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PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK   
●  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

STJÓRNSÝSLA Heildarkostnaður 
vegna starfa óbyggðanefndar er 
margfalt meiri en áætlanir gerðu ráð 
fyrir í upphafi. Þá var gert ráð fyrir 
að nefndin lyki störfum árið 2007 en 
áætlanir nú gera ráð fyrir að síðustu 
úrskurðir verði kveðnir upp 2023 og 
að frágangi nefndarinnar ljúki 2024.

Fjárheimildir voru auknar í ár og 
er vonast til að störfum hennar ljúki 
2023. Í fjármálaáætlun segir að það 
sé þó ekki öruggt að verkið klárist 

2023. Einn helsti áhættuþáttur 
nefndarinnar séu mannaskipti en 
málaflokkurinn sé afar sérhæfður 
sem mörg ár taki að komast inn í.

Kostnaðurinn við reksturinn var 
einnig vanáætlaður frá upphafi. 
Miðað við forsendur í frumvörpum 
má telja að áætlanir hafi gert ráð fyrir 
því að störf nefndarinnar kæmu til 
með að kosta alls um 520 milljónir 
króna á núvirði hefði nefndinni tek-
ist að skila af sér árið 2007.

Raunverulegur heildarkostnaður 
af starfi nefndarinnar frá ársbyrjun 
1999, á verðlagi júní 2018, er aftur á 
móti tæpir 1,9 milljarðar króna. Þá 
er ótalinn kostnaður ríkisins vegna 
vinnu lögmanna fyrir þeirra hönd 
í þjóðlendumálum en samkvæmt 
svari frá fjármálaráðuneytinu var 
hann 363 milljónir króna á árunum 
2004-2017. Ofan á þetta bætist síðan 
dæmdur málskostnaður fyrir dóm-
stólum en lausleg samantekt Frétta-

blaðsins leiðir í ljós að hann er ríflega 
110 milljónir króna. Sú fjárhæð hefur 
ekki verið uppreiknuð. Allt í allt hafa 
störf nefndarinnar og dómsmál sem 
af þeim hafa hlotist kostað ríflega 2,4 
milljarða króna.

„Ég held það hafi engan veginn 
verið ljóst í upphafi hve viðamikil 
gagnaöflunin yrði eða hve mörg 
ágreiningssvæðin yrðu,“ segir Þor-
steinn Magnússon, framkvæmda-
stjóri óbyggðanefndar. – jóe / sjá síðu 6

Óbyggðanefnd miklu dýrari en til stóð
Þegar óbyggðanefnd var komið á fót var reiknað með að hún lyki verkefnum sínum árið 2007. Kostnaður við hana yrði tæpar tíu millj-
ónir króna árlega. Nú er vonast eftir verklokum árið 2024 og kostnaðurinn er langt um fram það sem gert var ráð fyrir í upphafi.

Hlutverk nefndarinnar
 Að kanna og skera úr um mörk 
þjóðlendna, eign ríkisins, og 
eignarlanda.

 Að skera úr um mörk þess 
hluta þjóðlendu sem telst 
afréttur.

 Að úrskurða um eignarréttindi 
innan þjóðlendna.

Þessir tveir ungu herramenn létu ekki nokkra rigningardropa á sig fá heldur böðuðu sig í köldum sjónum í Nauthólsvík í gær og sýndu glæsta danstakta þegar ljósmyndara blaðsins bar að 
garði. Það er ekki úr vegi að taka þessa gleðigjafa sér til fyrirmyndar og ákveða að finnast rigningin góð, því það er spáð blautu veðri um mest allt land næstu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

KJARAMÁL Engin uppsöfnuð þörf er 
á Landspítalanum eftir að yfirvinnu-
banni ljósmæðra var aflýst á laugar-
dag. Þetta segir Páll Matthíasson 
forstjóri. Þjónustan sem um ræðir sé 
að langmestu leyti bráðaþjónusta og 
þess vegna hefur því verið sinnt sem 
þurfti að sinna. 
   „Það sem hægt var að fresta var það 
sem við ætluðum að gera í vikunni, 
sem er sem sagt að hætta að gera 
12 vikna ómskoðun en nú verða 
þær ómskoðanir þann-
ig að það er ekki hægt að 
tala um uppsafnaða þörf. 
Við náum að veita þá 
þjónustu, hún mun ekki 
skerðast,“ segir Páll.  
– þea / sjá síðu 4

Enginn hjalli      
á spítalanum 

Páll  
Matthíasson.



Veður

Hæg norðaustan átt á morgun og 
rigning eða skúrir, en 8-13 m/s um 
landið norðvestanvert og skýjað 
með köflum. Hiti víða 9 til 14 stig.
SJÁ SÍÐU 16

Sviðin jörð

Svona leit skógurinn í Angra í Ljusdal, Svíþjóð, út í gær þegar blaðamenn fengu leiðsögn um svæðið. Skógareldar hafa undanfarið gert Svíum lífið 
leitt og logað allt frá suðri til norðurs. Almannavarnir sögðu frá því um helgina að ómögulegt væri að slökkva stærstu bálin. Eldunum fækkaði þó úr 
80 í 44 yfir helgina. Svíar hafa fengið hjálp frá öðrum Evrópuríkjum við slökkvistarfið, meðal annars frá Norðmönnum og Ítölum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

DANMÖRK Sífellt fleiri fjölskyldur í 
Danmörku kjósa að búa með öðrum 
fjölskyldum, foreldrum eða öðrum. 
Samkvæmt þjóðskrá í Danmörku 
voru fleiri en ein fjölskylda í 185 
þúsund íbúðum fyrir fimm árum. 
Nú búa fleiri en ein fjölskylda í 226 
þúsundum íbúða.

Framtíðarsérfræðingurinn Birthe 
Linddal segir við danska ríkisútvarp-
ið að slík búsetuúrræði verði  enn 
algengari næsta áratuginn. - ibs

Sambýli freistar 
nú ungra Dana

VIÐSKIPTI Húsnæðisverð hækkaði 
hvergi meira í heiminum að raun-
virði en á Íslandi í fyrra, að því er fram 
kemur í nýlegri úttekt greiningarfyrir-
tækisins Global Property Guide.

Alls hækkaði raunverð húsnæðis 
hér á landi um 12,88 prósent á árinu 
en sérfræðingar fyrirtækisins rekja 
hækkunina til mikils vaxtar í ferða-
þjónustu og takmarkaðs framboðs á 
húsnæði, sér í lagi í höfuðborginni. 
Bent er á að verðhækkunin í fyrra 
hafi verið sú mesta frá árinu 2005.

Næstmesta hækkunin var í Hong 
Kong þar sem húsnæðisverð hækk-
aði um 12,81 prósent að raunvirði á 
síðasta ári en þar á eftir kom Írland 
þar sem hækkunin nam 11,92 pró-
sentum. Til samanburðar hækkaði 
raunverð húsnæðis um 6,11 prósent 
í Svíþjóð en í Noregi lækkaði verðið 
hins vegar um 0,60 prósent.

Húsnæðisverð hækkaði einn-
ig mest allra ríkja hér á landi að 
nafnvirði eða alls um 15 prósent á 
síðasta ári. – kij

Verðið hækkaði hvað mest á Íslandi
Verðhækkunin á húsnæði í fyrra sú mesta frá árinu 2005. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fleiri Danir vilja búa með öðrum fjöl-
skyldum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞORGILS

TÆKNI Stuðmaðurinn Jakob Frí-
mann Magnússon og athafnakonan 
Áslaug Magnúsdóttir og hin svokall-
aða ONE hreyfing  í samstarfi við 
Actai Global, standa fyrir ráðstefnu 
í Hörpu í dag um bálkakeðjur. „Við 
getum orðað það sem svo að bálka-
keðjan sé öruggur staður til að vera 
á,“ segir Jakob Frímann, léttur í 
bragði. 
Bálkakeðjur eru að stórum hluta 
tengdar söfnun, varðveislu og 
miðlun gagna á netinu með örugg-
ari hætti en áður. „Það er stundum 
talað um að þar sem mikið er í húfi 
og trausts og gegnsæis er vant, þar 
komi bálkakeðjan sterklega inn. 
Þetta er órjúfanleg keðja, þannig að 
það er ekki hægt að eyða hlekkjum 
í þeirri keðju, svipað og hægt er til 
dæmis í tölvupóstum; þar er hægt 
að fara aftur í tímann, breyta dag-
setningum, eyða póstum og svo-
leiðis. Bálkakeðjan er öflug tækni 
sem getur nýst í óteljandi ólíkum 
hlutverkum, til dæmis þegar menn 
eru að sýsla með höfundarrétt, per-
sónulegu upplýsingarnar þínar, 
peninga eða rannsóknir.“

Ráðstefnan heitir Fire in the sky, 
eða Teikn á lofti tækninnar, og hefst 
klukkan 9 í dag með opnunarræðu 
menntamálaráðherra, Lilju Alfreðs-
dóttur. Meðal annarra sem fram 
koma á ráðstefnunni má nefna Bill 
Tai, stjórnarmann í Bitfury, Ólaf 
Ragnar Grímsson, fyrrverandi for-
seta Íslands, Oliver Luckett, stofn-
anda The Audience og Maja Vujino-
vic, stjórnarmanns í Coindesk.

Jakob Frímann er einnig fyrrver-
andi formaður STEF, Sam bands tón-
skálda og eig enda flutn ings rétt ar, og 
sem slíkur umhugað um höfundar-
rétt. Hann greinir frá því að hafin sé 
samantekt á þeim þáttum tónlistar-
lífs á Íslandi sem snúa að tekjuöflun. 
„Það er Advania sem stendur að því 
að greina þann markað með það 
að leiðarljósi að Ísland verði fyrsta 

Öruggara á internetinu  
Bálkakeðjur er tengdar söfnun, varðveislu og miðlun gagna á netinu með örugg-
ari hætti en áður. Stórskotalið heldur fyrirlestra á ráðstefnu um efnið í Hörpu.

Ráðstefnan hefst í Hörpu í dag klukkan níu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGURARI

Hvað er bálkakeðja?

Bálkakeðju (e.blockchain) má skil-
greina sem bálka af upplýsingum 
sem geymdar eru með dulkóðun 
í stóru netverki þúsunda tölva. 
Vegna þess gríðarlega fjölda af 
tölvum sem geyma upplýsingar 
er nær ómögulegt að reyna að 
breyta þeim. Bálkakeðju verður 
best lýst með því að þúsundir 
tölva vinni saman að því að sjá til 
þess að upplýsingar séu réttar. Ef 
einstaklingur kaupir eitt bitcoin, 
sem er stærsta rafmynt í heimi 
og frægasta afurðin sem nýtir sér 
bálkakeðju, verður eignin skráð í 
öllum tölvum sem tengjast saman. 

Sá sem ætlar síðan að taka á móti 
bitcoin greiðslu getur þannig auð-
veldlega fengið staðfest að inneign 
sé til staðar og greiðslan rétt.
 Til þess að skýra þetta betur má 
taka dæmi af bók; upprunalega 
útgáfu af Harry Potter bók. Ef 
einhver breytir einni slíkri bók í til-
teknu bókasafni með því að setja 
punkt á tiltekinn stað, þá munu 
bókasöfn um allan heim, sem eiga 
sömu bók, neita að staðfesta að 
um breytingu sé að ræða þar sem 
bókin er ekki í samræmi við sömu 
bók sem er í þeirra vörslu.  
Heimild: Sjávarklasinn

bálkakeðju-vædda tónlistarþjóðin, 
þar sem höfundar, flytjendur og 
útgefendur geti haft beinan aðgang 
að öllum tekjum og notkun verka 
sinna frá fæðingu til þess dags sem 
er 70 árum eftir dauða höfundar, 
þegar höfundarrétti lýkur.“

Jakob segir kastljósinu beint að 

stöðu Íslands sem framsækinnar 
þjóðar. „Framsæknin er mælanleg 
að einhverju leyti af internetnotk-
un landsmanna og nettengingum 
þeirra. Þar erum við í fremstu röð 
miðað við höfðatölu, eins og í ýmsu 
öðru reyndar,“ segir Jakob að lokum. 
olof@frettabladid.is
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Auris – verð frá: 3.420.000 kr. 
Auris Hybrid – verð frá: 3.490.000 kr. 

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum Auris, hvort heldur með bensínvél eða í Hybrid útfærslu sem hleður sig sjálf í akstri.  
Lífgaðu upp á daginn með fararskjóta sem skartar ríkulegum staðalbúnaði og tekur sig jafn vel út að innan og utan. 
Láttu hjartað ráða för í sumar. 

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum.

 3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

*Samkvæmt opinberum mælingum DRIVECO, CARe og ENEA á aksturstíma Hybrid bíla í blönduðum akstri, án aðkomu bensínvélar. Sjá nánar á www.toyota.is. 
   Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt 
   vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með 
  fyrirvara um villur.

AURIS HYBRID  
50% rafdrifinn*



UMBOÐSAÐILI DODGE  Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16
LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR FRÁ 16. JÚNÍ TIL OG MEÐ 4. ÁGÚST

7 MANNA (SJÖ FULLORÐNIR) LÚXUS JEPPI HLAÐINN BÚNAÐI. VERÐ MEÐ AUKABÚNAÐI KR. 10.910.000
Hentar vel fyrir ferðaþjónustuaðila (hægt að fá niðurfellingu vörugjalda). 32” dekk passa beint undir bílinn. 33” breyting kostar kr. 380.000.

DODGE DURANGO GT PREMIUM
dodge.is

7 MANNA (SJÖ FULLORÐNIR) LÚXUS JEPPI HLAÐINN BÚNAÐI. VERÐ MEÐ AUKABÚNAÐI KR. 10.910.000

EMIUM
dodge.is

INN BÚNA

STAÐALBÚNAÐUR GT PREMIUM M.A.: 7 manna og fer vel um fullorðna í þriðju sætaröðinni, fjarstart, leðursæti, lykillaust aðgengi, upphitað stýrishjól, 20” álfelgur, hiti í fram- og aftursætum, 
8,4” snerti- upplýsingaskjár/aksturstölva , minni í bílstjórasæti, útvarpi og speglum, rafdrifin framsæti, blindhornsvörn, þakbogar með innbyggðum þverbogum, rafmagns afturhleri, Beats 
hljómkerfi með 9 hátalara og bassaboxi, rafdrifin sóllúga o.m.fl. AUKABÚNAÐUR: Bluray DVD kerfi og málmlitur.

BRETLAND Einungis sextán prósent 
Breta telja að Theresa May forsætis-
ráðherra standi sig vel þegar kemur 
að komandi útgöngu ríkisins úr Evr-
ópusambandinu. Þetta kom fram í 
niðurstöðum könnunar sem You-
Gov birti í gær.

Um helmingur þjóðarinnar telur 
að áform May um áframhaldandi 
aðild að innri markaðnum og tolla-
bandalaginu, gegn ýmsum mála-
miðlunum, eftir útgöngu séu hrein-
lega slæm fyrir Bretland. Þá sögðust 
einungis tíu prósent geta hugsað sér 
að styðja áformin ef þau væru sett í 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Þessi stefna May er einnig 
umdeild innan ríkisstjórnarinnar 
sjálfrar. Þrír ráðherrar sögðu af 
sér í kjölfar samþykktar hennar, 
meðal annars Boris Johnson, þá 
utanríkisráðherra. Dominic Raab, 
nýr útgöngumálaráðherra, sagði í 
gær að May væri enn að reyna að 
sannfæra ráðherra um að stefnan 
væri sú besta.

Ýmislegt fleira kom fram í fyrr-
nefndri könnun. Meðal annars 
sögðu 34 prósent aðspurðra að 
Boris Johnson myndi standa sig 
betur en May, fengi hann að sjá um 
útgöngumálin. Afstaðan gagnvart 

Brexit virðist þó lítið hafa 
breyst og myndi um helm-
ingur greiða atkvæði gegn 
útgöngu, yrði haldin önnur 
þjóðaratkvæðagreiðsla.

Þá virðist málið hafa 
laskað Íhaldsflokk-
inn svo mjög, og 
reyndar aðra flokka 
líka, að þriðjungur 
aðspurðra sagðist 
geta hugsað sér 
að kjósa nýjan 
íhaldsflokk, verði 
slíkur stofnaður.

