélaginu heyrum við margar
sögur af fólki sem vinnur nú heima
og er að njóta þess að draga aðeins
úr hraðanum. Ég vona að við lærum
af þessu að lífsgæði felast ekki endilega í því að þeysast um allt og
kaupa hluti, heldur að njóta augnabliksins. Oft eru það einföldu hlutirnir heima sem gefa okkur mestu
lífshamingjuna.
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Ljósið í myrkri
auðkýfinga
Landsliðsþjálfari Englands, Gareth Southgate, tók
á sig launalækkun um helgina. Leikmenn í ensku
deildinni taka það ekki í mál og segja að það komi
niður á heilbrigðiskerfinu. Fundir með ensku
deildinni og leikmönnum hafa gengið illa.
FÓTBOLTI Knattspyrnumenn í Eng
landi eru að spila skrýtinn leik og
eru á góðri leið með að missa allar
vinsældir á þessum undarlegu
tímum. Ólíkt kollegum sínum um
Evrópu hafa enskir knattspyrnu
menn ekki verið viljugir til að taka
á sig launalækkanir. Enska deildin
vill að leikmenn taki á sig 30 pró
sent launalækkun sem myndi spara
félögunum um 500 milljónir punda
í launagreiðslur. Það fór eitthvað
rangt ofan í gráðuga leikmenn og
sendu þeir frá sér yfirlýsingu. Þar
sagði meðal annars að leikmönnum
finnist betra að halda laununum
sínum óskertum því með launa
lækkun myndi skatturinn missa
um 200 milljónir punda. Slíkt væri
skaðlegt fyrir heilbrigðiskerfið.
Þá hefur Liverpool fengið hol
skeflu af gagnrýni yfir sig eftir að
félagið ákvað að nýta sér úrræði
breska ríkissjóðsins og að starfs
menn félagsins fengju greidd 80
prósent launa sinna úr ríkissjóði.
Fyrrverandi leikmenn eins og
Jamie Carragher, Didi Haman, Stan
Collymore og Danny Murphy hafa
gagnrýnt ákvörðunina en Liver
pool var fimmta félagið sem nýtti
sér þessi úrræði. Áður höfðu Totten
ham, Newcastle, Bournemouth og
Norwich tilkynnt að þau ætluðu
að nýta sér úrræðið. Liverpool til
kynnti í febrúar að félagið hefði
skilað 42 milljón punda hagnaði,
um 7,4 milljörðum króna.
Þó hafa nokkrir leikmenn í enska
boltanum staðið sína plikt. David
de Gea gaf til dæmis 300 þúsund
evrur til Madrídarborgar sem eru
um ein vikulaun. Ilkay Gundogan
gaf fé til Heinsberg í Þýskalandi og
Pep Guardiola gaf milljón evrur
til sjúkrahúss í Barcelona. En þó
gjafirnar séu stórar eru ekki margir
sem taka þátt og það hefur farið
illa í fólk í Bretlandi. Meira að segja
Matt Hancock heilbrigðisráðherra
skoraði á leikmenn á Englandi að

Southgate spilaði á
sínum tíma 503 leiki í ensku
úrvalsdeildinni og skoraði í
þeim 26 mörk. Hann lék 57
landsleiki og skoraði tvö
mörk.
Fyrrverandi miðvörðurinn var eini leikmaður
Englands sem brenndi af í
vítaspyrnukeppninni í
undanúrslitaleik EM árið
1996 gegn Þýskalandi á
heimavelli.

leggja sitt á vogarskálarnar sem fór
illa í leikmenn. Wayne Rooney brást
illur við og skrifaði í vikulegum
pistli sínum að Hancock væri að
gera knattspyrnumenn að blóra
bögglum.
En landsliðsþjálfari Englands,
Gareth Southgate, hefur nú stigið
fram fyrir skjöldu og tekið á sig 30
prósenta launalækkun. Samkvæmt
enskum fjölmiðlum er það um ein
milljón punda eða um 176 milljónir
króna. Southgate hefur gríðarlega
gott orðspor og frá því hann tók við
stöðunni hefur hann náð að sam
eina liðið og stuðningsmennina.
Southgate tók við enska lands
liðinu árið 2016 eftir að Sam Allar
dyce hafði drukkið starfið frá sér
í hvítvíni. Hann þótti standa sig
vel. Kom vel fyrir utan vallar og
tókst að aga liðið. Klæddist vesti
á HM í Rússlandi sem sló í gegn
og þegar hann sagði eitthvað
hlustaði mannskapurinn. Og nú
þegar enginn vill hlusta á millj
arðamæringa sem sparka bolta
spá fjölmiðlar að leikmenn munu
feta í fótspor landsliðsþjálfarans.
benediktboas@frettabladid.is

HETJA HELGARINNAR
Það vilja
allir gleyma
Íslandsleiknum en
Gareth minnti okkur á
að til þess að komast
yfir hluti þyrfti að ræða
hvað fór úrskeiðis.
Dele Alli

REYKJAVÍK
SÍÐDEGIS
Þorgeir, Kristófer, Þórdís og Bragi
fara yﬁr málefni líðandi stundar.
ALLA VIRKA DAGA MILLI 16:00 OG 18:30.

Gareth Southgate

Fæddur 3. september 1970 og kom í
gegnum unglingastarf Crystal Palace. Hann
var keyptur til Aston Villa 1995 og spilaði
til 2001 með liðinu. Hann endaði feril sinn
með Middlesbrough en byrjaði stjóraferilinn með liðinu. Hann tók svo við U-21
árs liði Englands árið 2013 og var með liðið
í þrjú ár áður en hann var færður í aðalliðið
eftir skandalinn með Sam Allardyce.

Ég er raunsær
og veit að
hlutir breytast hratt.
Almenningsálit skiptir
miklu máli og það getur
breyst á einni viku.
Southgate um hvort hann yrði
við stjórnvölinn á HM 2022.
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KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Daði Gunnarsson hjá netbrotadeild lögreglunnar segir að hér á landi hafi netglæpum fjölgað í takt við önnur lönd og að kórónaveirufaraldurinn virðist
hafa fjölgað ákveðnum gerðum netglæpa. Það er þó enn þá erfitt að segja hversu mikil áhrif faraldurinn hefur á netglæpi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

Höfum varann á í vafri
Fylgstu með!

Netglæpir hafa aukist mikið á síðustu árum og lögregluyfirvöld óttast
að kórónaveirufaraldurinn gæti aukið þá enn frekar. En það eru margar
leiðir til að forðast að verða fórnarlamb netglæpamanna. ➛2
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Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Á

síðustu árum hafa netglæpir
aukist verulega, samhliða
því að sífellt fleira fólk notar
internetið. Slíkir glæpir geta valdið
miklum skaða og lögregluyfirvöld
hafa áhyggjur af því að þeir aukist
vegna kórónaveirufaraldursins,
þar sem glæpamenn, rétt eins og
allir aðrir, eru nú lokaðir inni og
fólk notar netið meira en nokkru
sinni. Því er gott að hafa varann á
og vita hvernig er best að passa sig.

Fylgjum Norðurlöndum

„Netglæpir eru stanslaust að
aukast. Eftir því sem fleiri og fleiri
tengjast netinu aukast líkurnar
á að þar verði einhver svik eða
svindl,“ segir Daði Gunnarsson,
lögreglufulltrúi í netbrotadeild
lögreglunnar. „Þróunin hér á
landi hefur verið svipuð og annars
staðar og í sumum brotum höfum
við verið í samfloti með Norðurlöndunum.
Fyrir tveimur árum var til
dæmis verið að herja á íþróttafélögin hér á landi með tölvupóstssvikum og þá var það sama
að gerast hjá minni félögum á
Norðurlöndunum,“ segir Daði.
„Við erum ekki með jafn stór
íþróttafélög eins og þessi stærstu á
Norðurlöndunum, en litlu klúbbarnir úti og klúbbarnir hér heima
lentu í sams konar svindli.
Það virðist eins og það sé þá
herjað á ákveðin svæði á sama
tíma,“ segir Daði. „Það er líka misjafnt hvað virkar á hverju svæði og
þar föllum við í sama mengi og fólk
á hinum Norðurlöndunum.“

Meiri hætta á nettælingum

„Það er óttast að kórónaveirufaraldurinn auki netglæpi almennt,
en það er erfitt að segja til um það
svona strax í byrjun,“ segir Daði.
„En það lítur allt út fyrir það. Við
höfum fengið fleiri tilkynningar
og Europol hefur varað við þessari
þróun.
Núna er fólk meira heima og
meira á netinu og samskipti á
netinu eru að aukast verulega, sérstaklega hjá börnum og unglingum, sem hittast nú ekkert,“ segir
Daði. „Við óttumst að það auki
líkurnar á nettælingum og því
vonumst við til þess að foreldrar
fylgist alveg sérstaklega vel með
því við hvern börn og unglingar
hafa samskipti á netinu.“