Sunday Times 

greindi frá því í gær 
að Nigel Farage, áður 

formaður UKIP sem 
barðist af eldmóði fyrir 

útgöngunni, ætti nú í við-
ræðum við Steve Bannon, 

á ð u r  r á ð g j a f a 
Donalds Trump 
B a n d a r í k j a f o r -
seta,  um stofnun 
nýs  í h a l d s a f l s .  
– þea

Bretar andsnúnir áformum May

Theresa May, 
forsætisráðherra 

Bretlands.

DÝRAVELFERÐ Matvælastofnun tók 
tvær hryssur tafarlaust úr vörslu eig-
anda síns nýverið vegna vanhirðu. 
Hryssurnar voru hafðar í gerði án 
aðgangs að beit og tryggri brynn-
ingu. Önnur hryssanna var með 
folald og hin fylfull. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá Matvæla-
stofnun. Gripið var til tafarlausrar 
vörslusviptingar enda hafði kröfum 
um úrbætur ekki verið sinnt.

Þá var hvolpur tekinn af umráða-
manni sínum eftir ábendingu frá 
lögreglu. Hvolpurinn hafði verið 
skilinn eftir einn heima í lengri tíma 
við óviðunandi aðstæður.

Í báðum tilvikum var um að ræða 
tafarlausa vörslusviptingu þar sem 
úrbætur þoldu ekki bið, að því er 
fram kemur í tilkynningunni. – aá

Tafarlaus 
vörslusvipting

Tóku hvolp af heimili vegna 
vanrækslu. NORDICPHOTOS/GETTY

KJARAMÁL Engin uppsöfnuð þörf 
er á Landspítalanum eftir að yfir-
vinnubanni ljósmæðra var aflýst 
á laugardaginn. Þetta segir Páll 
Matthíasson forstjóri. „Þjónustan 
sem um ræðir er mest, eiginlega allt, 
bráðaþjónusta og þess vegna hefur 
því verið sinnt sem þurfti að sinna. 
Með tilfæringum, með útköllum, 
með því að flytja fólk annað,“ segir 
Páll.

„Það sem hægt var að fresta var 
það sem við ætluðum að gera í 
vikunni, sem er sem sagt að hætta 
að gera 12 vikna ómskoðun en nú 
verða þær ómskoðanir þannig að 
það er í rauninni ekki hægt að tala 
um uppsafnaða þörf. Við náum að 
veita þá þjónustu, hún mun ekki 
skerðast,“ segir Páll enn fremur.

Yfirvinnubanninu var aflýst á 
laugardaginn eftir að ríkissátta-
semjari lagði fram miðlunartillögu 
í deilu Ljósmæðrafélags Íslands 
og ríkisins. Fól sú tillaga í sér sam-
bærilegar hækkanir og samningur 
aðila frá 29. maí síðastliðnum kvað 
á um og er gildistíminn til 31. mars 
á næsta ári.

Einn helsti ásteytingarsteinninn 
í deilunni var hvort launasetning 
stéttarinnar væri í samræmi við 
álag, menntun og inntak starfs ljós-
mæðra og stóð sá ágreiningur í vegi 
fyrir undirritun kjarasamnings. 
Tillaga laugardagsins fól í sér að 
gerðardómi yrði falið að kveða upp 
úr um það hvort og að hvaða leyti 
þessir þættir eigi að hafa áhrif á 
launasetningu stéttarinnar.

Til stendur að samningsaðilar 

Forstjóri segir enga uppsafnaða 
þörf eftir kjaradeilu ljósmæðra
Enginn hjalli myndaðist á Landspítalanum vegna yfirvinnubanns ljósmæðra, segir forstjóri spítalans. Hann 
vonar að þær ljósmæður sem eru hættar komi aftur til starfa. Formaður samninganefndar ljósmæðra segist 
bjartsýn, en ef tillaga ríkissáttasemjara verði ekki samþykkt í atkvæðagreiðslu horfi málið öðruvísi við. 

Ljósmæður og stuðningsmenn hafa látið í sér heyra að undanförnu. Nú er yfirvinnubanni lokið, að minnsta kosti í bili. 
Forstjóri Landspítalans vonast til að sem flestar ljósmæður dragi uppsagnir sínar til baka.FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

Þjónustan sem um 

ræðir er mest, 

eiginlega allt, bráðaþjónusta 

og þess vegna hefur því verið 

sinnt sem þurfti að sinna.

Páll Matthíasson, for-
stjóri Landspítalans

greiði atkvæði um tillöguna fyrir 
hádegi á miðvikudag og verður hún 
ekki birt öðrum en hlutaðeigandi 
fyrr en atkvæðagreiðsla hefur farið 
fram.

Í samtali við Fréttablaðið.is á 
laugardagskvöld sagði Katrín Sif 
Sigurgeirsdóttir, formaður samn-
inganefndar ljósmæðra, að hún 
væri bjartsýn á framhaldið. Aðspurð 
hvort hún sé sátt við niðurstöðuna 
sagði hún: „Ég held að þetta sé 
niðurstaða sem er eins langt og við 
höfum komist.“ Katrín sagði þó að 
verði tillagan ekki samþykkt verði 
að boða aftur til verkfalls.

Tugir ljósmæðra sögðu upp vegna 
deilunnar. Páll segir að sá hópur 

skiptist í tvennt. „Annars vegar þær 
sem eru búnar að segja upp en eru 
ekki hættar. Við vonum að þær 
dragi uppsagnir sínar til baka. Hins 
vegar eru þær sem sögðu upp og 
eru hættar. Við vonum að sá hópur 
muni sækja um aftur og koma til 
vinnu.“

Páll segir að það sé hins vegar 
þannig í ástandi sem þessu að 
rót komist á fólk og að einhver 
hluti skili sér ekki til baka. Það 
segist hann þekkja úr fyrri reynslu 
af vinnudeilum. „Það er alltaf 
áhyggjuefni ef við missum öflugt 
og vel menntað fagfólk sem hefur 
menntað sig til mikilvægra starfa.“ 
thorgnyr@frettabladid.is

ANDLÁT Einn lést þegar tveir bílar 
lentu saman í Mosfellsdal á laugar-
daginn. 

Áreksturinn  átti sér stað til móts 
við afleggjarann að Æsustöðum. 
Lítið er hægt að segja um tildrög 
slyssins og er rannsókn á frumstigi, 
að sögn Valgarðs Valgarðssonar, 
aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu. Annar bíll-
inn var að taka fram úr hinum þegar 
áreksturinn varð.

Annar bílinn kastaðist út fyrir 
veginn og ofan í skurð. Mikill við-
búnaður var á vettvangi og var 
Þingvallavegur lokaður í um tvo 
tíma vegna slyssins. Bílstjóri bílsins 
sem keyrði á hinn, var einn á ferð en 
sá sem lést var farþegi í bílnum fyrir 
framan. Bílstjórar beggja bílanna 
voru fluttir slasaðir á slysadeild 
Landspítalans með minniháttar 
áverka. Allir farþegar bílanna voru 
íslenskir. -ph

Lést í bílslysi
Bíllinn kastaðist ofan í skurð.
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BMW X1 18d xDrive. Verð frá 5.950.000 kr.

BMW X3 20d xDrive. Verð frá 7.190.000 kr.

BRUNAÐU INN Í FRAMTÍÐINA Í DAG Á NÝJUM
BMW X1 EÐA BMW X3.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

UPPLIFÐU
FRAMTÍÐINA
NÚNA.

Staðalbúnaður í BMW X3 er m.a.: 8 gíra Steptronic sjálfskipting, 190 hestafla dísilvél með EU6 
mengunarstaðli, 18" álfelgur, start-stopp búnaður, BMW professional 100W hljómtæki, handfrjáls 
símabúnaður, 6,5" litaskjár í mælaborði, LED dag- og afturljós, bakkmyndavél, leggja í stæði 
búnaður o.m.fl. Eldsneytisnotkun 5,0-5,4 l/100 km.

Staðalbúnaður í BMW X1 er m.a.: 8 gíra Steptronic sjálfskipting, 150 hestafla dísilvél með EU6 
mengunarstaðli, 17" álfelgur, start-stopp búnaður, BMW professional 100W hljómtæki, handfrjáls 
símabúnaður, 6,5" litaskjár í mælaborði o.m.fl. Eldsneytisnotkun 4,8 l/100 km. 
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Sheer
Driving Pleasure



■ Þjóðlendur – jöklar og land utan jökla  ■ Þjóðlenda í afréttareign  ■ Þjóðlenda og afréttur  
■ Sýslur þar sem málsmeðferð er óhafin  ■ Málsmeðferð hafin

STJÓRNSÝSLA Heildarkostnaður 
vegna starfa óbyggðanefndar er 
margfalt meiri en áætlanir gerðu ráð 
fyrir í upphafi. Í upphafi var gert ráð 
fyrir að nefndin lyki störfum árið 
2007 en áætlanir nú gera ráð fyrir að 
síðustu úrskurðir verði kveðnir upp 
2023 og að frágangi nefndarinnar 
ljúki 2024.

Forsaga óbyggðanefndar er all-
löng og teygir anga sína aftur á 
miðja síðustu öld. Áður risu oft 
upp deilur um eignarrétt og afnot 
á hálendissvæðum. Árið 1955 féll 
í Hæstarétti dómur, kenndur við 
Landmanna afrétt í Rangárvalla-
sýslu, sem afhjúpaði óvissu þar 
að lútandi. Hreppsfélög að Land-
mannaafrétti höfðuðu mál til viður-
kenningar á beinum eignarrétti yfir 
landsvæðinu í tilefni af deilu um 
veiðiréttindi í vötnum á svæðinu. 
Að mati dómsins þótti ekki sýnt 
fram á að hreppsfélögin hefðu eign-
ast afréttinn með námi, löggerningi, 
hefð eða öðrum hætti. Fleiri dómar 
um efnið fylgdu í kjölfarið en óviss-
an ríkti enn.

Árið 1981 féll síðan annar dómur 
um sama landsvæði. Þá höfðaði 
ríkið mál til viðurkenningar á því 
að það ætti beinan eignarrétt að 
svæðinu. Þar var því var slegið föstu 
að ríkið væri ekki sjálfkrafa eigandi 
lands sem enginn annar ætti.

Í kjölfar Landmannaafréttar-
dómsins síðari var nefnd sett á fót 
árið 1984 sem fékk það verkefni að 
vinna frumvarp til laga um eignar-
rétt á almenningum og afréttum. 
Frumvarp, byggt á vinnu nefndar-
innar, var lagt fram á Alþingi í árs-
lok 1997 og tóku þjóðlendulögin 
svokölluðu gildi 1. júlí 1998.

Í lögunum er kveðið á um að allt 
land skiptist annars vegar í eignar-
lönd og hins vegar þjóðlendur, sem 
eru í eigu ríkisins. Þjóðlenda getur 
svo jafnframt verið afréttur eða háð 
öðrum takmörkuðum eignarrétt-
indum annarra en ríkisins. Sam-
hliða var óbyggðanefnd komið á 
fót en hlutverk hennar var þríþætt. 
Í fyrsta lagi að kanna og skera úr um 
mörk þjóðlendna og eignarlanda, í 
öðru lagi að skera úr um mörk þess 
hluta þjóðlendu sem telst afréttur 
og í þriðja lagi að úrskurða um 
eignarréttindi innan þjóðlendna.

Viðamikið verkefni
Þegar lögin voru sett virðist ekki 
hafa legið ljóst fyrir hve umfangs-
mikið verkefni beið óbyggða-
nefndar. Stefnt var að því að nefndin 
skyldi ljúka sínu verki árið 2007. 
Síðar áttuðu menn sig á því að slíkt 
var ekki vinnandi vegur og frestur-
inn var lengdur til 2011. Í kjölfar 
efnahagshrunsins voru seglin dregin 
saman um skeið en fjárheimildir 
auknar á ný árið 2013, þó ekki að 
því marki sem áður hafði verið. Árið 
2014 var hið lögákveðna tímamark 
framlengt til 2015 en fyrirséð var að 
starfið tæki mun lengri tíma. Endur-
skoða átti ákvæðið fyrir árslok 2015 
en það hefur ekki verið gert enn.

Fjárheimildir voru auknar í ár og 
er vonast til að störfum hennar ljúki 
2023. Hefði aukningin ekki komið 
til var talið að nefndin myndi ekki 
ljúka störfum fyrr en árið 2030. Í 
fjármálaáætlun segir að það sé þó 
ekki öruggt að verkið klárist 2023. 
Einn helsti áhættuþáttur nefndar-
innar séu mannaskipti en mála-
flokkurinn sé afar sérhæfður sem 
mörg ár taki að komast inn í.

Kostnaðurinn við reksturinn var 
einnig vanáætlaður frá upphafi. Í 
upphaflegu frumvarpi var gert ráð 
fyrir því að árlegur rekstrarkostn-
aður nefndarinnar yrði 8,8 millj-

Upphaflegar áætlanir afar óraunhæfar
Þegar óbyggðanefnd var komið á fót var reiknað með að hún lyki verkefnum sínum árið 2007 og kostnaður við hana yrði tæpar tíu 
milljónir króna árlega. Nú er vonast eftir verklokum árið 2024 og kostnaðurinn er langt um fram það sem gert var ráð fyrir í upphafi.

ónir króna, rúmar tuttugu millj-
ónir króna á núvirði, auk rúmlega 
milljónar í viðbót í stofnkostnað. 
Fljótlega eftir að nefndin tók til 
starfa kom í ljós að kostnaður land-
eigenda vegna málsmeðferðar fyrir 
nefndinni gæti orðið umtalsverður 
og var þá brugðið á það ráð að kveða 
á um það í lögum að „nauðsynlegur 

kostnaður annarra en ríkisins vegna 
hagsmunagæslu fyrir nefndinni“ 
skyldi einnig greiddur úr ríkissjóði. 
Gert var ráð fyrir 15-20 milljóna 
árlegri hækkun, allt að 45 milljóna 
hækkun á núvirði krónunnar, á 
fjárlagalið óbyggðanefndar vegna 
þessa. Miðað við þessar forsendur í 
frumvörpunum má telja að áætlanir 

hafi gert ráð fyrir því að störf nefnd-
arinnar kæmu til með að kosta alls 
um 520 milljónir króna á núvirði 
hefði nefndinni tekist hið ótrúlega, 
að skila af sér árið 2007.

Raunverulegur heildarkostnaður 
af starfi nefndarinnar frá ársbyrjun 
1999, á verðlagi júní 2018, er aftur á 
móti tæpir 1,9 milljarðar króna. Inni 

í þeirri tölu er kostnaður við rekstur 
skrifstofu og laun nefndar- og starfs-
manna nefndarinnar. Þá er þar að 
auki málskostnaður gagnaðila rík-
isins, tæpar 307 milljónir króna, og 
greiðslur til Þjóðskjalasafns Íslands 
vegna gagnaöflunar fyrir málin, 
rúmar 339 milljónir. Þá er ótalinn 
kostnaður ríkisins vegna vinnu 
lögmanna fyrir þeirra hönd í þjóð-
lendumálum en samkvæmt svari frá 
fjármálaráðuneytinu var hann 363 
milljónir króna á árunum 2004-
2017. Ofan á þetta bætist síðan 
dæmdur málskostnaður fyrir dóm-
stólum en lausleg samantekt Frétta-
blaðsins leiðir í ljós að hann er ríf-
lega 110 milljónir króna. Sú fjárhæð 
hefur ekki verið uppreiknuð. Allt 
í allt hafa störf nefndarinnar og 
dómsmál sem af þeim hafa hlotist 
kostað ríflega 2,4 milljarða króna.

Vandað til verka
„Ég held það hafi engan veginn 
verið ljóst í upphafi hve viðamikil 
gagnaöflunin yrði eða hve mörg 
ágreiningssvæðin yrðu. Ef upp-
haflegt markmið hefði átt að nást 
hefði þurft mun meiri fjármuni til 
verksins og ólíklegt er að það hefði 
dugað til, vegna umfangs og þeirrar 
sérþekkingar sem þarf á efninu,“ 
segir Þorsteinn Magnússon, fram-
kvæmdastjóri óbyggðanefndar.

Þegar óbyggðanefnd hefur 
ákveðið að taka landsvæði til með-
ferðar fer ríkið yfir málið og ákveður 
hvaða kröfur það hyggst gera í mál-
inu. Í kjölfarið gefst landeigendum 
frestur til að gera gagnkröfu áður en 
óbyggðanefnd leggur úrskurð sinn á 
málið. Ferlið fyrir hvert svæði getur 
tekið hátt í tvö ár. Fjöldi gagna í 
hverju máli fyrir sig er einnig gífur-
legur. Til að mynda voru framlögð 
skjöl og hliðsjónargögn í fimm 
málum í Mýra- og Borgarfjarðar-
sýslu alls 2.143 og úrskurðirnir töldu 
1.587 blaðsíður án fylgiskjala.

„Skjölin í hverju máli fyrir sig eru 
oft á torlæsri íslensku fyrri alda og 
efnislega flókin. Það fer gífurlega 
mikil vinna í að bera saman skjölin, 
vega og meta þau í heild og draga af 
þeim ályktun,“ segir Þorsteinn.

Nýjustu úrskurðir nefndarinnar 
voru kveðnir upp 3. maí og taka 
þeir til Dalasýslu. Nefndin hefur nú 
lokið umfjöllun um tæp 84 prósent 
af flatarmáli landsins og að henni 
lokinni teljast um 44 prósent þess 
þjóðlendur en 56 prósent eignar-
lönd.

„Úrlausn um mörk þjóðlendna 
og eignarlanda varða bæði ríka 
almannahagsmuni og mikilvæg 
réttindi einstaklinga og lögaðila og 
afrakstri þess er ætlað að standa um 
langa framtíð. Ef almenn sátt á að 
ríkja um niðurstöðurnar til framtíð-
ar er mjög mikilvægt að það sjáist að 
öll mál hafi verið rannsökuð til hlítar 
og afrakstri þess er ætlað að standa 
um langa framtíð. Þetta atriði skiptir 
að mínu mati mun meira máli heldur 
en hið upphaflega og mjög óraun-
hæfa markmið að ljúka verkefnum 
nefndarinnar árið 2007. Ef þeim 
lýkur á næstu sex árum, eins og nú 
ert gert ráð fyrir, þá hefur verkið 
tekið um 25 ár. Til samanburðar má 
nefna að sambærileg vinna hefur 
farið fram í Noregi allt frá árinu 1908, 
þó með hléum,“ segir Þorsteinn.

✿ Niðurstöður og staða mála hjá óbyggðanefnd

Nær allt miðhálendið telst til þjóðlendna. Málum sem varða það er flestum lokið hjá nefndinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jóhann Óli  
Eiðsson
joli@frettabladid.is

Ég held það hafi 

engan veginn verið 

ljóst í upphafi hve viðamikil 

gagnaöflunin yrði eða hve 

mörg ágreiningssvæðin yrðu.

Þorsteinn Magnússon, 
framkvæmdastjóri óbyggðanefndar

22.953 
framlögð skjöl  

í málunum

5.100 
unnar stundir Þjóðskjalasafns-
ins á ári vegna þjóðlendumála

12.740 
unnir tíma  

nefndarmanna

9.034 
blaðsíðufjöldi  

úrskurða án fylgi-
skjala og viðauka

1.051
fjöldi hliðsjónargagna

57 
fjöldi úrskurða 

óbyggðanefndar

80% 
hlutfall dóma þar sem 
Hæstiréttur staðfestir 

niðurstöðu nefndarinnar
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Ellefu leigubílstjórar frá Gau-
teng-fylki voru á leið sinni heim 

til Jóhannesarborgar í fyrrinótt 
þegar skotið var á smárútuna sem 
þeir ferðuðust á og þeir myrtir. 
Þeir voru á leið heim úr jarðarför 
kollega síns í Kwa-Zulu Natal. 
Fjórir aðrir leigubílstjórar særðust 
í árásinni.

Óljóst er hver ber ábyrgð á árás-
inni en BBC greinir frá því að erjur 
leigubílstjóra í Suður-Afríku hafi 

áður leitt til ofbeldis. Smárúturnar 
sem leigubílstjórarnir keyra eru vin-
sælasti ferðamáti Suður-Afríku.

„Setið var fyrir bifreiðinni. Ellefu 
fórust og fjórir særðust alvarlega. 
Það hefur verið mikið um ofbeldi 
á milli leigubílstjóra á þessu svæði 
en við erum enn að reyna að 
komast að því hverjir báru ábyrgð á 
árásinni,“ sagði Jay Naicker, upplýs-
ingafulltrúi lögreglu, við fjölmiðla. 
Sagði hann árásina jafnframt hafa 

verið gerða á milli 
bæjanna Colenso 
og Weenen.

Vika er síðan 
leigubílstjóri var 
myrtur í bíl sínum í 
ríkinu og voru tveir 
aðrir á sama tíma 
myrtir á meðan 

þeir nutu lögreglufylgdar. 
Í maí voru svo tíu myrtir vegna 

erja leigubílstjóra í Höfðaborg.

Tugir myrtir í 
fjórum árásum

Gærdagurinn markaðist af mannskæð-
um árásum. Fregnir bárust af hryðju-
verkaárásum í Afganistan, Tsjad og 
Pakistan í gær. Frambjóðandi myrtur í 
Pakistan og ellefu leigubílsstjórar myrtir 
í Suður-Afríku eftir harðar deilur.

Sjálfsmorðsárásarmaður myrti að minnsta kosti ell-
efu og særði fjórtán við inngang alþjóðaflugvallar-

ins í Kabúl á sunnudag. Najib Danish, upplýsingafull-
trúi innanríkisráðuneytisins, sagði að árasarmaðurinn 
hafi verið fótgangandi og að eitt barn hið minnsta 
væri á meðal hinna látnu.

Mikill fjöldi hafði safnast saman á flugvellinum til 
þess að bjóða varaforsetann og fyrrverandi stríðs-
herrann Abdul Rashid Dostum velkominn heim úr 
útlegð. Fulltrúar ríkisstjórnarinnar, stærstu stjórn-
málaflokka og stuðningsmenn Dostum voru á leið út 
af flugvellinum eftir móttökuathöfnina þegar árásin 
var gerð.

Dostum særðist ekki í árásinni. Hann tilheyrir þjóð-
flokki Úsbeka og fór í sjálfskipaða útlegð fyrir að hafa 
lagt á ráðin um nauðgun og pyntingar andstæðings 
síns í stjórnmálum árið 2017 en hin umrædda árás á 
að hafa verið gerð 2016. Hann hefur verið varaforseti 
frá árinu 2014 og missti stöðu sína ekki þegar hann 
fór í útlegð.

AFP greinir frá því að Ashraf Ghani forseti, sem til-
heyrir þjóðflokki Pashtuna, hafi samþykkt heimkomu 
Dostums til þess að koma á stöðugleika í norðurhluta 
landsins, en þar hefur útlegð hans verið mótmælt af 
krafti. Þá er ákvörðunin sögð til þess gerð að tryggja 
stuðning Úsbeka fyrir forsetakosningar  næsta árs.

Dostum hefur alla tíð neitað fyrrnefndum ásök-
unum og sagðist hafa farið úr landi til að gangast 
undir læknisskoðun og vegna fjölskyldu sinnar.

New York Times greindi frá málinu sem varð til 
þess að hann var sendur í útlegð árið 2016. Á hann að 
hafa rotað Ahmad Ischi, formann Junbish-flokksins, 
og numið á brott þegar þeir voru saman á íþróttaleik. 
Menn Dostum eru sakaðir um að hafa haldið Ischi 
gegn vilja sínum í fimm daga, nauðgað honum og 
gengið ítrekað í skrokk á honum. 

AFGANISTAN

Sjálfsmorðsárás á alþjóðaflugvöllinn 
í Kabúl kostaði ellefu Afgana lífið

Afganskir hermenn hjálpa særðum félaga við alþjóðaflugvöllinn í Kabúl eftir að sjálfsmorðsárás var gerð. NORDICPHOTOS/AFP

Ikramullah Gandapur, fram-
bjóðandi Pakistönsku réttlætis-

hreyfingarinnar (PTI), fórst og fjórir 
særðust þegar sjálfsmorðsárás var 
gerð á bifreið hans í Khyber Pak-
htunkhwa-fylki í gær. 

Gandapur hafði verið í fram-
boði fyrir PTI til borgarráðs í Dera 
Ismail Khan og var á leið af fundi 
þegar árásin var gerð. Undanfarið 
hafði Gandapur fengið reglulegar 
líflátshótanir og höfðu ellefu lög-
reglumenn gætt hans. PTI er flokkur 
Imrans Khan, sem áður var fyrirliði 
landsliðs Pakistans í krikket, og 
mælist flokkurinn með álíka mikið 
fylgi og ríkisstjórnarflokkurinn Mús-
limabandalag Pakistans (PML-N) í 
aðdraganda þingkosninganna sem 
fram fara á miðvikudaginn.

Tíðar árásir hafa verið gerðar 
undanfarnar vikur á frambjóðendur 
og kosningafundi og er Gandapur 

ekki fyrsti frambjóðandinn sem 
er myrtur. Sjötíu fórust í árás á kosn-
ingafund Lýðflokks Balúkistan fyrr í 
mánuðinum. Á meðal þeirra var Si-
raj Raisani, frambjóðandi flokksins. 
Þá var Haroon Bilour, frambjóðandi 
ANP, myrtur skömmu fyrr. Á annað 
hundrað voru svo myrt í einni 
stærstu árás pakistanskrar sögu um 
miðjan mánuð. 

Hryðjuverkamenn tengdir al-
Kaída, Íslamska ríkinu og Talíbönum 
hafa gert vart við sig í kosninga-
baráttunni og vekja árásirnar óhug. 
Enn situr fast í minni Pakistana að 
158 fórust í árásum í aðdraganda 
síðustu kosninga, árið 2013. 

PAKISTAN 

Enn ein árásin á frambjóðendur í Pakistan kostaði 
frambjóðanda réttlætishreyfingarinnar líf sitt

Hermaður og björgunarliði virða fyrir sér bifreið Gandapur, sem ráðist var á í 
gær. Gandapur lést og hinir fjórir í bílnum særðust. NORDICPHOTOS/AFP Talið er að vígamenn Boko Haram 

hafi staðið að hryðjuverkaárás 
á smábæinn Kaiga-Kindjiria í Tsjad, 
stuttu frá landamærunum við Níger 
og rétt norðvestan af Tsjad-vatni. 
Herinn þar í landi greindi fyrst frá 
árásinni í gær, en sagði hana hafa 
verið gerða á fimmtudagskvöld. 
„Árásarmennirnir skáru átján á háls, 
særðu tvo til viðbótar og námu tíu 
konur á brott,“ var haft eftir heim-
ildarmanni í umfjöllun AFP.

Hryðjuverkasamtökin hafa 
skilið eftir sig sviðna jörð í Nígeríu 

og nærliggjandi ríkjum allt frá 
því þau gripu til vopna árið 2009. 

Að minnsta kosti 
20.000 hafa farist 
í árásum þeirra og 
tvær milljónir eru 
á vergangi í heima-
landinu.

Nígeríski her-
inn hefur fengið 
liðsstyrk frá Tsjad, 
Kamerún og Níger 

í baráttunni gegn Boko Haram og 
hafa samtökin að undanförnu gert 

æ fleiri árásir í Tsjad. Í maí voru til 
að mynda sex myrtir, þar af fjórir 
erindrekar ríkisstjórnarinnar, á eyju 
á Tsjad-vatni.

Nígerski herinn greindi svo frá 
því í gær að tíu hryðjuverkamenn 
hefðu verið drepnir  eftir að Boko 
Haram réðist á herstöð í suðvestur-
hluta landsins. „Aðfaranótt föstu-
dags réðust hryðjuverkasamtökin 
Boko Haram á herstöðina í Baroua,“ 
sagði í tilkynningu frá varnarmála-
ráðuneytinu. Einn nígerskur her-
maður fórst og tveir særðust. 

TSJAD 

Skáru átján og háls og námu tíu á brott

Lögregla í Nígeríu handtók átta meinta Boko Haram-liða fyrir helgi sem grunaðir eru um að hafa tekið þátt í ráni á 200 
skólastúlkum í bænum Chibok. Samtökin hafa kostað að minnsta kosti 20.000 lífið undanfarin ár. NORDICPHOTOS/AFP

18
voru myrt 

í árás Boko 

Haram

10
bílstjórar 

voru myrtir 

í maí

Þrír frambjóðendur 

pakistanskra stjórnmála-

flokka hafa verið myrtir með 

stuttu millibili.

SUÐUR-AFRÍKA

Ellefu leigubílstjórar myrtir

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@
frettabladid.is
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Þegar net-

verjar leggjast 

margir saman 

á árarnar í 

fordæmingu 

sinni þá heitir 

það í daglegu 

tali: „Facebo-

ok logar”. 

Hún logar 

náttúrlega 

alls ekki.

 

Þannig gerum 

við tungu-

málið okkar 

gildandi í 

stafrænum 

heimi til 

framtíðar.

Brúðumeistarinn
Þau tíðindi berast utan úr heimi 
að Steve Bannon, brúðumeistar-
inn á bak við hreyfingu þjóðern-
ispopúlista í Bandaríkjunum, 
ætli að koma á fót samtökum 
í Brussel til þess að styðja við 
öfgaíhaldsöfl í Evrópu í aðdrag-
anda kosninga á Evrópuþingið 
sem fram fara á næsta ári.

Samtökin, sem þessi fyrr-
verandi ráðgjafi Trumps 
Bandaríkjaforseta ætlar að kalla 
The Movement, eiga að veita 
þjóðernispopúlistum ráðgjöf 
um hvernig sé best að ná til kjós-
enda og til hvaða kjósenda eigi 
að biðla. Hefur Bannon nú þegar 
rætt við áhrifamikla popúlista í 
Evrópu og líst þeim bara býsna 
vel á planið.

Framtíðin
Miðað við þann árangur sem 
Bannon náði í Bandaríkjunum, 
og þjóðernispopúlistar hafa nú 
þegar náð í Svíþjóð, Danmörku, 
Finnlandi, Ítalíu, Frakklandi, 
Þýskalandi, Austurríki og 
víðar, ættu þessi áform að vera 
áhyggjuefni fyrir frjálslynda 
Evrópubúa.

Ef frjálslynd stjórnmálaöfl 
taka ekki höndum saman og 
hafna þjóðernishyggju mætti því 
vel sjá fyrir sér að Pia Kjærsga-
ard verði forsætisráðherra Dan-
merkur og Marine Le Pen forseti 
framkvæmdastjórnar ESB. Búast 
mætti við því að framleiða þyrfti 
margfalt fleiri „Nej til racisme“ 
límmiða. thorgnyr@frettabladid.is

Það hlýtur að vera ákjósanlegt að lifa fremur 
rólegu lífi í sátt við sem flesta. Þeir sem slíkt 
líf kjósa eru ekki líklegir til að rjúka upp við 
öll möguleg tækifæri og hella úr skálum reiði 
sinnar. Þeir sjá sér engan hag í því enda er 

vitað að slíkt er engan veginn gott fyrir sálarlífið og 
rænir fólk orku sem það gæti nýtt til mun þarfari verka. 
Það eru þó óþarflega margir einstaklingar sem kjósa 
einmitt að eyða ómældum tíma og orku í að skammast 
sem allra mest, helst sem oftast. Þannig virðist þeim líða 
best. Sumir þessara einstaklinga virðast vera geðvondir 
að upplagi meðan aðrir vilja bara láta taka eftir sér og 
telja að ákjósanlegasta leiðin til þess sé að hafa nógu 
hátt. Síðan er dágóður hópur, hvimleiður og einstak-
lega hávær, sem lifir í pólitískum rétttrúnaði sem hann 
vill þvinga upp á aðra og mislíkar allt sem ekki þjónar 
málstaðnum og bendir ásakandi á þá sem ekki vilja 
fylgja þeim.

Á netinu eru kjöraðstæður fyrir alla þá sem hafa það 
nánast að tómstundagamni að þefa uppi það sem þeir 
telja vera ósóma. Þar er mögulegt að koma óánægju 
sinni á framfæri á örskotsstundu, fá sterk viðbrögð 
og vekja um leið rækilega athygli á sjálfum sér. Það er 
því engin furða að þar hafa margir hreiðrað um sig og 
eru beinlínis í leit að einhverju sem þeir geta gert að 
deiluefni. Þar sem þeir eru venjulega afar fundvísir hafa 
þeir stöðugt við eitthvað að iðja.