Kórónatengt svindl

„Við höfum líka séð aukningu á
skráningum á lénum með titla sem
vísa í Covid eða Kóróna, bæði hér
og erlendis, og við teljum líklegt að
í einhverjum tilfellum séu þessar
vefsíður notaðar til svika,“ segir
Daði. „Þær selja til dæmis varning
eins og grímur eða annað hlífðarbúnað sem er ýmist falsaður eða
ekki til. Sumar af þessum síðum
eru líka með einhver spilliforrit
sem geta sýkt tölvur. Fólk þarf að
vera mjög vakandi fyrir þessu.
Hér á Íslandi virðist vera
herjað á Facebook-síður fólks og
fyrirtækja. Þá er verið að taka yfir
reikninga, eyðileggja þá og safna
upplýsingum af þeim,“ segir Daði.
„Það er líka mikið verið að reyna
að blekkja fólk til að gefa upp
viðkvæmar upplýsingar. Auk þess
er fölskum upplýsingum til fólks
um faraldurinn dreift og jafnvel
reynt að fá fólk til að greiða styrki
eða annað til að styðja við þróun
bóluefnis, en þá er bara einhver
svikasíða á bak við það.
Við ætlum að birta upplýsingar um þetta á heimasíðu
og Facebook-síðu lögreglunnar,
en á vef Europol (www.europol.
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Daði segir að það sé um að gera að vera á netinu, en að eins og alls staðar annars staðar í lífinu þurfi einfaldlega að passa sig. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

Það er gott að fólk
hugsi um þessa
hluti og ræði við börn og
unglinga. Þar sem allir
eru heima núna er gott
tækifæri til þess.

europa.eu) er líka hægt að finna
ýmsar gagnlegar og aðgengilegar
upplýsingar fyrir almenning og
fyrirtæki sem hjálpa fólki að verja
sig á netinu,“ segir Daði.

Helstu gerðir netglæpa

„Helstu gerðir netglæpa eru tölvupóstssvik og svokallaðar vefveiðar,
þar sem reynt er að fá fólk til að
gefa upp upplýsingar um sig eins
og notendanöfn eða lykilorð,“
segir Daði. „Tölvupóstssvik lýsa sér
til dæmis þannig núna að það er
póstur sendur á fyrirtæki þar sem
er sagt að einhver viðskiptavinur
ætli að skipta um banka til að vera
í viðskiptum við banka sem er nær
verksmiðjunni vegna kórónaveirunnar, eða að vegna veirunnar geti
fjármálastjórinn ekki verið í samskiptum við viðkomandi og þess
vegna eigi núna að hafa samskipti
við einhvern nýjan aðila.
Fólk þarf líka að hafa í huga að
því gætu verið boðnir einhverjir
atvinnumöguleikar sem gæti
verið tilraun til að blekkja það til
að vera burðardýr fyrir peningaþvætti,“ útskýrir Daði. „Þá er verið
að reyna að fá að flytja peninga á
reikninga fólks, fá það svo til að
taka peninginn út, halda hluta
hans eftir og leggja afganginn inn
annars staðar. Þetta hefur gerst
erlendis og það er rétt að vara við
svona svikastarfsemi, sem sést til
dæmis iðulega á spjallsvæðum, þar
sem einhver notandi segist hafa
grætt mikla fjármuni á því að sitja
við tölvuna.“

Allir þurfa að passa sig

„Bæði einstaklingar og fyrirtæki
eru fórnarlömb netglæpa. Tölvupóstssvik herja fyrst og fremst á
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Netglæpir eru ógn sem fólk á öllum aldri þarf að vara sig á og í sumum tilfellum valda þeir mjög miklum skaða.
En ef fólk veit hvað þarf að passa og hvað að hafa í huga verður mun auðveldara að verjast þeim. MYND/GETTY

fyrirtæki og vefveiðar herja frekar
á einstaklinga,“ segir Daði. „En í
loks dags er í raun alltaf verið að
herja á einstaklinga, en stundum
er það bara innan fyrirtækja.
Kynferðisbrot beinast að einstaklingum og þá eru börn og
unglingar oftast fórnarlömb,“ segir
Daði. „En fullorðnir verða líka
fyrir þeim. Þá er til dæmis reynt
að skapa traust og fá viðkvæmar
myndir sendar og svo er hótað að
birta þær. Við höfum ekki fengið
fleiri tilkynningar um slíkt, en
það gæti gerst, því svona svindl
getur tekið nokkurn tíma. Það
kemur í ljós eftir nokkra mánuði
hvort þetta aukist í tengslum við
faraldurinn.“

Leiðir til að verja sig

„Netglæpir eru mjög misjafnir,
en þeir geta verið mjög vandaðir.
Stundum eru til dæmis búnar til
falsaðar útgáfur af síðum sem allir
treysta,“ segir Daði. „Þess vegna
er gott að skoða vefslóðina efst og

athuga hvort hún sé ekki örugglega rétt og hvort slóðin byrji ekki
örugglega á https, en þá sést lás við
hliðina á vefslóðinni. Þetta skiptir
sérstaklega miklu máli ef fólk er að
setja einhverjar upplýsingar inn á
síðuna.
Það er mikilvægt að ganga úr
skugga um að síður séu raunverulegar með því að athuga þetta,“
segir Daði. „Fyrir um 18 mánuðum
var til dæmis gerð árás á lögregluna og þá var settur upp vefur
þar sem stórt-i var notað í staðinn
fyrir seinna l-ið, svo slóðin var
logregian.is, en hún leit út eins og
logregIan.is.
Fólk ætti ekki að opna tengla í
póstum eða skilaboðum ef það á
ekki von á þeim. Þá er vissara að
ganga úr skugga um að tengillinn
sé í lagi, til dæmis með því að
tala við þann sem sendi hann,“
segir Daði. „Við höfum líka fengið
fregnir af því að fólk hafi fengið
senda USB-lykla sem innihalda
spilliforrit.

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

Þegar fólk verslar á netinu ætti
bara að versla við trausta aðila og
þá er betra að versla með kreditkorti upp á tryggingar að gera,“
segir Daði. „Það borgar sig líka
að taka reglulega afrit af öllum
gögnum til að verjast því að tapa
þeim ef harðir diskar hrynja eða
fólk lendir í gagnagíslatöku.
Við mælum líka með því að
fólk sé með lykilorðabanka sem
býr til lykilorð fyrir fólk, því ef
við búum þau til sjálf eru þau oft
með svipuðum formerkjum,“ segir
Daði. „Það er síðan misjafnt eftir
því hvað fólk gerir á netinu hvort
það sé þörf fyrir sérstaka vírusvörn fyrir utan þá sem er innbyggð
í Windows-stýrikerfið. Ef fólk fer
varlega á það ekki að þurfa meira.
Það er um að gera að vera á
netinu, en eins og alls staðar
annars staðar í lífinu þarf bara að
passa sig,“ segir Daði. „Það er gott
að fólk ræði við börn og unglinga.
Þar sem allir eru heima núna er
gott tækifæri til þess.“

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,
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Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.
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Þriggja herbergja í miðbænum
ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
Við erum til þjónustu reiðubúin

-örugg fasteignaviðskipti

Elín Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.

Löggiltur fasteigna- og skipasali

Sólveig Örn
Fríða B.
Guðrúnardóttir
Jóhann
Benediktsson

Nemi til Skrifstofustjóri
löggildingar í fasteignasölu og lögfræðingur.

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800
www.midborg.is

B

ogi Molby Pétursson fasteignasali og Heimili fasteignasala s. 699 3444 kynna
til sölu: Mikið endurbætta 3ja
herbergja sérhæð í miðbæ Reykjavíkur.
Eignin er skráð alls 87,4 fm. Íbúð
82,5 fm og geymsla í kjallara 5 fm.
Byggingarár 1926.
Íbúðin skiptist í anddyri, gang,
eldhús, baðherbergi, tvö herbergi
og stofu. Enn fremur sérgeymsla á
1. hæð, merkt 0105 á uppdrætti.
Komið er inn um sérinngang
með terrazzo á gólfi og fatahengi.
Gangur með parketi. Tvöföld stofa
með parketi / borðstofa með parketi (hægt að nota sem svefnherbergi). Parketlagt herbergi.
Baðherbergi með flísum á gólfi
og sturtu. Eldhús með parketi á
gólfi. Hvít innrétting og borðaðstaða. Góð lofthæð er í íbúðinni
og eru rósettulistar bæði við loft
og niður við gólf. Nýleg gólffefni á
íbúðinni. Í kjallara er sérgeymsla
og sameiginlegt þvottahús.
Íbúðin er mjög fallega uppgerð í
gamla stílnum og lítur vel út. Búið

Þriggja herbergja íbúð við Njálsgötu er nú til sölu.

er að endurnýja glugga, gler og
töflu. Húsið nýlega viðgert að utan
og málað Mjög góð staðsetning í
miðbænum.
Seljandi leitar eftir sérhæð
með bílskúr í vestur- og miðhluta
Reykjavíkur.

Nánari upplýsingar veitir Bogi
Molby Pétursson fasteignasali,
sími 699 3444.