Oft þarf ekki mikið til að gífurleg gremja grípi um sig 
hjá þessum hópi. Ótal dæmi má nefna, hér er eitt, sem 
er ekki hárnákvæmt en á sér því miður hliðstæður í 
íslenskum raunveruleika: Dólgafemínisti flettir endurút-
gáfu á sígildri og ljúfri barnabók þar sem stúlka situr við 
sauma meðan bróðir hennar er úti að leika. Femínistinn 
froðufellir vegna stórhættulegra kynjaviðhorfa sem 
endurspeglast í bókinni og fær skoðanasystur sínar á 
Facebook í lið með sér. Sameinaðar í fordæmingu koma 
þær sér í hlutverk geltandi varðhunda og krefjast þess 
að bókin verði tekin úr umferð hið snarasta. Hrekklaus-
um útgefanda fer að líða eins og hann hafi framið glæp 
og hikstar nánast niðurbrotinn upp úr sér afsökunum, 
enda skilst honum að allt sé vitlaust á Facebook. Hann, 
eins og svo margir, þráir að fá þar like en ekki skammir.

Þegar netverjar leggjast margir saman á árarnar í for-
dæmingu sinni þá heitir það í daglegu tali: „Facebook 
logar“. Hún logar náttúrlega alls ekki. Langflestir 
Facebook notendur hafa engan áhuga á málinu sem 
sagt er hafa kveikt í Facebook. Það sem gerðist var að 
hávaðahópur fékk mikla athygli og komst í fjölmiðla, 
en það jafngildir engan veginn því að skoðunin sé 
meirihlutaskoðun. Stór hópur tók alls ekki eftir málinu 
og þeir sem tóku eftir því hristu margir höfuðið og 
fannst hreinn vitleysisgangur hafa verið þar á ferð.

Facebook „logar“ með reglulegu millibili, en það er 
engin sérstök ástæða til að kippa sér upp við það. Hópur 
hávaðafólks er stöðugt að finna sér mál til að hamast á 
en hefur samt ekki ýkja mikið úthald og missir áhugann 
eftir nokkra daga. Það er nefnilega komið upp nýtt mál, 
algjör skandall, sem þarf að einbeita sér að – í þrjá daga 
eða svo.

Facebook logar

Íslenska tungan er eitt af því sem gerir okkur að 
þjóð. Við höfum náð að varðveita hana og hlúa að 
henni í gegnum aldirnar. Hins vegar er alveg ljóst að 

íslenskan hefur átt undir högg að sækja í kjölfar örra 
tækni- og samfélagsbreytinga.

Tæknibyltingin er að gjörbreyta okkar daglega lífi. 
Um leið og það felast tækifæri í þessari þróun, þá er 
hún einnig áskorun. Til að mynda hefur snjalltækja-
byltingin aukið aðgang að erlendu afþreyingarefni. 
Vegna allrar þeirra tækni sem er í boði, þá hefur 
þróunin verið sú að fólk leitar upplýsinga og talar við 
tækin sín á ensku. Til þess að íslenskan verði gjald-
geng hafa stjórnvöld ákveðið að hrinda í framkvæmd 
máltækniáætlun fyrir íslensku 2018-2022. Markmið 
hennar er að tryggja að hægt sé að nota íslensku í sam-
skiptum við tæki og í allri upplýsingavinnslu. Þannig 
gerum við tungumálið okkar gildandi í stafrænum 
heimi til framtíðar.

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum 
á undanförnum árum, sem felast meðal annars í því 
að börnum með annað móðurmál en íslensku hefur 
fjölgað verulega í skólakerfinu. Samkvæmt Hagstofunni 
eru nú yfir 12% leikskólabarna og tæp 10% grunn-
skólabarna sem hafa erlent móðurmál. Hlutfall ungs 
fólks sem brautskráist úr framhaldsskóla með annað 
móðurmál en íslensku er mun lægra en þeirra sem hafa 
íslensku sem móðurmál. Þrátt fyrir að þróunin hafi 
verið að batna, þá virðist vera að menntakerfið okkar 
verði að gera mun betur svo að öll börn geti notið 
sinna hæfileika. Ljóst er að bæta þarf aðstöðu þessara 
nemenda og endurskoða þá stefnu sem mótuð hefur 
verið til þessa. Leiðarljósið í nýrri stefnu verður að auka 
íslenskukennslu til að auka líkurnar á því að börn með 
annað móðurmál en íslensku hafi sömu tækifæri og 
aðrir í menntakerfinu.

Það eru forréttindi fyrir litla þjóð að tala eigið tungu-
mál. Við verðum sjálf að vera meðvituð um mikilvægi þess 
að leggja rækt við málið okkar og nota það. Tungan leikur 
lykilhlutverki í menningarlegu fullveldi þjóðarinnar.

Íslenskan á tímum örra 
breytinga

Lilja 
Alfreðsdóttir
menntamála-
ráðherra
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Af öllum viðburðum 
sumarsins — Guns 
N´ Roses, Arcade 
Fire, Secret Solstice, 
Listahátíð — er 
óhætt að fullyrða 

að stjórnmálagjörningurinn Pia 
Kjærsgaard á Þingvöllum verði 
afdráttarlaust talinn þeirra mis-
heppnaðastur. Viðburðarstjórn-
endur bjuggust, einhverra hluta 
vegna, við fimm þúsund manns, en 
einungis nokkrar hræður mættu. 
Aðallega var um að ræða erlenda 
ferðamenn sem voru á Þingvöllum 
hvort sem er og svo var þarna — ef 
marka má blöðin — einn mótmæl-
andi, einn fyrrverandi ráðherra og 
einn fyrrverandi sendiherra.

Þetta var klúður. Tilefnið var 
ágætt, þótt það verði að segjast 
eins og er að hingað til hefur dag-
setningin 18. júlí ekki haft neina 
sérstaka þýðingu í hugum neins 
nema þeirra sem eiga afmæli 
þennan dag, eins og Mandela og 
Denni frændi. En það var þá sem 
sagt á þessum degi fyrir hundrað 
árum sem ný sambandslög um full-
veldi Íslands voru samþykkt. Og þá 
vitum við það.

Óbragðið á eftir
Það er hins vegar hvergi hoggið 
í stein að af svona ágætu tilefni 
þurfi endilega að halda 80 milljón 
króna fund á Þingvöllum, sam-
þykkja skrítin þingmál og bjóða 
forseta danska þingsins að halda 
hátíðarræðu, sérstaklega ekki 
ef hún er líka ákaflega umdeild 
fyrir skoðanir sínar á öðrum 
þjóðum og trúarbrögðum. Það 
er rosalega margt annað hægt að 
gera. Til dæmis fannst mér við-
burðurinn daginn eftir, þar sem 
fólk yfir hundrað ára kom saman á 
Hrafnistu, með litlum tilkostnaði, 
miklu áhrifameiri. Það má gera 
meira þannig.

Óbragðið eftir Þingvallafundinn 
er umtalsvert. Hvers vegna gat 
lykilfólk við stjórn landsins ekki 
haft meiri skilning á því að koma 
Piu Kjærsgaard og viðhöfnin í 
kringum hana var ekki að slá í 
gegn? Af hverju í ósköpunum datt 
forystufólk í þann gír að skammast 
út í þá einstaklinga og stjórnmála-
samtök sem töldu ekki ástæðu til 
að sýna henni sérstaka virðingu? 
Pia Kjærsgaard hefur ekki áunnið 
sér mikla virðingu. Kannski á hún 
skilið svipaða virðingu og hún 
hefur í kjölfar fundarins sýnt þeim 
íslensku stjórnmálamönnum sem 
kusu að hlýða ekki á hana. Sem 
sagt litla. Kannski á hún skilið jafn-
mikla virðingu og hún hefur sýnt 
flóttafólki á stjórnmálaferli sínum. 
Sem sagt enga.

Opið samfélag
Í aðdraganda fundarins, og eftir-

leik, gætti merkilegra röksemda. 
Reynt var hálfpartinn að skamma 
fólk til virðingar við Piu. Hún er jú 
forseti danska þingsins. Hún hefur 
sótt umboð sitt lýðræðislega.

Vissulega á að bera virðingu fyrir 
lýðræðinu. En hvað er lýðræði? 
Eins og svo oft áður finnst mér 
gæta þeirrar hugmyndar, að lýð-
ræði sé kosningar og ekkert meira 
en það. Svo á að bera virðingu fyrir 
þeim sem eru kosnir og þegja þess 
á milli.

En það er ekki lýðræði. Lýðræðið 
er alltaf. Það er virkt. Það er lifandi. 
Það er á degi hverjum. Í iðandi 
og opnu samfélagi þar sem ólíkar 
skoðanir fá að heyrast og dafna 
er það fullkominn misskilningur 
um eðli lýðræðis að halda að lýð-
ræði sé bara eitthvað sem maður 
stundar bak við hengi í Hagaskóla 
á nokkurra ára, eða mánaða, fresti. 
Það að íslenskir þingmenn — sem 
eru jú líka lýðræðislega kjörnir og 
hafa umboð til sinna verka — kjósi 
að hlýða ekki á Piu Kjærsgaard og 
sýna þannig andúð sína á skoð-

unum hennar, það er birtingar-
mynd lýðræðis. Mörgum finnst 
þetta óþolandi, en svona virkar hið 
opna samfélag. Við látum skoðanir 
okkar í ljós, hvenær sem okkur 
sýnist.

Fullveldið
Annað dæmi: Donald Trump 
er lýðræðislega kjörinn forseti 
Bandaríkjanna. Og jú, maður skal 
bera virðingu fyrir því. En upp að 
hvaða marki gildir það? Það að 
hann hafi verið kjörinn breytir 
því ekki, að Donald Trump er að 
margra mati talsmaður ógeðslegra 
skoðana, sundrungar, mannhaturs, 
fordóma og fávitaskapar. Við lifum 
á tímum þar sem það er beinlínis 
ógnarmikilvægt að fólk líti einmitt 
ekki svo á að Donald Trump eigi 
rétt á virðingu bara vegna þess 
að hann var kosinn. Ætti hann 
að flytja hátíðarræðu? Það finnst 

mér ekki. Donald Trump og hans 
stuðningsfólk á að finna fyrir því 
að stefna hans er ekki almennt 
viðurkennd. Um hana ríkir engin 
sátt. Hún er ógeð. Í krafti lýðræðis 
gefst fólki færi á að segja einmitt 
það. Alltaf.

Sama gildir um Piu Kjærsgaard. 
Danski þjóðarflokkurinn fékk 21% 
atkvæða í síðustu þingkosningum 
í Danmörku, rétt er það. Hann 
varð annar stærsti flokkurinn. Og 
jafnaðarmenn tóku upp kyn-
þáttahyggju. Gott og vel. Geri 
Danir þetta. Verði þeim að góðu. 
En eigum við að bugta okkur og 
beygja fyrir því? Mega íslenskir 
þingmenn ekki láta andúð sína 
á þessari þróun í ljós, og það á 
helgireit síns eigin lýðræðis? Þótt 
Danmörk breytist í einhvers konar 
rasistaland þarf Ísland ekki að gera 
það líka.

Við erum jú fullvalda.

Pia og lýðræðið

Þótt Danmörk breytist í ein-

hvers konar rasistaland þarf 

Ísland ekki að gera það líka.
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Fjölnir - ÍBV 1-1 
1-0 Birnir Snær Ingason (38.), 1-1 Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson, víti (70.). 

Valur - Víkingur R. 4-1 
1-0 Andri Adolphsson (23.), 2-0 Birkir Már 
Sævarsson (33.), 3-0 Andri (65.), 3-1 Nikolaj 
Hansen (80.), 4-1 Kristinn Ingi Halldórsson 
(90.). 

KA - Fylkir 5-1 
1-0 Ásgeir Sigurgeirsson (20.), 2-0 
Callum Williams (44.), 3-0 Ásgeir (66.), 4-0 
Aleksandar Trninic (78.), 5-0 Ásgeir (83.), 5-1 
Valdimar Þór Ingimundarson (84.). 
Rautt spjald: Ásgeir Eyþórsson, Fylki (61.). 

KR - Stjarnan 1-0 
1-0 Óskar Örn Hauksson (30.). 

Breiðablik - FH 4-1 
1-0 Thomas Mikkelsen (32.), 1-1 Robbie 
Crawford (52.), 2-1 Davíð Kristján Ólafsson 
(76.), 3-1 Gísli Eyjólfsson (78.), 4-1 Arnór 
Gauti Ragnarsson (86.). 

Efri
Valur 28
Stjarnan  25
Breiðablik 25
KR  20
FH 19
KA 18 

Neðri 
Víkingur R.  18 
Grindavík  17
ÍBV 13
Fjölnir  13 
Fylkir 11
Keflavík  3

Nýjast
Pepsi-deild karla

HK/Víkingur - Þór/KA 2-5 
0-1 Sandra Mayor (4.), 1-1 Hildur Antons-
dóttir (6.), 1-2 Andrea Mist Pálsdóttir (42.), 
1-3 Hulda Ósk Jónsdóttir (48.), 2-3 Hildur 
(60.), 2-4 Sandra María Jessen (71.), 2-5 
Sandra Mayor (90.).

Pepsi-deild kvenna

Fylkir - Stjarnan 1-9 
1-0 Thelma Lóa Hermannsdóttir (19.), 1-1 
Telma Hjaltalín Þrastardóttir (22.), 1-2 
Harpa Þorsteinsdóttir (26.), 1-3 Harpa (27.), 
1-4 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir (45+1.), 1-5 
Harpa (53.), 1-6 Sæunn Rós Ríkharðsdóttir, 
sjálfsmark (57.), 1-7 Harpa (67.), 1-8 Guð-
munda Brynja Óladóttir (75.), 1-9 Þórdís 
Hrönn (82.). 

Breiðablik - Valur 2-0 
1-0 Berglind Björg Þorvaldsdóttir (5.), 2-0 
Berglind Björg (76.). 
 
Stjarnan og Breiðablik mætast í úrslitaleik 
Mjólkurbikars kvenna 18. ágúst.

Mjólkurbikar kvenna

Magni - HK 0-1 

Víkingur Ó. - ÍR 2-1

Inkasso-deild karla

Sindri - Hamrarnir 0-1

Inkasso-deild kvenna

GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
atvinnukylfingur kom heim um 
nýliðna helgi, bæði til þess að taka 
þátt í góðgerðarmóti til styrktar 
Umhyggju, félagi langveikra barna, 
og hlaða batteríin fyrir komandi 
átök. Ólafía Þórunn er mikið á ferð 
og flugi vegna þátttöku sinnar  í 
LPGA-mótaröðinni hér og þar um 
heiminn. Ólafía segist hafa farið fram 
úr sér í álagi á síðasta ári og tækifæri 
sem þetta til þess að gefa af sér og 
hitta vini og ættingja því kærkomið. 
Þegar Ólafía Þórunn fékk þessa frí-
helgi hafði hún þar áður tekið þátt í 
LPGA-mótum fimm helgar í röð með 
tilheyrandi ferðalögum.

„Það er æðisleg tilfinning að láta 
gott af sér leiða. Í fyrra héldum 
við sams konar mót, sem var til 
styrktar Barnaspítala Hringsins. Þá 
heimsóttum við Barnaspítalann og 
afhentum peninginn af mótinu í 
kjölfarið og vörðum heilum degi þar 
með krökkunum. Það var algerlega 
frábært og bara einn skemmtilegasti 
dagur lífs míns. Umhyggja er þann-
ig félag að það er ekki mögulegt að 
heimsækja alla félaga samtakanna 
á einum vettvangi, þannig að við 
munum láta það duga að láta fé af 
hendi rakna í þetta skiptið,“ sagði 
Ólafía Þórunn um mótið sem hún 
og kollegar hennar í LPGA-móta-
röðinni tóku þátt í á miðvikudaginn 
í síðustu viku.

„Það er gaman að koma hingað 
heim og spila við öðruvísi aðstæður 
en við erum vanar. Við spilum á 
fjöldanum öllum af svipuðum við-
burðum á hverju ári, en það sem 
gerir þetta mót sérstakt er að Hval-
eyrarvöllur er einstakur völlur og 
þetta er mjög frábrugðið því sem við 
eigum að venjast, bæði á keppnis-
mótum og svona styrktarmótum. 
Það er vissulega mjög kalt hérna, 
en ég sakna þess að spila í evrópsku 
landslagi og loftslagi eftir að hafa 
spilað mikið í Bandaríkjunum og 
svolítið í Asíu,“ sagði Ólafía Þórunn 
um veru sína hér á landi.