F A S T E I G N A M I Ð L U N

Breiðumörk 13 | Simi 483 5900 | Gsm. 860 2078 |fagvis@fagvis.is
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GERPLUSTRÆTI 19
ÍBÚÐ 402 , 157,6 m2
270 Mosfellsbær
LÆKKAÐ VERÐ 69.900.000

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Bláengi 3 og Bláengi 3a, 816 Ölfus
Einstaklega vandað parhús í litlu hverfi í næsta nágrenni við
Hveragerði.
Íbúðirnar eru 158,8 fm að stærð með innbyggðum bílskúr.
Þær skiptast í forstofu, þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, tvö
baðherbergi, þvottahús og geymslu.
Húsið stendur á stórri eignarlóð og ónýttur byggingareitur er
um 90 fm.
Verð fullbúið 59,6 millj. og tilbúið til innréttinga 52 millj.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Rós Magnadóttir
í síma 860-2078 eða á kristinros@fagvis.is.
Kristín Rós Magnadóttir, Lögg. fasteignsali

BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsileg ný fimm herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi. Tvö baðherbergi,
útsýni, öll gólfefni, gólfhiti, 19 fm svalir og vel staðsett stæði í bílageymslu.
TILBÚIN TIL AFHENDINGAR STRAX.

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Tjarnarbraut 15 – Hafnarfirði. Einbýlishús við Lækinn.

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

Elín D. Wyszomirski Gísli Rafn
Heimir Fannar
Lögg. fasteignasali Guðfinnsson
Hallgrímsson
elin@fastmark.is
Aðstoðarmaður
hdl. og lögg. fast
fasteignasala
eignasali
gisli@fastmark.is
heimir@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Hallkelsstaðir – Borgarfirði

• 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 hellulagt 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.

Frábært tækifæri til að eignast jörð nærri höfuðborginni
• 497 hektara jörð að Hallkelsstöðum í Borgarfirði.
• Jörðin er staðsett í næsta nágrenni við Húsafell og með útsýni að
Langjökli, Eiríksjökli, suður eftir Hallmundarhrauni og inn á Arnarvatnsheiðina.
• Gott beitarland er á jörðinni og stutt er í alla þjónustu í Húsafelli.
• Á jörðinni stendur 154,3 fm. hús á þremur pöllum og með rislofti. Þá
er á jörðinni hlaða, fjós, fjárhús, reykhús o.fl. Jörð sem nýta má með
margvíslegum hætti

Verð 89,9 millj.

Mávahlíð. 5 herbergja íbúð - suðursvalir.

Lundur 5. Útsýnisíbúð á 10. hæð
• Glæsileg 3ja - 4ra herbergja 155,0 fm. íbúð á 10. hæð að meðtalinni
sér geymslu. Sér bílastæði í bílageymslu. Tvær lyftur eru í húsinu sem
ganga niður í bílageymslu.
• Íbúðinni fylgir öll ljós, gardínur, öll eldhústæki, m.a. amerískur tvöfaldur kæliskápur og uppþvottavél. Auk þess fylgir íbúðinni þvottavél og
þurrkari. Vandaðar innréttingar smíðaðar hjá Brúnási og blöndunartæki
frá Tengi.
• Sameign hússins er virkilega falleg og greinilega er mikið lagt upp úr því
að hafa hana í góðu ástandi.
Laus til afhendingar við kaupsamning.

• Falleg 107,5 fm. 5 herbergja íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í
mikið endurnýjuðu fjórbýlishúsi við Mávahlíð.
• Húsið var múrviðgert og endursteinað árið 2017. Sama ár var þakið
yfirfarið og málað.
• Svalir eru til suðurs. Rúmgóðar samliggjandi stofur með gluggum til
suðurs og austurs. Þrjú svefnherbergi. Gegnheilt eikarparket.
• Fallegur inngangur og stigagangur með rishæð. Snyrtileg sameign.

Verð 59,9 millj.

Verð 97,9 millj.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

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, veitingastaði 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 loftræsting 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.
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• 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, veitingastaði og útivist.
• Afhending íbúða verður í mars 2020.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefnum 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.
• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og Studio Arnhildur
Palmadottir.

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

TÆKIFÆRI Í
FERÐAÞJÓNUSTU

FREKARI
UPPLÝSINGAR

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 / 588 9090
kjartan@eignamidlun.is

TIL SÖLU

BRÚARHOLT 2

VERÐ 225 MILLJ.

Breiðakur 4 Garðabæ
Tilbúin til afhendingar

Sýnum samdægurs
Bókið skoðun í síma 860 4700 eða 899 5533
Mjög góð 126 fm. 3ja herb. íbúð í nýju lyftuhúsi.
Verð 64.9 millj.
Stæði í bílakjallara fylgir.
www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

VIÐ ÚLFLJÓTSVATN

Um er að ræða húsnæði sem áður var rekið sem hótel
með 41 herbergi og hlöðu sem hefur verið breytt í veislu- og
tónleikasal sem getur tekið á móti allt að 350 manns. Með
eigninni fylgir líka 36 hektara land býður upp á ótal möguleika
tengdri ferðaþjónustu á svæðinu. Húsakostur er um 2700
fm og hefur verið tölvert endurnýjaðar á síðustu árum.
Eign selst með öllu innbúi og tækjum til hótelrekstrar sem
er til staðar við skoðun. Hotel Borealis var áður rekið í
þessu húsnæði.

Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst.

155 ferm. - Næg bílastæði - Jarðhæð
Tveir inngangar - Mikið auglýsingagildi
Allar upplýsingar veita Ottó s. 620 4050 og
Inga s. 620 4040.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Hafnarfjörður, Reykjavík: Grafarvogur, Grafarholt,
Norðlingaholt, Miðbær og Vesturbær

2ja

herb.

406

ferm.

2ja

ferm.

2ja

herb.

herb.

102

íbúð nr.

65,5

20
17

76,3

AÐ

ferm.

HL
UT
A

62,8

BY
G
GT

1

herb.

ÞVERHOLT 15 · 105 RVK.

DVERGHOLT 1 · 220 HFJ.

UP
PG
ER
Ð

ferm.

UP
PG
ER
Ð

49,6

20
18

GARÐHÚS 2 · 112 RVK.

BY
G
GT

20
17

ÞVERHOLT 17 · 105 RVK.
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Búseturéttur:
7.729.667 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
195.134 kr.
Mögulegt lán: 3.864.833 kr.
Afhending að ósk seljanda: Í lok maí.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 20 · 101 RVK.

EINHOLT 6 · 105 RVK.

BLIKAÁS 19 · 221 HFJ.

KEILUGRANDI 5 · 107 RVK.
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Búseturéttur:
4.997.291 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald: 176.210 kr.
Mögulegt lán: 1.000.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Í lok maí.

20
16

Búseturéttur:
3.973.320 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald: 145.449 kr.
Mögulegt lán: 1.000.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.
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Búseturéttur:
6.191.213 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
157.429 kr.
Mögulegt lán: 3.095.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

107,7
ferm.
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herb.

307

103
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íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:
5.584.950 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
178.591 kr.
Mögulegt lán: 1.100.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Í maí.

Búseturéttur:
11.391.057 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
273.868 kr.
Mögulegt lán: 5.695.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Búseturéttur:
5.247.335 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
210.508 kr.
Mögulegt lán: 1.500.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Búseturéttur:
11.380.000 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
249.180 kr.
Mögulegt lán: 5.690.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Í sept.

EINHOLT 10 · 105 RVK.

KRISTNIBRAUT 61 · 113 RVK.

BJALLAVAÐ 11 · 110 RVK.

EINHOLT 12 · 105 RVK.
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Búseturéttur:
11.571.328 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
287.221 kr.
Mögulegt lán: 5.785.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Búseturéttur:
5.188.077 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
199.708 kr.
Mögulegt lán: 1.300.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Búseturéttur:
5.445.825 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald: 222.512 kr.
Mögulegt lán: 1.700.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Miðjan maí.

EINHOLT 6 · 105 RVK.

EINHOLT 10 · 105 RVK.
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Áður auglýst því hægt að úthluta strax
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herb.
Áður auglýst því hægt að úthluta strax

303

íbúð nr.

Búseturéttur:
8.147.296 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
203.340 kr.
Mögulegt lán: 4.073.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Búseturéttur:
11.595.480 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald: 282.684 kr.
Mögulegt lán: 5.797.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Búseturéttur:
11.380.000 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
261.257 kr.
Mögulegt lán: 5.690.000 kr.
Afhending: Byrjun sept. 2020.

ÁVINNINGUR

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

Fjármagnskostnaður,
skyldutryggingar, hiti,
fasteignagjöld, hússjóður,
þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóð.
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Búseturéttur:
11.552.255 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
286.608 kr.
Mögulegt lán: 5.776.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

ATHUGIÐ!

KEILUGRANDI 5 · 107 RVK.
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Umsóknarfrestur: Til 16. apríl kl. 16.
Úthlutun: 17. apríl kl. 12.
Áður auglýstar íbúðir:
Úthlutun er óháð félagsnúmeri.
Hægt er að úthluta strax.

Umsóknarfrestur er til
fimmtudagsins 16. apríl kl.
16:00 og úthlutun fer fram
föstudaginn 17. apríl
vegna páskanna.

UPPLÝSINGAR

WWW.BUSETI.IS
buseti@buseti.Is
Sími: 556 1000
Birt með fyrirvara um villur og breytingar

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

SÚLUHÓLAR 6

GULAÞING 32

111 Reykjavík

203 Kópavogur

N
PANTAÐU SKOÐU
bann

N
PANTAÐU SKOÐU
bann

Við virðum samkomu
panta
og biðjum fólk því að
skoðun í síma: 69 5 55 20

Við virðum samkomu
panta
og biðjum fólk því að
20
55
skoðun í síma: 69 5

Glæsileg 3ja herb
íbúð á 2 hæð

Glæsileg íbúð með
sér inngangi og bílskúr
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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
Verð:

Alls 73 fm með sérgeymslu
Mikið endurnýjuð
Ný eldhúsinnrétting og tæki
Ný gólfefni
Tvö rúmgóð svefnherbergi
Útgengt á svalir frá hjónaherbergi

69,9 millj.

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

GERPLUSTRÆTI 13

34,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

REYKJAVEGUR – REYKJASKÓGI

270 Mosfellsbær

801 Biskupstungur

N
PANTAÐU SKOÐU
bann
Við virðum samkomu
panta
og biðjum fólk því að
20
55
5
a:
69
skoðun í sím

N
PANTAÐU SKOÐU
bann
Við virðum samkomu
panta
og biðjum fólk því að
skoðun í síma: 69 5 55 20

135 fm útsýnisíbúð
á efstu hæð

• Tvö stæði í lokaðri bílgeymslu
• Þrjú svefnherbergi
ásamt TV herbergi
• Stór björt stofa / Opið eldhús
• Vandaðar innréttingar
• Parket á gólfum
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

Glæsilegt 97 fm
sumarhús

• Á steyptum sökkli, 5214 fm
eignarland
• Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa
• Stór pallur með heitum potti
• Kjallari með góðri vinnuaðstöðu
• Kjarri vaxin lóð á lokuðu svæði
• Vönduð og vel smíðuð eign

69,9 millj.

Verð:
Nánari upplýsingar veitir:

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

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

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

37,5 millj.

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ólafur
Sölu- og
markaðsstjóri
690 0811

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

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

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Búslóðaflutningar

Þjónusta

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

Pípulagnir

SPÁSÍMINN 908 5666

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

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.
Toyota Landcruiser 1/2018 33”
breyttur með snorkel. Loftdælakrómgrind ofl. Sjálfskiptur. Ek. 76 þ.
Km. Ný yfirfarinn og þjónustaður.
Verð: 8.890 þús.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílar óskast

Hreingerningar

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

Bókhald

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Húsnæði

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Atvinnuhúsnæði
FRÍSTUNDABIL.

TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.
Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

Geymsluhúsnæði
VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Faglærður Húsasmiður/einyrki með
mikla reynslu óskar eftir vinnu.
S:782-0040

Rafvirkjun

VY-ÞRIF EHF.

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

Atvinna

Atvinna óskast

Spádómar

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

550 5055

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS

FAST

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

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

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir ölpóst en inni í Fréttablaðinu.
Auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað!

93.000

Íslendinga lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali.*

Kannaðu dreiileiðir og verð í síma 550 5050
eða sendu tölvupóst a orn@frettabladid.is.
Útvegum einnig hagstæð verð í prentun.

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára, okt. - des. 2019.
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019
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MÁNUDAGUR

Þekkjum einangrun frá fornu fari

D

Þegar hugurinn flögrar yfir landið í leit að öruggum stað til að vera á þessa dagana kemur Aðalból í Hrafnkelsdal upp í hugann.
Hann er sá bær sem lengst er frá sjó á Íslandi og stundum er hann einangraður vegna illveðurs og snjóa. Þar býr Gísli Pálsson.
agný Pálsdóttir svarar í símann á æskuheimili sínu, Aðalbóli í Hrafnkelsdal.
Hú n e r b ú s e t t
á Egilsstöðum
en kveðst hafa flúið margmennið
til að forðast smit kórónaveirunnar
illræmdu. Þreifandi bylur sé úti
en bróðir hennar, Gísli Pálsson
bóndi, sé inni í bæ þessa stundina,
það sé langbest að ég tali við hann
– og réttir honum símann.
Gísli segir aftakaveður hafa geisað frá því kvöldið áður, (laugardagskvöld). „Þetta er harðasta veður sem
komið hefur í vetur, hvassviðri og
snjókoma og frostið fór niður í 10
stig. Í slíku veðri fennir inn um allar
glufur. En nú er heldur að draga úr
veðurhæðinni og spáð er hlýnandi
með kvöldinu,“ segir hann æðrulaus. Hann kveðst ekki hafa litið
á veginn en er viss um að hann sé
lokaður. Það er ekkert nýtt. „Það var
lokað hingað í nær þrjár vikur um
daginn vegna snjóa, tíðarfarið var
svo leiðinlegt að það þýddi ekkert
að opna, það varð ófært jafnharðan,“ lýsir hann og bætir við. „En við
þekkjum einangrun frá fornu fari.
Hins vegar er maður orðinn góðu
vanur frá síðari árum.“

Rúningur í gangi
Það er tvíbýli á Aðalbóli. Kristrún,
systir Gísla, og hennar maður
Sigurður Ólafsson, eiga hinn
bæinn, þau eru hætt búskap og
hafa komið sér upp öðru heimili á
Egilsstöðum. Þangað er hundrað
kílómetra leið. Gísli segir póstbílinn vera á ferðinni annan hvern
virkan dag þegar fært sé en hann
flytji ekkert umfram póstinn.
Aðspurður kveðst Gísli búa
með með milli sex og sjö hundruð
fjár. „Bræður mínir, Sveinn og Páll,
eru hér til heimilis líka og hjálpa
til á álagstímum. Það er nú verið
að hespa rúningnum af núna.
Sveinn hefur verið í því, við eigum
bara gemsana eftir,“ segir hann.
„Það dróst að það væri rúið hér
vegna ófærðarinnar.“ Sauðburður á
að hefjast um 10. maí, að sögn bóndans, sem viðurkennir að mikil vinna
sé kringum hann. „Það er allt í lagi
í góðu veðri en í leiðindatíð getur
það verið snúið.“ Hann kveðst vera
birgur af heyjum. „Það eru töluvert
stór tún hér inni í dalnum og ég hef
líka verið að heyja hjá öðrum, meira
að segja úti á Héraði, í Skógargerði í
Fellum. Þaðan var Páll, faðir minn,
og þar hefur stundum verið heyjað
héðan.“

Gísli bóndi segir koma sér vel að eiga öflugar dráttarvélar. Hér er hann í einni af gerðinni New Holland. MYND/RAGNHILDUR AÐALSTEINSDÓTTIR

Nóg til af kjöti
Gísli kveðst ekki þjakaður af
áhyggjum yfir að heimsfaraldurinn nái inn í Hrafnkelsdal. „Ég
held ekki að sérstök hætta steðji
að okkur en auðvitað getur maður
náð í þessa veiru þegar maður fer
í kaupstaðinn, ef maður gáir ekki
að sér,“ segir hann með hægð.
Spurður hvort eitthvað sé til í
búrinu svarar hann: „Það er nóg til
af kjöti – kannski helst mjólkurvörur sem vantar. Hér eru engar
kýr.“ Ekki telur hann að bakkelsi
muni skorta meðan Dagný sé á
bænum. „Hún steikir kleinur og
parta handa okkur bræðrum og er
góð í því. Kemur hér og lítur eftir
okkur. Hefur líka verið hér í sauðburði í nokkur ár og eldað ofan í
mannskapinn. Það er lúxus.“

Þetta er harðasta veður sem
komið hefur í vetur, hvassviðri og snjókoma og frostið
fór niður í tíu stig. Í slíku
veðri fennir inn um allar
glufur.