„Ég fann það líka áður en ég kom 
hingað að ég var orðin andlega 
og líkamlega þreytt eftir langa og 
stranga törn. Um leið og ég kom 
hingað og andaði að mér íslenska 
loftinu og hitti fjölskyldu og vini 
jókst orkan og ég varð öll ferskari 
fyrir vikið. Ég hef lært það af reynsl-
unni að það er nauðsynlegt að taka 
frí inn á milli og ég verð að vera dug-
legri í því að velja mér verkefni og 
finna svo tíma inn á milli til þess að 
kúpla mig frá golfheiminum. Eftir 
Asíutörnina í lok síðasta árs var ég 
alveg uppgefin og hefði verið til í 
bara mánuð í frí. Þar lærði ég það 
að ég verð að vera duglegri að taka 
oftar styttri frí hér heima. Þetta er 
mjög endurnærandi,“ sagði Ólafía 
Þórunn um mikilvægi þess að koma 
heim reglulega.

Hún er kominn langt í golfheim-
inum, en hún er að keppa í LPGA-
mótaröðinni og keppir reglulega 
á risamótum. Ólafía mun í þessari 
viku  taka þátt í móti í Skotlandi 
þar sem sæti á Opna breska meist-
aramótinu er í boði fyrir góðan 
árangur. Ólafíu langar mikið að 
fara þangað, auk þess að vera með 
tvo drauma í kollinum.

„Það væri ofboðslega gaman að 
taka þátt í Opna breska meistara-
mótinu aftur. Ég spilaði á Opna 
breska í fyrra eftir góða frammi-
stöðu í Skotlandi. Vonandi tekst 
mér að spila nógu vel aftur til þess 
að ná að endurtaka leikinn. Mér 
finnst gott að spila aðeins meira 

Stefnir aftur á Opna breska
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir fékk langþráð frí í síðustu viku sem hún nýtti til þess að láta gott af sér leiða 
um leið. Í þessari viku freistar hún þess að komast inn á Opna breska meistaramótið, annað árið í röð.

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir reynir í vikunni að komast inn á Opna breska meistaramótið. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

Ég hef lært það af 

reynslunni að það er 

nauðsynlegt að taka frí inn á 

milli og ég verð að vera 

duglegri í því að velja mér 

verkefni og finna svo tíma 

inn á milli til þess að kúpla 

mig frá golfheiminum.

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir

Ítalskur sigur á 
Opna breska
GOLF Francesco Molinari hrósaði 
sigri á Opna breska meistaramótinu 
í golfi sem lauk í gær. Hann er fyrsti 
Ítalinn sem vinnur risamót í golfi.

Hinn 35 ára gamli Molinari lék 
afar vel á lokahringnum þar sem 
hann tapaði ekki höggi. Hann lauk 
leik á samtals átta höggum undir 
pari og var tveimur höggum á undan 
Xander Schauffele, Kevin Kisner, 
Justin Rose og Rory McIlroy. Kisner, 
Schauffele og Jordan Spieth voru 
með forystu fyrir lokahringinn en 
enginn þeirra náði sér á strik í gær.

Tiger Woods sýndi að enn lifir í 
gömlum glæðum en hann var um 
tíma með forystu í gær. Hann end-
aði í 6.-8. sæti sem er besti árangur 
hans á risamóti síðan 2013. – iþs

í Evrópu á komandi vikum. Þar 
á eftir er annað mót í Evrópu og 
nýlega kom í ljós að ég verð með 
í liðakeppni á Evrópumóti. Þó svo 
að það sé kalt og vissulega oft meiri 
vindur á mótum sem haldin eru í 
Evrópu og sérstaklega Bretlandseyj-
um þá kann ég vel við það og líður 
vel í umhverfi sem ég ólst upp við. 
Það er gaman að Haraldur Franklín 
Magnús komst inn á mótið karla-
megin,“ sagði hún um nána framtíð 
hvað golfið varðar.

„Ég er með skýra mynd í kollinum 
hvert ég stefni. Ég hef ofboðslega 
gaman af því sem ég er að gera og 
það gefur mér mikið að vera að vinna 
hörðum höndum að ákveðnu mark-

miði. Mig langar mjög mikið til þess 
að spila á Asíusveiflunni og síðan 
er það Evian-mótið sem haldið er í 
Frakklandi í september á hverju ári. 
Þar koma þeir sem staðið hafa upp úr 
á LPGA-mótaröðinni og LET-móta-
röðinni. Það er síðasta stórmótið á 
hverju ári og væri alger draumur að 
taka þátt í því móti. Til þess að fyrr-
greindir draumar geti orðið að veru-
leika þarf allt að smella saman á einu 
móti og það er vel raunhæft að það 
geti gerst. Þú þarft bara eitt gott mót 
einhvern tímann á árinu til þess að 
komast þar að. Ég hef allavega klár-
lega trú á því,“ sagði Ólafía Þórunn 
um drauma sína í golfheiminum. 
hjorvaro@frettabladid.is
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Eva Sigurðardóttir segir að í ár verði reynt að fá ýmsa ólíka hópa sem hafa ekki tekið þátt í Druslugöngunni áður til að vera með. MYND/ÞÓRSTEINN

Vilja fá alla með
Druslugangan fer fram í Reykjavík 

næsta laugardag, 28. júlí. 
Gangan snýst um að útrýma 

kynferðisofbeldi, en í ár verður 
lögð áhersla á að ná til nýrra hópa 

og byggja á árangri #MeToo.  ➛2

AUGUN OKKAR
Það er áhugavert að samkvæmt sömu rannsókn þá eru karlmenn mun svifaseinni til að leita sér 
aðstoðar við skertri sjón, hafa þá tilhneigingu til að sætta sig við ástandið. 

Markmið þessa blaðs er að bjóða lesendum okkar upp á ýmislega gagnlega fræðslu um heilbrigði augna. 
Bæði forvarnir og fræðslu um helstu augnkvilla sem herja á fólk í nútímasamfélagi.  
Einnig sláum við á léttari strengi, skoðum nýjustu tískustrauma gleraugna og sólgleraugna.

Boðið er upp á hefðbundin auglýsingahólf sem og umfjallanir sem eru settar upp af blaðamanni okkar í 
góðu samráði við auglýsanda.

Stór dreifing og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til ákjósanlegra markhópa.

Laugardaginn 28. júlí mun Fréttablaðið gefa út aukablaðið 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
arnarm@frettabladid.is Sími: 512-5442



Druslugangan fer fram í 
sjöunda sinn næsta laugar-
dag, 28. júlí, klukkan 14. 

Eins og venjulega verður gengið frá 
Hallgrímskirkju niður á Austur-
völl, en þar verða ræður og tónlist-
aratriði. Gangan er liður í baráttu 
gegn kynferðisofbeldi á Íslandi og 
hefur bæði vakið athygli og skilað 
árangri, ekki síst þegar kemur að 
því að breyta orðræðu um kyn-
ferðisglæpi hér á landi.

„Druslugangan er samstöðu-
ganga með þolendum kynferðis-
ofbeldis. Þetta er öruggur staður 
þar sem fólk getur komið saman, 
hvort sem þau eru þolendur, 
aðstandendur eða einhver sem er 
á móti ofbeldi, til þess að krefjast 
breytinga í samfélaginu og réttar-
kerfinu,“ segir Eva Sigurðardóttir, 
einn af skipuleggjendum Druslu-
göngunnar.

„Í ár höfum við lagt áherslu á að 
reyna að gera gönguna aðgengilega 
fyrir alla og ná til ýmissa hópa sem 
hafa ekki endilega tekið þátt áður. 
Við höfum til að mynda unnið 
verkefni sem eru ætluð til að ná 
betur til fatlaðra, fólks af erlendum 
uppruna og annarra hópa sem 
við höfum ekki náð mikið til 
síðustu ár. Við viljum endilega fá 
sem flesta til að vera með og vera 
meðvitaðir og verkefnið er ekki 
fyrir okkur, eða okkar hugarfóstur, 
heldur er gangan allra.“

Kerfið þarf að vera  
þolendavænna
„Druslugangan hefur alveg klárlega 
breytt einhverju. Sérstaklega þegar 
kemur að orðræðu og viðhorfum 
í samfélaginu. Maður hefur tekið 
eftir því að fólk er opnara og til-
búnara til að segja frá,“ segir Eva. 
„Það sem vantar kannski enn þá 
eru breytingar innan kerfisins, 
bæði hjá lögreglu og dómstólum.

Það þarf að bæta verkferlana sem 
lögreglan vinnur eftir og það þarf 
að gera breytingar á dómum sem 
kynferðisafbrotamenn fá. Þetta er 
rosalega gerendavænt kerfi. Ger-
andinn fær alltaf að njóta vafans. 
Umræðan innan kerfisins þarf að 
vera þolendavænni, það þarf að 
vera tekið mark á þolendum og þeir 
þurfa að finna fyrir meira öryggi,“ 
segir Eva. „Það má alltaf gera 
betur og eins og við sáum í MeToo 
umræðunni þá er þetta enn þá rót-
gróið í menningunni. Þess vegna 
höldum við áfram með gönguna, 
það er enn þörf fyrir hana.“

MeToo umræðan mikilvæg
„MeToo og Druslugangan tengjast, 
því markmiðin eru þau sömu, að 

opna umræðuna og útrýma kyn-
ferðisofbeldi,“ segir Eva. „Það þarf 
að gera það mögulegt að segja frá 
og breyta, þannig að þetta hætti að 
eiga stað. En vandamálið er að það 
er enn þá verið að beita ofbeldi og 
það er það sem þarf að breyta, ekki 
bara að það sé ekki hægt að segja 
frá. Sumir átta sig líka bara ekki 
endilega á því hvað er ofbeldi.

MeToo umræðan er mikilvæg á 
Íslandi. Sérstaklega eftir að konur 
í ólíkum stéttum fóru að segja frá 
því ofbeldi sem þær hafa orðið 
fyrir,“ segir Eva. „Það var svo mikil 
samstaða og ég held að það sem 
hafi kannski helst setið eftir var 
fjöldi kvennanna sem kom fram. Í 
krafti fjöldans varð þetta risastórt 
og fólk fór að átta sig á því hvað 
þetta er mikið og alls staðar. En 
það er ekki nóg að bara segja frá 
þessu, nú þarf að vinna úr því. 
Þetta er ekkert búið. Það þarf að 
halda áfram.“

Baráttan heldur áfram
„Núna á þriðjudag, fimmtudag og 
föstudag verðum við með fræðslu-
kvöld í Hinu húsinu, þar sem við 
fáum fólk úr ólíkum hópum sam-
félagsins til að koma og tala um sína 
reynslu,“ segir Eva. „Við ætlum að 
spjalla um hvað við getum gert til 
að bæta stöðuna, laga vandamál og 
vera til staðar.

Við förum líka reglulega í heim-
sóknir í félagsmiðstöðvar, skóla og 

fyrirtæki til að fræða og við erum 
alltaf til staðar, svo fólk getur alltaf 
leitað til okkar,“ segir Eva. „Við 
erum til dæmis í samvinnu við 
Iceland Airwaves núna til að hjálpa 
þeim að átta sig á hvað þau geta gert 
til að sporna gegn kynferðisofbeldi. 
Þannig að við höldum bara áfram 
baráttunni. Við gerum það sem þarf 
til að vinna að markmiðinu okkar, 
að útrýma kynferðisofbeldi.“

Nota tísku til að  
minna á málstaðinn
„Á göngunni í ár verðum við með 
nýjan varning; nýja boli, peysu, 
taupoka og perluarmbönd,“ 
segir Eva. „Hugmyndin á bak við 
þennan varning er að nýta flíkur 
til að gera málstaðinn sýnilegan 
allan ársins hring og minna á 
hann hversdagslega, ekki bara í 
kringum gönguna. Við höldum 

verðinu á honum í lágmarki og 
allur ágóði af sölunni fer í að 
halda gönguna árið eftir og halda 
starfinu okkar áfram.

Ég hvet alla til að koma á göng-
una á laugardaginn til að sýna 
samstöðu með þolendum kyn-
ferðisofbeldis og krefjast breyt-
inga,“ segir Eva. „Þetta er mikilvæg 
barátta sem þarf að halda áfram, 
því það er enn þá mikið eftir.“

Eva segir að laga- 
og dómskerfið sé 
of gerendavænt. 
MYND/ÞÓRSTEINN

Gangan hefur farið fram árlega síðan árið 2011. MYND/ÞORRI LÍNDAL GUÐNASON

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Druslugangan hefur haft áhrif á orðræðuna um kynferðisafbrot á Íslandi. MYND/ÞORRI LÍNDAL GUÐNASON

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku
menningu, heilsu og 
margt fleira.

Fylgstu með á 
frettabladid.is/lifid
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
3 0 .  T B L .  M Á N U DAG U R     2 3 .  J Ú L Í  2 0 1 8

Heimili, fasteignasala kynnir 
nýjar íbúðir í glæsilega hönn-
uðu fjölbýlishúsi að Bæjar-

lind 7-9. Húsið er álklætt með áltré 
gluggum og er því viðhaldslítið. Sér 
stæði í lokaðri bílageymslu fylgir.

Glæsilegt útsýni í norður og aust-
ur, rúmgóðar sérgeymslur í sameign. 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. 
Tvær lyftur eru í húsinu. Íbúðirnar 
eru með fallegu parketi á gólfum 
nema í votrýmum og anddyri, þar 
eru flísar á gólfi. Allar innréttingar og 
fataskápar eru frá Axis. Tæki í eldhúsi 
frá Ormson og blöndunartæki frá 
Tengi. Afhending strax við kaup-
samning

Hefðbundin lýsing á íbúð:
Komið er inn í anddyri með fata-

skáp, frá anddyri er gengið inn í 
herbergi og gestasalerni. Herbergi 
með fataskáp, útgengi út á svalir. 
Gestasalerni: flísar á veggjum og á 
gólfi, lítil innrétting. Stofa, borð-
stofa og eldhús í opnu rými, útgengi 
út á stórar svalir. Þvottahús og búr; 
flísar á gólfi, innrétting. Baðherbergi 
með innréttingu, flísar á veggjum og 
gólfi, sturtuklefi, handklæðaofn. Frá 
hjónaherbergi er glæsilegt útsýni. 

Stórir fataskápar. Herbergi með fata-
skáp, glæsilegt útsýni.

Geymsla í sameign, mjög hátt til 
lofts. Stæði í lokuðum bílakjallara. 
Glæsileg eign í mjög vönduðu húsi 
á góðum stað. Eign sem vert er að 
skoða.

Allar frekari upplýsingar eru veittar á 
Heimili fasteignasölu, sími 530-6500.

Nýjar íbúðir í Bæjarlind

Stofa, borðstofa og eldhús er í opnu 
rými. 

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is

S í ð a n  1 9 9 5

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

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

Fallegt fjölbýli við Bæjarlind í Kópavogi. Íbúðirnar eru rúmgóðar og fallegar. 



Rúmgóð og björt 4-5 herb. samtals 153,2 fm íbúð með bílskúr við Digranesveg í Kópavogi. Íbúð er skráð 115,4 fm og bílskúr 34,2 fm. 
Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Frábært útsýni. Stutt í skóla og alla helstu þjónustu. Laus við 
kaupsamning. V. 49,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 24. júlí milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 8249096.

DIGRANESVEGUR 34
200 KÓPAVOGUR

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við 
Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og 
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu 
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. V. 45,9 m.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

Vorum að fá í sölu parhús við Fálkagötu sem skiptist í hæð, ris 
og kjallara, skráð samtals 72,6 fm. Kjallarinn er óskráður og með 
lítilli lofthæð. Um er að ræða eign sem þarf að skoða sérstaklega 
vel með fagfólki en húsið er nánast fokhelt. Bókið skoðun, sýnum 
samdægurs. V. 37,9 m.
Nánari uppl.: Hilmar Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.
Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
FÁLKAGATA 20
107 REYKJAVÍK

2ja-3ja herb. 71,3 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli við Hamraborg. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 1-2 herbergi (hjónaherbergi og annað 
minna herbergi innaf því), eldhús, baðherbergi og forstofu. 
Stæði í opnu/sameiginlegu bílstæðahúsi tilheyrir. Mjög góð 
staðsetning. Örstutt í verslanir og alla helstu þjónustu. V. 32,9 m.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

5 herb. 121,2 fm íbúð á 1.hæð í góðu steniklæddu fjölbýli við 
Ásbraut í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi, sér þvottahús innan 
íbúðarinnar og búr, tvennar svalir, snyrtileg sameign. Góð stað-
setning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. V. 43,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 24. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HAMRABORG 36
200 KÓPAVOGUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ÁSBRAUT 13
200 KÓPAVOGUR

Mjög falleg 175,6 fm íbúð merkt 02-03 í skemmtilegu 6 íbúða 
fjölbýlishúsi á Völlunum. Sér inng. Íbúðin er á þremur hæðum. 
Stofa/borðstofa, eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Mikil 
lofthæð. Svalir til suðurs. V. 52,9 m.
Opið hús mánudaginn 23. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson s. 695 7700.