Spurður út í sjónvarpsáhorf svarar Gísli því til hann hann sé orðinn
frekar lélegur að fylgjast með sjónvarpi. „Áhorfið er alltaf að minnka
hjá mér. Ég horfi á fréttir og Kast-

ljós og einn og einn þátt, Kiljuna
meðal annars.“ Aðalbólsheimilið
er landsþekkt fyrir ríkulegan bókakost. Gísli segir ágætis afþreyingu
að kíkja í bækur, enda sé eitthvað
til af þeim. „Ég er núna að glugga
í Einræður Steinólfs. Var bara að
fá þá bók. Hún er skráð af Finnboga Hermannssyni,“ segir hann.
„Það er hressileg frásögn, hann var
skemmtilegur hann Steinólfur í
Fagradal.“

Sá eftir landinu undir Hálslón
Vegurinn inn í Hrafnkelsdal liggur
yfir gljúfur Jökulsár á Dal en það
er liðin tíð að áin byltist þar með
boðaföllum. Hvernig kann Gísli
við það? „Það er kannski ekkert
mikil eftirsjá að ánni. Kárahnjúkalón er hér rétt fyrir innan og það

fór mikið og fallegt land undir það,
ég sé eftir því. Þar fór ég oft um
áður. Fé fór mikið þar inn eftir, það
greri svo ótrúlega snemma þar þó
þetta væri svona hátt, það var svo
skýlt þarna niðri í dalnum. Rosalega skýlt. Hreindýrskýrnar vissu
af þessu gósenlandi, þær báru þar.
Þetta var gríðarlega fallegt svæði
og mjög sérstakt.“
Að lokum er Gísli spurður hvort
einhver umferð sé um dalinn hans á
sumrin? „Já, það er svolítið rennerí.
Það liggur slóð hér fram hjá bænum
og upp úr dalnum. Lengi vel var það
eini vegurinn upp í Snæfell. Þar er
yfir tvær ár að fara og um bratt fjall
og er bara fært betur búnum bílum.
Umferðin hefur minnkað eftir að
Kárahnjúkavegurinn kom.“
gun@frettabladid.is

Þ E T TA G E R Ð I S T: 6 . A P R Í L 1979

Kvikmyndasjóður úthlutar styrk í fyrsta skipti
Fyrsta úthlutun úr Kvikmynda
sjóði fór fram þennan dag en
sjóðurinn hafði verið stofnaður
með lögum 26. apríl árið 1978.
Frumvarp um stofnun slíks sjóðs
var fyrst lagt fram af Ragnari Arn
alds árið 1975 en það var endur
skrifað í menntamálaráðherratíð
Vilhjálms Hjálmarssonar.
Ágúst Guðmundsson kvik
myndagerðarmaður hlaut
hæsta styrkinn í þessari fyrstu
úthlutun til að gera mynd eftir
skáldsögu Indriða G. Þorsteins
sonar, Land og synir. Einnig fengu
kvikmyndirnar Óðal feðranna og
Veiðiferðin styrki.
Segja má að þessi út

Indriði G. Þorsteinsson, höfundur sögunnar Land og synir, og Ágúst Guðmundsson leikstjóri myndarinnar. MYND/GVA

hlutun marki upphaf samfelldrar
kvikmyndagerðar á Íslandi. Land
og synir var frumsýnd 25. janúar
árið 1980 og voru bæði hún og
Óðal feðranna sýndar á erlendum
kvikmyndahátíðum. Þær fjalla
báðar um togstreitu milli sveitar
og borgar á þeim tímum þegar
fólksflutningar voru vaxandi úr
sveitum Íslands á mölina, þar sem
borgarsamfélag var að myndast.
Með aðalhlutverk í Landi og
sonum fór Sigurður Sigurjóns
son. Um 110.000 miðar seldust á
myndina og sló hún aðsóknarmet
á Íslandi enda voru íslenskar kvik
myndir ekki oft á dagskrá kvik
myndahúsanna á þeim tíma.

Gle
leg
ði

Allt fyrir

a páska

páska
veisluna!

Ferskt
lambalæri
með eða án
marineringar

Kalkúnaskip í salvíusmjöri

3799

kr.
kg

Andabringur, frosnar, 2 stk. 450 g

1299

kr.
pk

Lambalæri frá Norðlenska

1399

Mmm ...
Ný kartöflu
uppskera!

kr.
kg

Fjólubláar sætar kartöflur

589

kr.
kg

Kartöflur erlendar, 600 g

369

kr.
pk.

OPIÐ ALLA
PÁSKANA!
Sjá nánar á
kronan.is

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

ÞRAUTIR

Norðaustan 20-28 m/s
og allvíða talsverð snjókoma. Frost 1 til 7 stig.
Snýst í hægari suðaustanátt með rigningu
og hlýnar sunnan- og
austanlands síðdegis
og í kvöld, en í nótt og
fyrramálið norðvestan
til á landinu. Austlæg átt
8-15 og væta á köflum
fyrripartinn á morgun
með hita víða á bilinu
3 til 8 stig. Gengur í
suðvestan 13-20 seinnipartinn á morgun með
skúrum og síðar éljum
og fer að kólna aftur.

LÉTT

MIÐLUNGS

6. APRÍL 2020

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Starck átti leik gegn Berthold í
Gera árið 1962.
1. Df2! Bg6 2. Df7+! Bxf7 3.
exf7# 1-0.

Hvítur á leik

Jón Viktor Gunnarsson sigraði
á hraðskákmóti Víkingaklúbbsins á föstudaginn á
netinu. Í kvöld heldur sóknin
á netinu áfram með KR-hraðskákmóti.
www.skak.is: Sóknin á netinu.

LÁRÉTT
1. komast yfir
5. traust
6. tveir eins
8. norðurálfa
10. tónn
11. stampur
12. dimm
13. ans
15. larfar
17. skipað niður
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LÓÐRÉTT
1. laumast
2. hvetja
3. blund
4. mælieining
7. lykilorð
9. ólga
12. næra
14. uppsátur
16. tveir eins

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

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.

LÁRÉTT: 1. sölsa, 5. trú, 6. mm, 8. evrópa, 10. la,
11. ker, 12. myrk, 13. svar, 15. tötrar, 17. raðað.
LÓÐRÉTT: 1. stelast, 2. örva, 3. lúr, 4. amper, 7.
markorð, 9. ókyrrð, 12. mata, 14. vör, 16. aa.

Skák

MÁNUDAGUR

Pondus Eftir Frode Øverli
Sjáðu þarna!
Sjáðu! Sjáðu
hvað DJ X gerir
þegar hann klárar
giggið!

PÁSKATILBOÐ

125w sólarrafhlaða með
6m köplum og 10A stjórnstöð

Hann eyðir bara
skránni! Horfin!
Bless bless!
Adios!

Váá! Þetta
er kannski
það
djarfasta
sem ég
hef séð!

Enginn sem Nei... og það
riffar á gítar riffar svolítið
á hjartanu
lengur?
mínu.

180w sólarrafhlaða með
6m köplum og 10A stjórnstöð

Verð:39.060,Var: 55.800,-

Verð:53.060,Var: 75.800,-

Gelgjan
Tvær chili pylsur og
súkkulaðisjeik.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Viljiði fá
stjörnumáltíð?

Guð, nei! Ég
gæti ómögulega
borðað svo mikið!

Maginn minn er hættur garnagauli,
nú er hann bara kaldhæðinn.

Tilvalið fyrir húsbíla og hjólhýsi
GLEÐILEGA PÁSKA

Skorri ehf • Bíldshöfði 12 • 110 Rvk • 577-1515 • skorri.is

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Barnalán
Ég er pínu stressaður
fyrir tennisdeildinni
í vinnunni.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Af hverju?
Það verður
gaman.

Gaman? Flestir strákarnir eru á
þrítugsaldri! Þeir munu rústa mér!

...nema ég rústi
þeim fyrst!

Karlmenn hafa
skrítnar hugmyndir
um afslöppun.

MÁNUDAGUR

6. APRÍL 2020
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Ljóðið hefur aldrei
yfirgefið mig
Ljóðasafn Jóns Kalmans er komið út.
Vonast eftir að gefa út ljóðabók á næsta
ári. Skáldsaga kemur líklega í haust.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

L

kolbrunb@frettabladid.is

jóðasafn Jóns Kalmans
er komið út og hefur að
geyma þrjár bækur: Með
byssuleyfi á eilífðina, Úr
þotuhreyf lum guða og
Hún spurði hvað ég tæki
með mér á eyðieyju. Nokkur áður
óbirt ljóð eru einnig í bókinni sem
hefur titilinn Þetta voru bestu ár
ævi minnar, enda man ég ekkert
eftir þeim. Í lok safnsins er 40 síðna
eftirmáli þar sem Jón Kalman rekur
það hvernig hann byrjaði að skrifa
og lýsir bókmenntalífi í Reykjavík
og Sandgerði undir lok níunda áratugarins.
Ljóðabækurnar komu út 1988,
1989 og 1993. Þær hafa ekki orðið
f leiri og Jón Kalman er spurður
hvernig standi á því. „Sagnaskáldskapurinn tók einfaldlega yfir.
Þegar á leið var ég ekki alveg sáttur
við sjálfan mig sem ljóðskáld. Mér
fannst ég ekki koma öllu því til
skila í ljóðunum sem ég fann fyrir
innra með mér, fannst ég rekast á
einhverjar innri hindranir. Þetta
var svolítið erfitt tímabil sem stóð í
sirka þrjú ár. Erfið krísa. Ég leit á mig
sem ljóðskáld, hafði engan áhuga á
að skrifa skáldsögu, og hvarf laði
ekki að mér að ég ætti það eftir.
En smám saman tók prósinn samt
yfir, og ég var byrjaður að skrifa
skáldsögur, nánast án þess að taka
ákvörðun um það. Það bara gerðist.
Ljóðið hefur þó aldrei yfirgefið mig.
Það andar í skáldsögum mínum, og
hefur mikil áhrif á hvernig ég skrifa
þær, hvernig ég hugsa þær.“

Langaði að breytast í Morgan
Hann segist hafa byrjað fremur
seint að yrkja. „Ég var seinþroska,
var barn fram eftir öllum aldri og
með annan fótinn í einhverjum
draumheimum. Lifði stundum
frekar þar. En ég var rétt rúmlega
tvítugur þegar ég byrjaði að yrkja.
Mín meginveröld var alltaf í
bókum. Ég las strax mjög mikið sem
barn, fyrst barnabækur og svo tóku
spennubækur við. Lá sem unglingur
í Morgan Kane, langaði að breytast
í hann. En svo breyttist þetta allt,
eins og ég rek í eftirmálanum, og
ljóðið tók yfir.“
Spurður hvaða ljóðskáld hafi haft
mest áhrif á hann segir Jón Kalman:
„Þau eru svo mörg. Fyrsta skáldið

Gróska í myndlist
í Garðabæ á netinu
Gróska, félag myndlistarmanna í
Garðabæ, fagnaði fyrir skemmstu
10 ára afmæli sínu en hefur síðan
eins og aðrir þurft að fresta allri
dagskrá fram á sumar og haust. Til
að bæta fyrir þetta hefur Gróska
hins vegar tekið upp á þeirri
nýbreytni að sýna list félagsmanna
á netinu og efnt til sýningarraðarinnar Listaverk dagsins. Á hverjum
degi fram til 1. maí að minnsta kosti
birtist nú eitt verk eftir félagsmenn
á síðum Grósku á Facebook og
Instagram.
Upplýsingar um höfund, stærð
verka og miðil fylgir með hverju
verki og stundum birtist líka hugleiðing listamannsins um verkið.

MIG LANGAÐI AÐ
BREYTA HEIMINUM OG
FANNST LJÓÐIÐ PRÝÐIS VOPN
TIL ÞESS.

sem hreif mig var Jóhann Sigurjónsson en síðan tóku atómskáldin
við, Gyrðir, Einar Már, Ísak Harðarson. Þegar sjóndeildarhringurinn
fór að víkka komu erlendu skáldin,
Majakovskí og fleiri.“

Sóun á pappír
Hann segist sjaldan velta fyrir sér
sínum eigin viðfangsefnum. „Ég er
svo á kafi í þeim sjálfur að ég sé bara
saumana, ekki yfirborðið. En fyrsta
ljóðið í fyrstu bókinni er ádeiluljóð
á lífsmynstur okkar hér á Vesturlöndum. Ég var, og er enn, ádeiluskáld í aðra röndina. Mig langaði að
breyta heiminum og fannst ljóðið
prýðis vopn til þess. En síðan orti
maður auðvitað um hvað ina; Krist,
Tom Waits, næturlífið, einsemdina,
ástina. Öll þessi vinsælu lög.“
Ljóð eftir hann birtist í nýjasta
hefti Tímarits Máls og menningar.
„Það er fyrsta ljóðið sem ég birti á
þessari öld,“ segir hann og bætir við:
„Ég vona að ég geti gefið út ljóðabók
á næsta ári.“
Spurður um viðtökur við ljóðabókunum þremur á sínum tíma
segir Jón Kalman: „Þær fengu fína
dóma, það voru allir voða góðir við
mig. Þetta voru sumpart dýrðartímar til að gefa út, sex blöð starfandi og dómar birtust í þeim öllum.
Þeir voru allir jákvæðir, þótt að
sjálfsögðu væri sett út á sitthvað.
Þótt þetta væri seint á 20. öldinni þá
kvartaði ritdómari Tímans undan
því að lítið væri væri um rím og
stuðla hjá mér.“
„Af hverju þessi sóun á pappír?“
var setning sem Jón Kalman fékk
að heyra þegar hann sýndi samstarfskonu sinni fyrstu ljóðabókina, Með byssuleyfi á eilífðina. „Ég
gaf þá bók út sjálfur og var svo vonlaus sölumaður að ég þurfti að fara
aftur að vinna í saltfiski og skreið í
Sandgerði til að geta borgað prentkostnaðinn. Gömul samstarfskona
mín sem vann þar enn þá f letti
bókinni, fannst lítið vera á síðunum
og spurði: „Af hverju þessi sóun á
pappír?“ Orðin voru sett fram af
umhyggju. Hún vildi að ég nýtti
síðurnar betur.“

Mín meginveröld var alltaf í bókum, segir Jón Kalman. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Átta rafbækur til þjóðarinnar

Heimildarmynd um
Tómas R. á YouTube

Þ

or g r í mu r Þ r á i n s s on og
aðstandandi raf bókaveitunnar emma.is færa þjóðinni
að gjöf átta rafbækur eftir Þorgrím
sem þeim er frjálst að sækja og lesa.
Bækurnar átta höfða til breiðs hóps
lesenda allt frá 1. til 10.bekkjar og
jafnvel til þeirra eldri sem vilja rifja
upp góðar lestrarstundir.
Með þessi er verið að hvetja börn
og unglinga til aukins yndislesturs.
Þá er kjörið að nýta raf bækurnar
í takt við lestrarverkefnið Tími til
að lesa sem stjórnarráðið hleypti af
stokkunum í vikunni á timitiladlesa.is.
Bækurnar sem Þorgrímur og
Emma.is gefa lestrarhestum þjóðarinnar eru:

Með fiðring í tánum 1998
Bak við bláu augun1992
Lalli ljósastaur 1992
Spor í myrkri1993
Sex augnablik1995
Svalasta 7an2003
Undir 4 augu2004
Litla rauða músin2008

Þorgrímur Þráinsson og emma.is
gefa 8 rafbækur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Nýverið var heimildarmyndin
Latínbóndinn gerð aðgengileg á
YouTube í tveimur gerðum: Latínbóndinn / Latin Viking, íslenskri
útgáfu, sem textuð er á ensku og
svo spænskri útgáfu: El Vikingo
Latino.
Íslenska útgáfan var sýnd á
Skjaldborg 2015, RUV og í Bíói
Paradís en spænska útgáfan er ný
af nálinni.
Myndin fjallar um tónlistarferil
Tómasar R. Einarssonar, einkum
þá latíntónlist sem hann er kunnur
fyrir. Ramminn utan um frásögnina eru tónleikar Tómasar í Dalabúð í Búðardal í júní 2014 með níu
manna hljómsveit.
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MÁNUDAGUR

Mánudagur

MORGUN
ÞÁTTUR

RÁSAR 1 OG 2

HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Saman í sóttkví Saman í
sóttkví er þáttur um gleðina á
sviði í samkomubanni.
20.30 Fasteignir og heimili U
 pplýsandi og fróðlegur þáttur um allt
sem viðkemur fasteignum og góðum húsráðum.		
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánudegi 21 er upplýsandi umræðu- og
fréttaskýringaþáttur undir stjórn
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar
Ernis með áherslu á innlendar og
erlendar fréttir, þjóðmál, menningu og lífsreynslu.
21.30 Bílalíf B ílalíf er fjörlegur og
fjölbreyttur þáttur um bílana okkar í leik og starfi.		
22.00 Saman í sóttkví Saman í
sóttkví er þáttur um gleðina á
sviði í samkomubanni.

06.00 Síminn + Spotify
07.00 Ísland vaknar
Útsending frá morgunþætti K100.
10.00 Dr. Phil
10.45 Everybody Loves Raymond
11.10 The King of Queens
11.30 How I Met Your Mother
11.55 Dr. Phil
12.40 Mannlíf
13.15 The Biggest Loser
14.05 Dr. Phil
14.50 Pabbi skoðar heiminn
15.25 Það er kominn matur
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 Speechless
18.40 The Good Place
19.10 Love Island
20.10 A Million Little Things
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Meet the Parents
23.35 Catch Me If You Can
01.50 FBI
02.35 FBI. Most Wanted
03.20 Cloak and Dagger
04.05 Síminn + Spotify

06.50 Bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Gilmore Girls
10.00 Splitting Up Together
10.20 Suits
11.05 Nettir kettir
11.50 Um land allt
12.15 Gulli byggir
12.35 Nágrannar
12.55 X-Factor Celebrity
14.10 X-Factor Celebrity
15.15 X-Factor Celebrity
16.40 Maður er manns gaman
17.05 Stelpurnar
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.10 Eyjafjallajökull
19.45 Your Home Made Perfect
20.35 Manifest
21.15 Liar 2
22.05 Westworld
22.10 60 Minutes
23.00 All Rise
23.45 Better Call Saul
00.35 Outlander
01.35 Góðir landsmenn
02.00 StartUp
02.45 StartUp
03.25 StartUp

RÚV SJÓNVARP
06.50 Morgunþáttur Rásar 1 og 2
11.00 Skólahreysti 2015
11.40 Ferðastiklur Hálendið
vestan Kreppu
12.25 Kaupmannahöfn – höfuðborg Íslands
12.50 Tíu fingur: Halldór Haraldsson
13.40 Gamalt verður nýtt
13.50 Bítlarnir að eilífu – Love me
do
14.00 Blaðamannafundur vegna
COVID-19
14.40 Enn ein stöðin
15.00 Sagan bak við smellinn –
Don’t Stop Believin’
15.30 Út og suður
16.00 Basl er búskapur
16.30 Silfrið
17.35 Bækur og staðir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Eysteinn og Salóme
18.13 Hinrik hittir
18.18 Letibjörn og læmingjarnir
18.25 Flugskólinn
18.47 Tulipop
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Sjö heimar, einn hnöttur –
Suðurskautslandið: Seven Worlds,
One Planet
21.10 Lögfræðingurinn – Advok
aten Dönsk-sænsk spennuþáttaröð um lögfræðinginn Frank
Nordling sem missti foreldra sína
sem barn. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hljóðrás. Tónmál tímans Fellibylurinn Katrína Soundtracks.
Songs That Defined History.
Hurricane Katrina
23.05 Hefðir um heim allan –
Rituals
23.55 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN

Alla virka morgna kl. 6.50 - 9
Morgunþættir Rásar 1 og 2 sameina krafta sína í beinni
á samtengdum rásum útvarps, í sjónvarpi og á rúv.is.
Þetta er gert til að efla þjónustu við landsmenn á
meðan neyðarstig Almannavarna gildir.
Allar nýjustu upplýsingar um stöðu mála, fréttir,
umræður og félagsskapur.