Góð 105,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu snyrtilega ál-
klæddu fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú herbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Suðursvalir útaf stofu. Hraunvalla-
skóli hinum megin við götuna og stutt í verslun. Íbúðin getur verið 
laus fljótlega. V. 44,9 m.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
DREKAVELLIR 36
221 HAFNARFJÖRÐUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
DREKAVELLIR 22
221 HAFNARFJÖRÐUR

SVÖLUHÖFÐI 1
270 MOSFELLSBÆR

Fallegt 194,9 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, sjón-
varpshol, fjögur herbergi, risherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Timburverönd og fallegur bakgarður í suðurátt. Falleg eign á 
vinsælum stað í Mosfellsbæ. Stutt er í grunnskóla, leikskóla og sundlaug, en auk þess er golfvöllur og fallegar gönguleiðir í næsta 
nágrenni. V. 84,9 m.
Opið hús mánudaginn 23. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Björt og falleg 81,8 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli við Ásvallagötu. Íbúðin skiptist m.a. í tvær samliggjandi stofur með rennihurð 
á milli, rúmgott herbergi, eldhús, baðherbergi og gang. Hægt væri að nýta aðra stofuna sem herbergi. Aukin lofthæð er í íbúðinni og 
skreyttir listar í loftum. Íbúðin er laus við kaupsamning. Göngufæri í leikskóla og skóla. Frábær staðsetning örstutt frá miðbæ Reykja-
víkur. V. 49,5 m.
Opið hús mánudaginn 23. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Glæsileg ný 4ra herb. 96,2 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Gerplustræti í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú herbergi og 
baðherbergi. Innréttingar eru af vandaðri gerði. Stæði í bílageymslu tilheyrir íbúðinni. Áætluð afhending íbúðar er í júlí 2018. V. 44,5 m.

Opið hús þriðjudaginn 24. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.
Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700. 

ÁSVALLAGATA 3
101 REYKJAVÍK

GERPLUSTRÆTI 31
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Vel skipulögð 56,9 fm 2ja herb. íbúð í fallegu litlu fjölbýli við 
Kirkjuteig í Reykjavík. Björt parketlögð stofa og rúmgott eldhús. 
Flísalagt baðherbergi með sturtu. Stór sameiginlegur garður er 
í kringum húsið. Endurnýjað skolp og dren. Góð staðsetning í ró-
legu umhverfi. V. 32,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 25. júlí milli 12:15 og 12:45. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Vorum að fá í sölu góða 39,5 fm 2ja herbergja íbúð með sér inn-
gangi við Grandaveg 37 í Reykjavík. Nýlegt járn á þaki, nýleg gólf-
efni og nýir gluggar. Eignarlóð skráð 228 fm. Frábær staðsetning. 
Stutt í skóla, leikskóla, verslanir og alla helstu þjónustu.

Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. V. 29,95 m.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
KIRKJUTEIGUR 5
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
GRANDAVEGUR 37
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Rúmgóð 104 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Sóltún. Íbúðin skiptist í anddyri, hol, stofu, borðstofu, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús sem er innan íbúðar. Góðar geymslur tilheyra íbúðinni. Frá stofu er gengið út á svalir með svalalokun. Sam-
eiginleg vagna- og hjólageymsla er á jarðhæð. Íbúðin er laus við kaupsamning. Mjög góð staðsetning. Örstutt í verslanir og alla helstu 
þjónustu. V. 49,0 m.
Opið hús miðvikudaginn 25. júlí milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

SÓLTÚN 7
105 REYKJAVÍK

FJÓLUGATA 1
101 REYKJAVÍK

Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús við Fjólugötu í Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. Tvöfaldur sérstæður bílskúr með 
geymslu og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu m.a. yfir Tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að nánast öllu leyti árið 2002 
og var hvergi til sparað. Mikil áhersla var lögð á að halda í upprunalegt útlit hússins m.a. hvað varðar þak hússins, gluggasetningu og 
skipulag. Frá þessum tíma hefur verið gott viðhald á húsinu.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514.

49 NÝJAR ÍBÚÐIR Í EFSTALEITI NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

Efstaleiti Arnarhlíð
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. 
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu 
verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið er 
einangrað og klætt að utanverðu með sléttri álklæðningu. Íbúðirnar 
eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað fullbúnum fyrir 
utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur fylgja. Sérsmíðaðar 
vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum íbúðunum. Einnig er stórt 
sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.

BÓKIÐ SKOÐUN 
– SÝNUM 

SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAG OG 

ÞRIÐJUDAG 
KL. 12.15-12.45

· Stærð íbúða frá 35,3 fm uppí 160 fm
· Fjölbreytt úrval íbúða
· Flestar íbúðir m. stæði í bílageymslu
· Vandaðar og nútímalegar íbúðir
· Verð frá 28,9 millj.

· Stærð frá 57 fm – 112 fm.
· Verð frá 39,8 millj.

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

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

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir 2ja -3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi í Salahverfi eða Smárum Kópavogi.

Fallegt 295,2 fm. steinsteypt einbýlishús á tveimur 

hæðum auk kjallara, að meðtöldum 37,8 fm. inn-

byggðum bílskúr. Stórar svalir sem snúa til suðurs 

og vesturs með útgengi úr stofu/borðstofu. Húsið 

er bjart með miklum gluggum á aðalhæðum. Aukin 

lofthæð er á efri hæð hússins. Stofa/sjónvarps-

rými með stórum gluggum til suðurs. Í dag eru 5 

rúmgóð svefnherbergi en auðvelt væri að bæta 

við sjötta svefnherberginu í óskráðu rými í kjallara. 

Góð staðsetning í lokuðum botnlanga. 
Möguleiki væri að gera auka íbúð í kjallara með 
sérinngangi. 

Verð 84,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45 
Mjög falleg 93,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni 

sér geymslu við Hverafold í Grafarvogi. Yfirbyggðar 

opnanlegar svalir til vesturs. Þvottaherbergi innan 

íbúðar. Rúmgóð stofa sem rúmar vel borðstofu-

borð. Snyrtilegt eldhús með gluggum til vesturs og 

góðum borðkrók. Tvö góð herbergi. Útsýnis nýtur 

til vesturs, út á Grafarvoginn og yfir miðborgina. 

Vel skipulögð íbúð í Foldahverfi í Grafarvogi. 
Stutt í grunnskóla og í útivistar- og íþrótta-
svæði. 

Verð 41,2 millj.

Klyfjasel. Vel staðsett einbýlishús

Hverafold 19. 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Björt og vel skipulögð 124,2 fm. íbúð á 3. hæð að 

meðtaldri sér geymslu. Íbúðin er með rúmgóðum 

svölum til suðvesturs og sér bílastæði í bíla-

geymslu. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til 

vesturs og norðurs. Fallegt útsýni að Skarðsheiði, 

Esju og út á sundin. Þrjú svefnherbergi. Þvottaher-

bergi inn af eldhúsi. Gengið er inn í íbúð af opnum 

stigapalli með glerlokun að hluta. 

Stutt í Salaskóla, Salalaug, Kórinn íþróttasvæði 
og Golfklúbb Garðabæjar.

Verð 51,9 millj.

Vel byggður 71,8 fm. sumarbústaður að með-

töldu 9,5 fm.  baðhúsi, sem er nýtt sem herbergi í 

dag,  við Vatnsendahlíð í Skorradal á 2.508,0 fm. 

leigulóð með stórkostlegu útsýni yfir Skorradals-

vatn og fjallgarðinn í suðri. Bústaðurinn er allur 

viðarklæddur að innan. Rafmagnskynding er í 

húsinu en þó er það upphitað með vatnsofnum 

með hringrásarkerfi.  Verönd er yfirbyggð að hluta 

á milli bústaðarins og baðhússins. Stór um 100 fm. 

afgirt viðarverönd umlykur bústaðinn á þrjá vegu. 

Aukin lofthæð er í stofu og herbergjum. 

Verð 29,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 12.00 
– 12.30 
Falleg 106,9 fm. íbúð á tveimur efstu hæðunum, 4. 

og 5.hæð, auk sérstæðis í bílageymslu. Möguleiki 

væri að stúka af fleiri svefnherbergi á efri hæð. 

Útgengi úr stofu á efri hæð á stórar svalir til vesturs 

með glæsilegu útsýni út á Sundin að Snæfellsnesi 

og yfir miðborgina. Hentugt fyrir þá sem vinna 
í miðbænum eða fyrir þá sem vilja leigja út til 
ferðamanna. Möguleiki er að kaupa aðra íbúð, 
2ja herbergja í sama húsi á 3. hæð. Um er að 
ræða fallega íbúð með glæsilegu útsýni á afar 
vinsælum stað í miðborg Reykjavíkur. Í göngu-
færi við allt það besta sem borgarlífið hefur 
upp á að bjóða.

Verð 59,9 millj.

Lómasalir 12 – Kópavogi. Mjög góð 4ra herbergja íbúð.

Vatnsendahlíð. Sumarhús í Skorradal.

Virkilega glæsileg 212,0 fm. efri hæð “penthouse” 

með tvennum 40 fm. þaksvölum og einstöku 

útsýni í vönduðu og klæddu fjórbýlishúsi auk 30,8 

fm. bílskúrs. Eignin er innréttuð á vandaðan og 

smekklegan hátt. Allar fastar innréttingar eru af 

gerðinni HTH frá Bræðrunum Ormsson og öll tæki 

af gerðinni AEG. Aukin lofthæð er í eigninni og 

gólfsíðir gluggar að hluta.  Tvö sér bílastæði fylgja 

eigninni á lóð hússins. 

Eignin er á allri efstu hæð hússins og frá henni 
nýtur óviðjafnanlegs útsýnis yfir sjóinn, yfir 
Álftanes, Bláfjöllin og austur að Hengli. 

Verð 99,5 millj.

Afar falleg 143,4 fm. neðri sérhæð að meðtöldum 

28,0 fm. bílskúr við Kambsveg á frábærum stað í 

nálægð við Laugardalinn. Stofa með gluggum til 

suðurs og austurs og með fallegum loftlistum og 

rósettum í loftum. Forstofuherbergi sem gæti verið 

fjórða svefnherbergið. Tvö barnaherbergi. Rúmgott 

hjónaherbergi. Eldhús með sprautulakkaðri innrétt-

ingu með góðu skápaplássi. 

Þvottaherbergi með útgengi á baklóð. 

Stór ræktuð lóð með viðarverönd. 

Verð 57,9 millj.

Kópavogsbraut – Kópavogi. Efri hæð „penthouse“. Tvennar þaksvalir

Kambsvegur.  Mjög góð 6 herbergja sérhæð.Klapparstígur 18. 3ja herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45 
Falleg og björt 64,1 fm. íbúð á 1. hæð með vestur-

svölum í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Engihjalla. 

Rúmgóð stofa. Svefnherbergi með útgengi á stórar 

svalir til vesturs. Eldhús með eldri viðarinnrétt-

ingum. Sér geymsla. Á hæðinni er sameiginlegt 

þvottaherbergi með 2 öðrum íbúðum og sér 

tenglum fyrir hverja íbúð.   

Íbúðin getur verið laus til afhendingar fljótlega. 

Verð 27,9 millj. 

skiptist í rúmgott alrými með mikilli lofthæ ogsamanstendur af stofu 

með arni, borðstofu og eldhúsi. 

með gluggum, sturtum og salerni.

á þrjá vegu til suðurs, vesturs og norðurs. 

 Heyholt 29 og er 2.496,0 fm. eignarlóð.

Engihjalli 17 - Kópavogi. 2ja herbergja íbúð – laus fljótlega. 

Heilsárshús á eignarlandi í landi Heyholts, Borgarbyggð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Mjög góð 149,8 fm. íbúð, að meðtöldum bílskúr 

og sérgeymslu í þessu eftirsótta fjölbýlishúsi fyrir 

63ja ára og eldri við Þorragötu. 

Íbúðin er öll innréttuð með ljósum viði, Beyki, og 

lítur vel út. Mjög stór stofa með útgengi á skjól-

sælar svalir til suðurs sem eru yfirbyggðar að hluta. 

Útsýnis nýtur frá stofum og bókaherbergi yfir 

sjóinn, að Bláfjöllum, Álftanesi og Reykjanesinu. 

Þrjú rúmgóð herbergi. Húsvörður.  

Íbúðin er laus fljótlega. 

Verð 79,9 millj.

Þorragata 7. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

MÁNUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

73,5 millj.Verð :

Nýlendugata 15A 
101  Reykjavík

Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum 
Klæðning á húsinu er öll ný 
Gluggar allir endurnýjaðir 
Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar

115,0 millj.Verð :

Sandakur 2 
210 Garðabær

Sérlega vel skipulagt og fallegt 242,6 fm 
endaraðhús á skjólsælum stað á miðri 
Arnarneshæðinni 
Húsið er glæsilegt ásýndum þar sem það er 
ýmist klætt áli eða harðviði 
Húsið snýr í suð- suðvestur þannig að það nýtur 
sólar allan daginn 
Einstaklega vel hönnuð hjónasvíta er í húsinu

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. júlí kl. 17:00 - 17:40

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. júlí  kl. 12:15 - 12:45

52,9 millj.Verð :

Íbúð 702 (merkt b) 
Glæsileg 109,9 fm útsýnisíbúð á 7.hæð 
Frábært útsýni til sjávar og fjalla 
Örstutt í fjölbreytta þjónustu við Garðatorg 

 
líka austursvalir 

105,0 millj.Verð :

Hraunbraut 22 
200 Kópavogi

Hraunbraut 22 í Kópavogi
Tveggja íbúða fjölskylduhús
253 fm á tveimur hæðum. 
Fallegt útsýni til Reykjavíkur

Hrísmóar 1 
210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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



Með þér alla leið

.       

Verð: 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. júlí kl. 18:00 - 18:30

Reisulegt einbýli á góðum stað í Suðurbæ 
Hafnarfj. 203,4 fm með aukaíbúð í kjallara 
Frábær staðsetning við grænt svæði 
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara 
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð 
Auðvelt að opna á milli og nýta húsið  
sem eina heild 
Góður garður

Hlíðarbraut 5
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 52,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. júlí kl. 17:00 -17:30

105 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Björt stofa m suðurgluggum 

Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 

Gott útsýni

Holtsgata 41
101 Reykjavík

.       

Verð: 79,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. júlí kl. 17:30 - 18:00

Mjög sjarmerandi og vel staðsett  
151,1 fm efri sérhæð 

Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 herbergi,  
eldhús og bað 

Manngengt risloft er fyrir íbúðinni 

Sóleyjargata 23
101 Reykjavík

.       

Verð: 83,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23.júlí kl. 17:00 - 17:30

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr á 

Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm 
Nýtt eldhús og mikil lofthæð 
Fallegur garður við grænt svæði  

Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
Þvottahús og mjög góðar geymslur 
Sjónvarpsherbergi og bókastofa

Funafold 24
112 Reykjavík

.       

Verð: 68,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. júlí kl. 17:00 - 17:40

Nýlegt, vel skipulagt raðhús á einni hæð  

4 góð svefnherbergi 

Góð timburverönd og suðurgarður 

Vogatunga 92
270 Mosfellsbær

.       