08.00 2007 Augusta Masters
Útsending frá lokadeginum á
Masters.
10.40 2008 Augusta Masters
Útsending frá lokadegi Augusta
Masters mótsins í golfi.
13.45 2009 Augusta Masters
Útsending frá lokadegi Augusta
Masters mótsins í golfi.
17.20 2010 Augusta Masters S ýnt
frá lokadegi Augusta Masters
mótsins í golfi.
20.15 2007 Players Championship
Official Film
21.15 2011 Augusta Masters Útsending frá lokadeginum á fyrsta
risamóti ársins, The Masters.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunþáttur Rásar 1
og 2
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 Vinsæl lög frá 1969
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 Chicha,
Zoom, Leila
15.00 Fréttir
15.03 Í festum. Í tímalausri
eilífð Kristrún og Baldvin
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 ( 18 af 41)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar (47 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
09.05 Paterno
10.50 A Quiet Passion
12.50 Snowden
15.00 Paterno
16.45 A Quiet Passion
18.45 Snowden
21.00 Simple Favor
22.50 The Aftermath
00.40 Miss Bala
02.20 Simple Favor

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA
08.00 Barnaefni
18.25 Coraline
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Big Bang Theory
21.05 Roswell, New Mexico
21.50 Famous In love
22.30 Insecure
23.45 Friends
00.10 Friends
00.30 The Big Bang Theory

STÖÐ 2 SPORT
07.40 FA Cup Classic Matches. Leicester - Chelsea 17/18
08.35 FA Cup Classic Matches.
West Ham - Man. Utd. 15/16
09.25 FA Cup Classic Matches.
Swansea - Man. City 18/19
10.20 FA Cup Classic Matches
Wolves - Man.Utd. 18/19
11.15 FA Cup Classic Matches.
Everton - Chelsea 15/16
12.10 FA Cup Classic Matches.
Man. Utd. - Arsenal 14/15

STÖÐ 2 SPORT 2
09.00 Breiðablik - ÍA 2001
09.00 ÍBV - Keflavík 1997
09.45 Fylkir - Þróttur 2003
10.10 ÍBV - ÍA 2001
10.35 FH - Fram 2003
10.50 FH - ÍA 2004
11.15 Fylkir - ÍBV 2000
11.35 Breiðablik - Grindavík 2008
12.00 HK - Fjölnir 2008
12.25 KR - Valur 1999
12.40 Fylkir - ÍA 2006
13.05 FH - Keflavík 2008
13.35 KR - Fram 1997
13.55 Breiðablik - FH 2009
14.20 Valur - KR 2009
14.45 Valur - KR 2001
15.05 ÍA - Keflavík 2007
15.30 KR - Fylkir 2009
16.00 ÍA - KR 2003
16.25 Breiðablik - Keflavík 2001
16.45 Keflavík - KR 2008
17.10 Víkingur - Valur 2007
17.35 FH - KR 2007
18.00 FH - KR 2009
18.25 Valur - Víkingur
20.10 FH - Víkingur R.
22.00 Selfoss - KR

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Í KVÖLD

Eyjafjallajökull
Heimildarþættir í tveimur hlutum í tilefni þess að nú í apríl eru 10 ár liðin frá því Eyjafjallajökull lamaði
ﬂugsamgöngur í Evrópu dögum saman og ógnaði sveitabyggðinni við rætur fjallsins. Þessi saga verður rifjuð upp
og kruﬁn á Stöð 2 í umsjón Kristjáns Más Unnarssonar.

stod2.is 1817
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Lagalisti á
CD útgáfu:
Plata 1
1 Heilræðavísur
2 Gamla gasstöðin við Hlemm
3 Björg
4 Ef þú smælar framan í heiminn
5 Fríða fríða
6 (Borðið þér) Orma frú Norma
7 Sút fló í brjóstið inn
8 Börn í borg
9 Svo skal böl bæta
(ásamt Íkarus)
10 Vatnsrennibrautin
11 Fatlafól
(ásamt Bubba Morthens)
12 Rósa ég kyssi
13 Gamli sorrí Gráni
14 Reykjavíkurnætur
15 Lóa Lóa
16 Krókódílamaðurinn
17 Paradísarfuglinn
(ásamt Spilverki þjóðanna)
18 Skiptimynt í buddunni þinni
19 Saga úr sveitinni
(ásamt Spilverki þjóðanna)
20 Freyjufár
(ásamt Senuþjófunum)
21 Jólanáttburður

Plata 2
1 Skutullinn
2 Ragnheiður biskupsdóttir
3 Mæja Mæja
4 Kölski og ýsan
5 Spáðu í mig
6 Lengi skal manninn reyna
(ásamt Ágústu Evu Erlends
dóttur og Senuþjófunum)
7 Tvær stjörnur
8 Við Birkiland
9 Fílahirðirinn frá Súrín
10 Þóra
11 Þú bíður (allavegana) eftir mér
12 Útumholtoghólablús
(ásamt Spilverki þjóðanna)
13 Aðeins eina nótt
14 Bráðum kemur?
(ásamt Senuþjófunum)
15 Orfeus og Evridís
(ásamt Spilverki þjóðanna)
16 Gamansemi guðanna
17 Vertu mér samferða inn í
blómalandið amma
18 Best og banvænst
19 Komdu og skoðaðu í
kistuna mína
20 Ég á mig sjálf
(söngurinn hennar Diddu)
21 Þóttú gleymir guði

MÁNUDAGUR

Megas á tónleikum 1985. MYND/VHV

Megas átti hugmyndina að titlinum, Syngdu eitthvað gamalt!, á afmælis safnplötunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Megas og Bubbi 17. júní 1985.

Ekki dauður! Þessi mynd birtist í Vísi 1978 þegar margir trúðu kjaftasögu um að Megas væri farinn yfir móðuna miklu. MYND/JA

50 ára skammtur af Megasi
Meistari Megas verður 75 ára á morgun og þá kemur út honum til heiðurs platan Syngdu
eitthvað gamalt! þar sem mörgum þekktustu lögum hans hefur verið safnað saman.

L

íklega er Magnús Þór
Jónsson, Megas sjálfur,
eini núlifandi Íslendingurinn sem almenn
þjóðarsátt ríkir um að
verðskuldi nafnbótina

meistari.
Hann verður 75 ára á morgun,
fæddur 7. apríl 1945, og hefur á um
hálfrar aldar tónlistarferli markað
mörg og djúp spor í íslenska menningarsögu eins og auðheyrt er á

safnplötunni Syngdu eitthvað
gamalt!
Alda Music gefur plötuna út
Megasi til heiðurs á afmælisdaginn
og eðli mannsins og málsins samkvæmt er ekki um neina smáskífu
að ræða, 42 laga tvöfaldan geisladisk eða þriggja platna vínylsafn.
„Safnplatan inniheldur hans
þekktustu lög á tæplega 50 ára tónlistarferli en fyrsta platan hans kom
út 1972,“ segir Halldór Baldvinsson

útgáfustjóri sem átti völina og kvölina.
„Það var af nógu að taka og auðvitað mjög erfitt að velja lögin á
plötuna og mörg góð lög urðu því
að víkja,“ segir Halldór sem átti þó
því láni að fagna að Megas greip inn
í þegar verið var að reyna að velja
safninu nafn.
„Þegar verið var að spá í hvað
platan ætti að heita, þá kom Megas
með hugmyndina um að nefna hana

Syngdu eitthvað gamalt! en þar
verður fólk bara að lesa í meiningu
hans, eins og í textunum hans.“
Halldór segir að auk geisladiskanna hafi verið ákveðið að
gefa Syngdu eitthvað gamalt! út á
þreföldum vínyl til þess að halda
svipuðum lagafjölda óháð útgáfuforminu en auk þess verður afmælisveislan aðgengileg á Spotify frá og
með morgundeginum.
toti@frettaladid.is
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MÁNUDAGUR

verslaðu á dorma.is og
við sendum þér það frítt

LICATA

HEIMA ER BEST

sófar og stólar

TILBOÐ

25%

Ný og glæsileg lína í DORMA.
Sófar, stólar og skammel úr
fallegu og slitsterku áklæði.