Verð: 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. júlí kl. 17:00-1730

Mjög falleg og vel skipulögð 111,3 fm íbúð 
á jarðhæð með tveimur afgirtum veröndum 
og stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi á 
eftirsóttum stað í vesturbænum

Boðagrandi 2A
107 Reykjavík

162,5 fm endaraðhús með bílskúr 
Vesturgarður og vestursvalir 
Svefnherbergi nokkur talsins lokaður garður 

69,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Staðarbakki 2

s. 775 1515

109 Reykjavík

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum  
 

ásamt bílskúr 
Húsið er alls 213 fm 
Fimm svefnherbergi 
Möguleiki á að loka alveg  
á kjallara og leigja út

64,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jófríðarstaðavegur 

s. 778 7272

220 Hafnarfjörður

Nánast ný 130,3 fm 3-4ra herbergja íbúð 
með útsýni á 4 hæð 
Til viðbótar við stærð eru tvennar lokaðar 
svalir samtals 35,5 fm 

 
svölum 165,8 fm 
Bílastæði í bílageymslu - vönduð gólfefni

72,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42b

s. 697 9300

107 Reykjavík

Penthouse íbúð glæsilegt útsýni 
Falleg 4ra herbergja útsýnisíbúð  
á tveimur hæðum 
Stórar stofur og hátt til lofts 
Svalir í suð-vestur 
 

Tilboð óskast 

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

Mjög falleg 242,6fm parhús á 3 hæðum  
með innbyggðum bílskúr 
Húsin eru fullkláruð að innan sem utan 
Lóð grófjöfnuð að hluta 
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara  
með sérinngangi 

89,5 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Friggjarbrunnur 17

s. 780 2700

113 Reykjavík

129 fm íbúð á 3 hæð við Meistaravelli 7 í 
Reykjavík ásamt ca 21 fm sérstæðum bílskúr 
Fjögur góð svefnherbergi. Sérgeymsla í 
kjallara og snyrtileg hjóla- og vagnageymsla 
Góð aðkoma, næg bílastæði og stutt í 
margvíslega þjónustu

64,7 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Meistaravellir 7

s. 778 7272

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

Verð: 67,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. júlí kl. 16:45 - 17:15

Afar glæsileg 3ja herbergja 121,5 fm íbúð  
á efstu hæð (5. hæð) 
Tvennar svalir
Bílastæði í bílageymslu - Lyfta 
Fallegar innréttingar og gólfefni 
Mjög gott útsýni er frá íbúðinni 
Laus strax

Norðubakki 17A
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 74,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. júlí kl. 18:00 -18:30

Falleg og björt 6-7 herbergja efri sérhæð  
í tvíbýlishúsi 
Skráð 217,1 þar af innbyggður  
bílskúr 39,6 fm 

Mikil lofthæð - stór sólpallur- útsýni

Dverghamrar 8
112 Reykjavík

.       

Verð: 50,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25. júlí kl. 12:00 - 12:30

íbúð 401
Glæsileg 66 fm, 2ja herbergja 

Sérstaklegar glæsilegar þaksvalir með útsýni 

Mikil og góð sameign, hjólageymslur 
Lyftuhús

Mýrargata 26 
101 Reykjavík

.       

Verð: 61,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. júlí  kl. 17:00 - 17:30

Heillandi mikið endurnýjað parhús á hornlóð 
115 fm og möguleiki á stækkun 

 
við grænt svæði 
Nýtt glæsilegt eldhús og gestasnyrting 
Mjög opið og bjart og mikil lofthæð í stofu 
Góð tenging við stóran fallegan garð 
Þvottahús með aukainngangi

Aratún 26
210 Garðabær

.       

Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. júlí kl. 12:00 - 12:30

2ja herbergja íbúð að Veghúsum 31  
- skráð 83,5 fm (með stæði í bílageymslu) 

Íbúðin er á 3. hæð (302) og með  
stæði í bílskýli 

Lyfta er í blokkinni 

Veghús 31
112 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
með sér garði 
Skráð stærð er 123,9 fm en íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymslu 
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi 
Þangað er hægt að sækja ýmsa  
þjónustu og félagslíf

57,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðaþing 10 íbúð 104

s. 697 9300

203 Kópavogur

Fallegt einbýli á einni hæð 223 fm  
að stærð með tvöföldum bílskúr 
Fallegur garður og viðarverönd  
með heitum potti. 3 svefnherbergi,  
þar af hjónaherb með sérbaðherbergi 
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð 
Frábær staðsetning í Vogunum

69,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammsgata

s. 695 5520

190 Vogar

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum 
Fjölskylduvænt hverf 
Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig 
pallur til norðurs 
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum 
Stórar bjartar stofur með útgengt út á 
afgirtan skjólgóðan pall 

57,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brattholt 6A 

s. 845 8958

270 Mosfellsbær

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús 
Staðsteypt hús á einni hæð 
Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými 
Mikil lofthæð og stórir gluggar  
3 herb, stórt þvottahús og geymsluloft 
Frágengin lóð, verönd og pottur

76,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór 139

s. 899 1178

203 Kópavogur

Falleg 2ja herbergja íbúð í kjallara  
 

Íbúð sem varð að veruleika árið 1980 
Endurnýjað dren og skolp 
Ný eldhúsinnrétting ásamt tækjum 
Endurnýjað baðherbergi Íbúðin ný máluð 

Góð fyrstu kaup

30,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrísateigur 13 

s. 845 8958

105 Reykjavík

.       

Verð: 53,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. júlí kl. 17:00 - 17:40

íbúð 513
Tveggja herbergja lúxusíbúð 
Gengið inn af svölum í íbúð. Lofthæð íbúðar 
er ca 3 metra. Sérsmíðaðar innréttingar, 
gólfsíðir gluggar. Bílastæði í lokaðri 
upphitaðri aðgangsstýrði bílageymslu. 
Þaksvalir á 6. og 7. hæð.  
Iðandi mannlíf og mikil uppbygging  
á svæðinu. Einstöku staðsetning og  

Mýrargata 26 
101 Reykjavík

Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 

Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002 
Tvöfaldur bílskúr 6-7 svefnherbergi og  
5 baðherb/snyrtingar -  Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast  

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

57,5 fm heilsárshús í Öndverðarnesi 
Hjónaherbergi og tvískipt barnaherb. 
Húsið er á tveimur hæðum 
Efri hæð til viðbótar v uppg fermetra 
6100 fm leigulóð 
Stutt á golfvöllinn 

23,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut

s. 695 5520

801 Grímsnes

Glæsilegt 100 fm sumarhús á fallegum 
útsýnisstað í Úthlíð 
Mjög vandað hús og vel um gengið 
Verönd allan hringinn í kring um bústaðinn, 
heitur pottur, gott leiksvæði, 
heitt og kalt vatn

39,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vörðás

s. 780 2700

801 Biskupstungur

84,8 fm hús m/ ca 100 fm sólpalli  
5000 fm kjarri vaxið eignarland
Frábær staðsetning 
Hitaveita, heitur pottur

33,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Selmýrarvegur v Álftavatn

s. 775 1515

356 Selfoss

Lóð nr 2 við Hestvíkurveg  
Útsýni út á Þingvallavatn 
Hlýlegt sumarhús, arinn, svefnloft

20,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nesjar v Hestvíkurveg

s. 775 1515

801 Grafningur

Glæsilegt 174 fm heilsárshús 
Hannað að innan af 
Rut Káradóttur 34 fm gestahús 
Þrjú svefnherbergi 
Stórbrotið útsýni 30 mín frá Reykjavík

75,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka

s. 775 1515

801 Þingvellir

42 fm sumarhús ofarlega í landinu 
Tvö svefnherbergi 
Fallegt útsýni 
Stofa og eldhús í opnu rými 
Flestir gluggar nýlega endurnýjaðir 
Upp í taka á húsbíl kemur til greina

13,4 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Stílhreint, vel skipulagt og fallegt  
parhús á eignarlóð 

Húsið er 164 fm með innbyggðum bílskúr 

Mikil lofthæð er í húsinu og ekkert til 
sparað bæði í efnisvali og tækjum

81,4 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kirkjubrekka 12

s. 899 5856

225 Álftanes/Garðabær

Rúmgóð og björt 110 fm 3ja herbergja íbúð
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu
Gott opið stofu og eldhúsrými,  
útgengt á svalir
Svefnherbergin tvö eru mjög rúmgóð
Þvottahús er sér innan íbúðar 

46,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Naustabryggja

s. 899 1178

110 Reykjavík

Falleg 76 fm 3ja herbergja íbúð 
2. hæð 
Frábær staðsetning

41,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Baldursgata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Mjög vel skipulagt 59,7 fm raðhús fyrir  
60 ára og eldri með hellulagðri verönd að 
framan til og útgengí út í garð að baka til 
Eignin skipist í : forstofu, eldhús, stofu, 
borðstofu, herbergi, baðherbergi og 
þvottahús/geymslu 
Eignin er laus við kaupsamning

34,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein

s. 780 2700

210 Garðabær

Björt og góð 67 fm, 3ja herbergja íbúð 
Baðherbergi er nýlega endurnýjað 
Nýlegt skólp 
Frábær staðsetning

36,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ljósvallagata 14

s. 822 2307

101 Reykjavík

48 fm sumarhús með góðu útsýni 
Innifalið í fm er baðhús m sauna  
3 svefnherbergi 
Frábært útsýni

15,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 111

s. 695 5520

311 Skorradalur

Hlýlegt 38,5 fm sumarhús í Þrastarskógi  
2 svefnherbergi með kojum eldhús og  
stofa samliggjandi 
Rafmagn, kalt vatn og hitað vatn 
Sundlaug og golfvöllur á svæðinu 

13,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vaðhólsbraut 8

s. 775 1515

801 Selfoss

Fallegt 53 fm sumarhús í Reykjaskógi 
Heitt vatn og rafmagn 
Innbú fylgir með 
Tvö svefnherbergi 

14,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur

s. 695 5520

801 Biskupstungur

Falleg og vel skipulögð í búð í  
nýlegu húsi við Ægisgötu 5
2ja herbergja
Svalir - Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ægisgata 5

s. 899 5856

101 Reykjavík



Vilborg Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
891 8660
vilborg@domusnova.is

Vera Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
866 1110
vera@domusnova.is
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Verð frá 
29.900.000 kr.
Nýjar íbúðir í hjarta 
Hafnarfjarðar 

OPIÐ HÚS
 Mánudaginn 23. júlí 

kl. 12-12:30

Miðvikudaginn 25. júlí
kl. 12-12:30



Sóltún 16, 105 Rvk., 4ra herb. + bílageymsla
OPIÐ HÚS MÁN 23/7 KL. 17:00-17:30.

Glæsileg 4ra herbergja 126,5 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt 10,2 fm geymslu í kjallara, 
samtals 136,7 fm. Til viðbótar er stæði í bílageymslu. Tvennar yfirbyggðar svalir.  
Parket og flísar á gólfum. Tvö svefnherbergi, stórar stofur. Falleg eldhúsinnrétting m/granít  
í borðplötum. Þvottahús innan íbúðar. Verð 70 millj.  
Opið hús mánudaginn 23. júlí kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Holtsvegur 1
FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ Í KJÓSINNI.

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Þrjú 
svefnherbergi, bjartar stofur. Aðalhúsið er skráð ca. 65 fm en er stærra að gólffleti, þar sem 
hluti efri hæðar er ómældur. Auk þess er 15 fm gestahús. Hitaveita komin að húsi. Lóðin er 
í mjög fallegri rækt. Einstakt heilsárshús stutt frá Reykjavík. Verð 28 millj.

Sóltún 11, 105 Rvk., 3ja herb. + bílageymsla
OPIÐ HÚS MÁN 23/7 KL. 16:30-17:00.

Sóltún 11, íbúð 503. Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi við Sóltún í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan 
íbúðar og auk þess gott geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 56,9 millj.  
Opið hús mánudaginn 23. júlí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Ofanleiti 5, 103 Rvk
3JA HERBERGJA.

Ofanleiti 5, íbúð 102: Ca. 83 fm. 3ja herbergja íbúð með sérverönd og afgirtri lóð á 
frábærum stað við Kringluna. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi, einnig er 
sérþvottahús og geymsla á hæðinni. Verið er að gera við múr hússins og mála að utan. 
Verð 39 millj. Íbúðin er laus og tilbúin til afhendingar við kaupsamning. Pantið tíma fyrir 
skoðun, lyklar á skrifstofu.

Ljósheimar 4, 104 Rvk., 4ra herbergja
OPIÐ HÚS MÁN 23/7 KL. 16:30-17:00. 

Ljósheimar 4, íbúð 304. 109,2 fm björt og falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í mikið 
endurnýaðri lyftublokk á frábærum stað í námunda við Laugardalinn. Íbúðin  hefur verið 
talsvert endurnýjuð og er laus við kaupsamning. Verð 45,7 millj.  

Opið hús mánudaginn 23. júlí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Langholtsvegur 78, 104 Rvk, einbýli
OPIÐ HÚS ÞRI 24/7 KL. 16:30-17:00.

Ca. 323 fm einbýlishús á frábærum stað. Húsið sem er byggt 1963 var hannað af Manfreð 
Vilhjálmssyni arkitekt. Á efri hæð eru stofur, eldhús, tvö baðherbergi, eldhús og þvottahús 
auk svefnherbergja. Á neðri hæð er sjónvarpshol, stofa og sólstofa, geymslur, baðherbergi 
og gestasnyrting auk geymslna. Skjólgóður garður er við húsið og bílskúr innbyggður.  
Verð 117 milljónir. Opið hús þriðjudaginn 24. júlí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Opið hús mánudaginn 23.7. 2018 frá kl: 17:30 til 18:00 

Grandavegur 47, bjalla 405, 107 Reykjavík 
Vel skipulögð tveggja her-
bergja 65,6 f íbúð á fjórðu 
hæð ásamt 9,9 fm geymslu í 
sameign alls 75,6 fm. í góðu 
fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og 
eldri við Grandaveg 47, 107 
Reykjavik. Eignin er laus til af-
hendingar við kaupsamning.   

Húsvörður er búsettur í hús-
inu.  Mikil sameign er í húsinu, 
t.d. stór samkomusalur á 10. 
hæð, þar sem hægt er að 
kaupa hádegismat. 
Í sameign á 1. hæð: æfingatæki, saunaklefi, útihúsgögn, pottur o.fl. 

Örstutt í skemmtilegar gönguleiðir við sjávarsíðuna.                        Verð 37,9 millj.
     

Páll Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali / leigumiðlari
Gsm:  699 4994  
pall@fasteignasalan.is  

OPIÐ HÚS

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. júlí kl. 17.30-18.00

Grandavegur 1    107 Reykjavík 49.900.000

Björt og falleg íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsóttastað í Vestur-
bænum. Um er að ræða 3ja herb íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli ásamt 
bílskúr. Samtals er eignin skráð115,1fm og þar af er bílskúrinn 25,2fm. 
Stofa björt með útgengt á góðar svalir, rúmgóð herbergi og gólfefni 
er parket og flísar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í þjónustu, 
íþróttasvæði K.R og fallegar gönguleiðir við Ægissíðuna. 
     
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 115,1 m2       Bílskúr  

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. júlí kl 17.30-18.00

Álfatún 29    200 Kópavogi 46.900.000

Mjög rúmgóð og björt íbúð á þessum eftirsótta stað 
í  Kópavoginum neðst við Fossvogsdalinn. Frábært útsýni og 
óbyggt svæði fyrir framan hús. Eigninni fylgir opið bílastæði 
í skjóli undir svölum. Svefnherbergi eru 3 og þvottaherbergi 
er innan íbúðar. Húsið er fallega hannað og  hefur fengið gott 
viðhald m.a er búið að skipta um járn á þaki og verið er að klára 
að taka hús í gegn að utan, múrviðgera og mála einnig var skipt 
um alla gróðurkassa í húsinu og trégrindum og er það gert á 
kostnað seljanda.   
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 102,9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820 2222 

Krossar ll     621 Dalvík 36.000.000

Gott  einbýlishús á fallegum útsýnisstað að Krossum Dalvíkur-
byggð, húsið er á einni hæð með mjög fallega hönnuðum garði 
og stórri og fallegri verönd með heitum potti. 