AFSLÁTTUR

LICATA

Sævar Helgi hefur áður gefið út EP-plötuna Lucid, en hún kom út árið 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

hornsófi
Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri
tunga. Svartir nettir járnfætur. Stærð: 262 x 226 x 82 cm
Fullt verð: 249.990 kr.

Aðeins 187.493 kr.

Vangaveltur um
einmanaleika

Tónlistarmaðurinn Sævar Helgi Jóhannsson gengur undir listamannsnafninu S.hel. Hann gaf út plötu núna í lok mars í samstarfi
við bresku útgáfuna Whelabrecs á alþjóðlega píanódeginum.

LICATA
2ja og 3ja sæta sófar
Sófarnir eru í tvennskonar litum af Kentucky áklæði. Annarsvegar
koniak og hinsvegar steingráu. Svartir nettir járnfætur.
Stærð 2ja sæta: 159 x 94 x 82 cm. Stærð 3ja sæta: 199 x 94 x 82 cm
2ja sæta fullt verð: 119.990 kr.

3ja sæta fullt verð: 149.990 kr.

Aðeins 89.993 kr. 112.493 kr.
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Heima er be
a.is og

verslaðu á dorm
t
við sendum þér það frít

www.dorma.is
VEF VER SLUN

ALLTAF
OPIN

HEIMA ER BEST

tilboðin
STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGN

dúnn 14–17
RÚM 2–13 | Mjúkvara og

KLIKKAÐU Á VÖRU
OG ÞÚ FERÐ BEINT
INN Í VEFVERSLUN

DORMA.IS

UM BÆKLINGINN OKKA

| Hillur, borð og skápar
| Stólar 18–19 | Sófar 20–29

Breyttur afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 12–18
Laugardaga kl. 12–18
www.dorma.is

R

a 34-42
30–33 | Affari og smávar

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

Þú finnur
nýjan
bækling
á dorma.is

É

g hef alltaf haft mikla
þörf til þess að skapa,
auk þess sem f lestir í
f jölsk yldunni minni
starfa í tónlist. Þau hafa
öll verið mér mikill
innblástur og þegar ég rataði inn
í tónlistarnám sem krakki þá var
ekki hreinlega ekki aftur snúið,
segir Sævar Helgi Jóhannsson, sem
gengur alla jafna undir listamannsnafninu S.hel. Hann gaf út plötuna
Disconnect núna í lok mars.

Víðtæk reynsla
Hann segist hafa nokkuð fjölbreytta reynslu þegar það kemur
að tónlistinni.
„Ég hef til að mynda verið í
hljómsveitum, spilað inn á tónlist
annarra, útsett óperu fyrir rokkhljómsveit, samið tónlist fyrir ýmis
verkefni á borð við stuttmyndir,
dansverk, leikhús og spilað með kór.
Draumurinn væri að semja tónlist
fyrir kvikmyndir, þætti eða leikhús
í framtíðinni,“ segir hann.
Sævar segist vera frekar róleg
týpa almennt.
„Ég er að klára BA-gráðu í tónsmíðum við Listaháskólann í vor og
er ásamt því að kenna á píanó við
Tónlistarskóla Sandgerðis. Ég nýt
þess að fara á tónleika eða í leikhús og finnst einstaklega gaman að
dansa Lindy hop eða fara á Mánu
djass.“
Smellpassaði
En hvernig kom samstarf hans með
Whitelabrecs til?

ÉG ER ENN SVOLÍTIÐ
AÐ NÁ TÖKUM Á
FJARKENNSLU EN ÉG ER MJÖG
ÞAKKLÁTUR FYRIR HVAÐ FÓLK
SÝNIR MIKINN SKILNING OG
ÞOLINMÆÐI Á ÞESSUM TÍMUM.

„Tónlistarmaðurinn Mikael Lind
benti mér á plötuútgáfuna og ég
sendi þeim fyrirspurn með ákveðinn útgáfudag í huga, 28. mars.
Það er alþjóðlegi píanódagurinn.
Útgáfan sagðist aðeins gefa út á
laugardögum og væri með langt
plan fram í tímann. En svo bættu
þau við að annar listamaður hefði
forfallast einmitt á þessum degi og
28. mars væri einmitt laugardagur
svo þetta smellpassaði,“ segir Sævar.
Sævar leitaði inn á við þegar hann
samdi plötuna.

„Þessi plata endurspeglar vangaveltur um einmanaleika og hvernig
við upplifum sjálfið í tengslum við
staði. Skiptir staðsetning uppruna
yfirhöfuð máli? Einnig fjallar tónlistin um einmanaleikann sem að
myndast í samfélagi sem er búið að
týna sér í amstri dagsins.“
Plötuhönnun var í höndum
þeirra Söruh Mariu Yasdani og Rakelar Ýrar Stefánsdóttur.
„Þær framleiddu einnig og leikstýrðu tónlistarmyndböndum sem
munu fylgja plötunni. Konseptið
þeirra vinnur hönd í hönd við músíkina og þemað.“

Útskrift í vændum
Sævar er nú búinn að færa sig yfir í
fjarkennsluna í Tónlistarskólanum
í Sandgerði, þar sem hann kennir.
„Ég er enn svolítið að ná tökum á
fjarkennslu en ég er mjög þakklátur
fyrir hvað fólk sýnir mikinn skilning og þolinmæði á þessum tímum.
Annars er ég bara á fullu að klára
lokaritgerð og svoleiðis fyrir LHÍ
og held mér að mestu leyti heima á
meðan á þessu stendur,“ segir hann.
Sævar hefur í nógu að snúast
„Ég er að einbeita mér að því að
útskrifast úr LHÍ og svo tekur við
samstarfsverkefni með tónlistarmanninum Mikael Lind. Síðast
en ekki síst mun ég spila á Iceland
Airwaves hátíðinni í nóvember.
Plötuna Disconnect eftir S.hel
er hægt að nálgast á öllum helstu
streymiveitum.
steingerdur@frettabladid.is

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

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDS
HLUTUM
Orkan býður lítrann á lægsta verðinu í öllum landshlutum — án allra skilyrða.

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

buzzador

®

BAKÞANK AR
Láru G.
Sigurðardóttur

Faldar perlur

K

affið klárast og ég dríf mig
af stað til að sækja meira.
Við matvörubúðina sé ég
ekki fyrir endann á halarófu viðskiptavina sem bíða álútir eftir
að röðin komi að þeim. Ég rúnta
að næstu búð en kem að læstum
dyrum. Þarna stend ég á líflausri
miðbæjargötunni og í þann mund
sem ég íhuga næstu skref tek ég
eftir skilti sem á stendur coffee
shop og ör sem vísar á dularfulla
slóð. Forvitnin leiðir mig inn í
þröngt húsasund þar sem engin
leið er að mæta manni, hvað þá að
halda tveggja metra fjarlægð.
Við enda sundsins opnast fyrir
mér nýr heimur: róandi niður frá
gosbrunni, falleg listaverk og glaðlegur afgreiðslumaður. Mér finnst
ég hafa fundið falda perlu. Þarna
get ég keypt gott kaffi og kaffibaunir sem eru ristaðar á staðnum
– eitthvað sem er vandfundið í
Ameríku.
Í mínum huga er lífið þessa
dagana svolítið eins og uppgötvunin á kaffihúsinu. Þegar áreitið
minnkar fer maður að taka eftir
perlunum í nánasta umhverfi.
Áður en veiran umturnaði
lífi okkar horfðum við á jörðina
hlýna á ógnarhraða; við vorum á
góðri leið með að útrýma okkur
sjálfum. Ef ekki með kulnun og
streitu þá með spjöllum á náttúrunni, móður okkar allra. Skriðþungi neyslunnar var orðinn svo
gífurlegur að engin bönd fengust
til að hægja þar á. Þangað til hin
smásæja veira greip inn í atburðarásina og hægði á okkur.
Í biðstöðunni sem nú hefur
myndast í kapphlaupi lífsins
skapast tækifæri til að skoða eigið
líf, allavega fyrir okkur sem heima
sitjum. Í þessari stöðu getum
við fundið það sem gefur lífinu
gildi og aldrei að vita nema faldar
perlur finnist einmitt helst í hversdagsleikanum.

verum heima og
verslum á elko.is

lengri skilaréttur
í verslanir
Til að draga úr heimsóknum
arétt
skil
t
leng
höfum við fram
og ábyrgðir til 30. júní.

sjáumst á netinu
APPELSÍN
SYKURLAUST
330 ML DÓS
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Vegna samkomubanns má búast við því að aðgangur
að verslunum sé verulega takmarkaður. Við höfum
því framlengt opnunartímann en hvetjum þig þó
til að versla frekar á elko.is og fá vöruna senda heim.
Þú finnur allar okkar vörur á elko.is og færð
sömu góðu þjónustuna í netspjallinu.

KR/STK
391 KR/L

vertu í bandi
544 4000

sendu okkur línu
elko@elko.is

spjallaðu við okkur