Eignin skiptist í stóra stofu, hol/sjónvarpsherbergi, fimm svefn-
herbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús og geymslu.  Frá húsinu 
er mjög fallegt útsýni yfir Hrísey og Eyjafjörðinn til margra átta.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 167,2 m2

 BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898 6106

Ljósakur 9     210 Garðabæ 109.500.000

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm 
þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var 
unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. 
Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi. Fallegt baðherbergi er inn af 
master-svefnherb., m/tvöfaldri sturtu og glæsilegri innréttingu. Öll blöndunartæki 
frá Vola. Stórt fataherbergi. Svefnherbergi við forstofu, innréttað sem skrifstofa. 
Einnig er sjónvarpsherbergi, gestasnyrting, þvottaherbergi og bílskúr. Stigin á milli 
hæða er sérstaklega fallegur með svarti steypu á þrepum. Á annari hæð er aðal-
rýmið. Eldhúsið er með stórri L-laga eyju, Silestone kvartssteinn á borði. Miele 
tæki, s.s. tveir ofnar og háfur. Gaggenau helluborð. Tvöfaldur innbyggður ísskápur 
og innbyggð Miele uppþvottavél. Borðstofa og stofa með fallegu útsýni, ásamt 
útgengi út á 50 fm suður-þaksvalir.      
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 223,1 m2      

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. júlí kl 18.30-19.00

Lautasmári 49    201 Kópavogi 49.900.000

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð 5 herb íbúð á 2.hæð í góðu 
fjölbýli í Smárahverfi Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 
107,9fm, svefnherbergin eru 4 og öll rúmgóð með fataskápum. 
Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók við glugga.  Þvottahús 
er innan íbúðar. Stórar svalir og staðsetningin er frábær þar sem 
göngufæri er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði og alla þjónustu í 
Smáralindinni.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 107,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. júlí kl. 17:30-18:00

Austurbrún 25    104 Reykjavík

*Frábær fyrstu kaup* Rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð í kjallara með 
sérinngangi. Íbúðin er í þríbýli. Rúmgott miðjuhol. Stofa með tveimur gluggum. 
Baðherbergi var endurnýjað 2014, gluggi er á baðherb. Upprunal.eldhús, góðir 
skápar í svefnherb. Geymsla innan íbúðar. Sameiginl. þvottahús í sameign. Þak 
endurnýjað 2001.  Uppl. veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 72,3 m2      

34.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. júlí kl. 17:30-18:00

Austurbrún 2    104 Reykjavík

*Einstakt útsýni yfir borgina til vesturs og norðurs* Mikið endurnýjuð eins herb. 
íbúð  með yfirb. svölum á 9. hæð. Auðvelt er að gera herbergi úr opnu svefnrými. 
Eldhús er vandað með Miele tækjum og dökkum stein á borði. Baðherbergi er 
með glugga, baðkar með sturtuaðstöðu og hvítri innréttingu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 1     Stærð: 47,6 m2      

30.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. júlí kl. 17:30-18:00

Dverghamrar 28    112 Reykjavík 49.900.000

FLOTT 3JA-4RA HERB. MIKIÐ ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR 
Í TVÍBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ Í GRAFARVOGINUM - RÉTT VIÐ SKÓLA/
LEIKSKÓLA OG AÐRA ÞJÓNUSTU.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3-4     Stærð: 113,1 m2      

NÝR ÁFANGI Í SÖLU VIÐ EFSTALEITI
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3

Afhending 
sumar/haust 2019Verð frá 28.900.000,-

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

Íbúðir frá 35fm studíóíbúðum 
upp í 5herb. 160,4fm.

1. herb. verð frá 28.9m
2. herb. verð frá 38.4m
3. herb. verð frá 47.9m
4. herb. verð frá 64.9m
5. herb. verð frá 79.8m

520 9595
t r a u s t  

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464



Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Magnús Már 
Lúðvíksson 
Lögg. fasteignasali

699 2010
  magnus@fastlind.is

Sögufrægt steinsteypt skrifstofuhúsnæði, u.þ.b 510 fm sem stendur

sér á stórri lóð í botni Skógarhlíðar. Húsið er 2 hæðir og kjallari 

á henni mörg bílastæði.

breyta í íbúðir. Samþykktur er 1.280 fm byggingarréttur fyrir 

besta stað í borginni, steinsnar frá 2 háskólum, leik- og barnaskóla.

Í sölu sögufrægt hús, 
Þóroddsstaðir í Skógarhlíð, 
í Reykjavík ásamt 
byggingarétt fyrir 18 íbúðir. 

VIÐ KYNNUM

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

Spennandi fasteignaverkefni 
í Skógarhlíðinni
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Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

Almenn garðvinna, sláttur, úðun 
og ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 
698 1215

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is
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 #
sýningarsalnum Draghálsi

Sorptunnan Tospy 2000
Fáanleg í mörgum litum

Sorptunnan sem allir þekkja

Sóparinn - breidd 77 cm - þyngd 
aðeins 12 kg. - Safnar 50 kg.

Sjáðu myndband á 
Facebook síðunni okkar

Stubbahús

Smekkleg stubbahús.
Sem auðvelt er að tæma.

Lacor - flugnabaninn
Ýmsar stærðir

Ruslatína
Ýmsar tegundir

50x70 cm19900.-
 kr án/vsk

69900.-
 kr án/vsk

Ruslatínan

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Til sölu 40 feta gámur.nánari uppl í 
siggaer20@gmail.com

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Atvinnuhúsnæði til leigu 150 fm á 
Kársnesbraut góð innkeyrsluhurð 
skrifstofa, 20 fm kælir 5 fm frystir. 
uppl. s. 6605600

 Atvinnuhúsnæði
Til leigu 103 fm á 
jarðhæð,Hafnarfirði laus strax 
tilvalið fyrir litla heildsölu eða lager.
Uppl. í siggaer20@gmail.com. eða 
í s: 862-5899. Verður til sýnis á 
mánudaginn milli kl. 16-19

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

STARFSFÓLK Í BOÐI
Höfum í okkar röðum áreiðanlegt 

og reynslumikið starfsfólk í hin 
ýmsu verkefni. Meðal annars í 
smíðavinnu, flísalagnir og aðra 

múrvinnu, pípulagnir, vélavinnu 
og málningarvinnu ásamt allri 
almennri verkamannavinnu.

Manngildi Starfsmannaþjónusta 

s.780-1222

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

www.talentradning.i
Umsæ j

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

52 1600
Bryndís
GSM: 773 7400
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Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki samkvæmt
EURO NCAP.

FRÁBÆR
FERÐAFÉLAGI

OPEL CROSSLAND     

Opel Crossland X kemur þér hvert á land sem er, allt í senn rúmgóður, 
sparsamur og þægilegur. Einnig fæst Crossland X með bílsætum sem 
hlotið hafa AGR vottun samtaka þýskra baksérfræðinga.

Tilboðsverð 
2.890.000 kr.

Crossland X Enjoy, verð: 3.090.000 kr.

Kynntu þér Opel Crossland X og bókaðu 
reynsluakstur á crossland.opel.is 

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

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Nýttu þér frábær kjör áður en
verð á nýjum bílum hækkar vegna 

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

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

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir og afi,

Friðrik Daníel Stefánsson 
viðskiptafræðingur,  

Kjalarlandi 17, 
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 15. júlí. 

Útförin fer fram í Bústaðakirkju, 
þriðjudaginn 24. júlí kl. 13.00

Ólafía Sveinsdóttir, 
börn, tengdabörn og barnabörn.

Þann 23. júlí 1808 kom enskt 
víkingaskip búið 23 fall-
byssum til landsins í 
því skyni að ræna 
þeim verðmæt-
um sem hér 

kynnu að finnast. Kvaðst 
foringi sjóræningjana, 
Thomas Gilpin, vera 
óvinur Danakonungs 
og hefði hann í hyggju 
ræna eignum kon-
ungs hér á landi.

S j ó ræ n i n g ja r n i r 
tóku land í Hafnar-
firði og hófu fjársjóðs-
leit þar en héldu svo til 
Bessastaða. Ekki hafðist 
neitt upp úr krafsinu á 
hvorugum þessara staða 
og héldu skipverjar því til 
Reykjavíkur, fundu þar land-
fógeta og neyddu hann til að vísa 
þeim á fjárhirslu konungs. Embætt-
ismenn sem komið höfðu saman 
til neyðarfundar sáu fljótt að ekki 
þýddi að sýna mótspyrnu. Úr fjár-
hirslunni hirti Gilpin allt sem í henni 
var; 37 þúsund dali. Hann varð þó fyrir 
vonbrigðum með alla seðlana sem hann 
taldi alveg verðlausa og heimtaði silfur-
peninga af kaupmönnum, ella myndi 
hann hirða af þeim alla vöru.

Á meðan kaupmenn reyndu að smala 
saman því silfri sem þeir gátu fundið, 

fór sjóræningjaflokkurinn um 
nærliggjandi sveitir í leit að 

verðmætum. Svo var slegið 
upp dansi og bæjarbúar 

dönsuðu við ræningja 
sína tvær nætur. Það 
orð fór af Gilpin og 
ræningjaflokki hans 
að þeir væru kurteisir 
menn. Kaupmönnum 
tókst að safna saman 
töluverðu fé eða um 
6.700 ríkisdölum og 
fóru sjóræningjarnir 

með þá og önnur verð-
mæti sem þeir höfðu 

skrapað saman og yfir-
gáfu landið 8. ágúst eftir 

tveggja vikna dvöl.
„Gilpinsránið er svona 

dæmigerður merkilegur atburður 
sem fellur fullkomlega í skuggann 
af öðrum merkisatburðum sem 
verða á sama tíma,“ segir Stefán 
Pálsson sagnfræðingur. Hann segir 

Jörund sem tók land hér ári síðar hafa 
stolið senunni í sögubókunum enda svo 
miklu meiri dramatík í kringum han og 
fyrir vikið gleymi allir Gilpin og sjó-
ráninu hans. „Ef Jörundur hefði nú bara 
farist á sjó áður en hann kom hingað þá 

hefði Gilpinsránið eflaust fengið meiri 
athygli og sess í sögunni, krakkar hefðu 
lært um hann í skólum og þar fram eftir 
götunum.“

Stefán segir málinu þó ekki hafa lokið 
með brottför sjóræningjana enda hafi 
sprottið af málinu dómsmál og sjóránið 
dæmt ólögmætt. „Sjórán voru á þessum 
tíma álitin nokkuð heiðvirð starfsemi 
og menn sóttu um leyfi til sjórána. Slíkt 
leyfi hafði Gilpin fengið hjá bresku 
krúnunni og taldist því löggiltur sjó-
ræningi,“ segir Stefán. Hann segir ólög-
mæti sjóránsins hins vegar hafa falist í 
því að Íslendingar hafi verið of varnar-
lausir, leikurinn ójafn og sjóránið því í 
raun með öllu ósanngjarnt. 
adalheidur@frettabladid.is

Dönsuðu við ræningjana
Löggiltir sjóræningjar létu greipar sópa í Reykjavík 23. júlí 1808. Reykvíkingar dönsuðu 
við þá tvö kvöld í röð en ránið var síðar dæmt ólögmætt vegna varnarleysis Íslendinga.

„Sjórán voru á þessum tíma álitin nokkuð heiðvirð starfsemi,“ segir Stefán Pálsson, sagnfræðingur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Sjórán voru á þessum 

tíma álitin nokkuð 

heiðvirð starfsemi og menn 

sóttu um leyfi til sjórána. Slíkt 

leyfi hafði Gilpin fengið hjá 

bresku krúnunni og taldist því 

löggiltur sjóræningi.

Stefán Pálsson sagnfræðingur

Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra Íslands, afhenti 
Carl Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar, umsókn Íslands um 
aðild að Evrópusambandinu með formlegum hætti þann 
23. júlí 2009 og hófust formlegar viðræður ári síðar. Það var 
ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna sem lagði af stað 
í umsóknarferlið en aðild að Evrópusambandinu hefur lengi 
verið pólitískt deiluefni meðal íslendinga. Óeirð var í stjórnar-
samstarfinu allan líftíma stjórnarinnar og varð aðildarum-
sóknin ekki síst til að auka óeirðina enda margir flokksmenn 
VG alfarið á móti málinu.

Þeir flokkar sem mynduðu næstu ríkisstjórn, Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknarflokkur, aðhyllast báðir þá stefnu að 
hag Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Með 
bréfi Gunnars Braga Sveinssonar, 12. mars 2015, var umsókn 
Íslands dregin til baka og þar með lauk aðildarviðræðum 
Íslands og Evrópusambandsins.
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Össur afhenti umsókn Íslands að Evrópusambandinu

Merkisatburðir
1183 - Sturla Þórðarson, ættfaðir Sturlunga lést, 58 ára 
gamall.

1903 seldi Ford fyrsta bílinn sinn.
1929 mikill jarðskjálfti varð í Brennisteins-

fjöllum austan Krýsuvíkur og er talinn hafa 
verið 6,3 stig. Skemmdir urðu á húsum og 

fannst skjálftinn vel í Reykjavík.
1973 fædd Monica Lewinsky, sem varð 

miðpunktur mikils fjaðrafoks í forsetatíð Bills 
Clinton vegna kynferðissambands þeirra 

á milli þegar hún var lærlingur í Hvíta 
húsinu.

1986 var konunglegt brúðkaup 
í Bretlandi er Andrés prins gekk að 
eiga Söru Ferguson í Westminster 
Abbey.
1989 fæðingardagur Daniels 
Radcliffe bresks leikara sem 
er þekktastur fyrir að hafa leikið 
Harry Potter.
2011 Amy Winehouse, ensk 
söngkona, lést af völdum 
áfengiseitrunar.

Össur Skarphéðinsson var utanríkisráðherra þegar sótt var um 
aðild Íslands að Evrópusambandinu árið 2009. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jörundur 
hundadaga-

konungur
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www.frumherji.is

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

            og allir öruggir!

Við bjóðum góða 
þjónustu og hagstæð 
kjör á skoðunum

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

Við erum 

eldsnöggir að 

skoða bílinn!

Láttu skoða bílinn í réttum mánuði hjá Frumherja

JÚLÍ   2018

IS JU  567



LÁRÉTT
1. afhending 
5. draup 
6. klafi 
8. farg 
10. samtök 
11. for 
12. hluta 
13. slagæð 
15. reiðtygi 
17. manna

LÓÐRÉTT
1. blóm 
2. flytja 
3. gerast 
4. afferming 
7. ílát 
9. auli 
12. erfiði 
14. afbrot 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. afsal, 5. lak, 6. ok, 8. pressa, 10. aa, 11. 
aur, 12. muna, 13. ósæð, 15. söðull, 17. karla.
LÓÐRÉTT: 1. alparós, 2. fara, 3. ske, 4. losun, 7. 
karafla, 9. sauður, 12. mæða, 14. sök, 16. ll.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Najdorf átti leik gegn Timman í 
Buenos Aires árið 1980. 
Hvítur á leik
1. Bd6! Kg8 2. He8 1-0. Tíu 
íslenskir skákmenn sitja þessa 
dagana að tafli erlendis og þar 
af eru átta að tafli við Helsingja-
eyri í Danaveldi. Þeirra á meðal 
er Jóhann Hjartarson. 
www.skak.is:  Íslendingar tefla 
erlendis. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Sími: 561 1433

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

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is

Hæg norðaustan 
átt á morgun 
og rigning eða 
skúrir, en 8-13 
m/s um landið 
norðvestanvert 
og skýjað með 
köflum. Hiti víða 
9 til 14 stig.

Mánudagur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

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

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

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

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

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

Við erum með 
aldurstakmörk á 
akstri, drykkju og 

nefndu það.

En það er eitt sem 
öskrar hreinlega á 

aldurstakmörk.

Segðu frá 
Pondus.

Alskegg. 
Og takmarkið er 

50 ára.
Og brotum 

er refsað með 
                sektum?

Í það minnsta. Allir 
undir 30 ára eru rak-
aðir með kókoshnetu.

Auð-
vitað.

Prenta út Wikipedia, af 
hverju?

Vó! 
vó!
 Vó!

Þú getur ekki sett svona 
ábyrgð á mig.

Ég hef hvorki reynsluna, 
hæfileikana né nægileg leyfi 

fyrir þetta.

Mamma er 
upptekin! 
Einhver 

verður að 
flétta mig!

Ókei. En ég 
vil að þú 

fyrirgefir mér 
fyrirfram.
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Hljómleikabíó

Emilíana
 Torrini

SÉRSTAKUR GESTUR

ELDBORG 10. OG 11. ÁGÚST

TÓNLEIKUR & SINFÓNÍANORD       WWW.LORDOFTHERINGSINCONCERT.COM

YFIR 230 TÓNLISTARMENN Á SVIÐI

ÓSKARSVERÐLAUNAMYND Í FULLRI LENGD

MIðASALA HAFIN Á HARPA.IS · TIX.IS

OG Í SÍMA 528 50 50

LIFANDI FLUTNINGUR SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR, KÓRA OG EINSÖNGVARA

KÓR SÖNGSVEITAR FÍLHARMÓNÍU · 84 MANNA SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT · BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA

VERÐLAUNATÓNLIST HOWARD SHORE
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TÓNLIST
★★ ★★★
Söngtónleikar
Lög eftir íslensk tónskáld, flutt 
af Þóru Einarsdóttur, Guðrúnu 
Jóhönnu Ólafsdóttur, Ástu Marý 
Stefánsdóttur, Ástríði Öldu 
Sigurðardóttur og Francisco Javier 
Jáuregui.
Hafnarborg
Sunnudaginn 15. júlí

Maðurinn sem samdi þjóðsönginn 
þoldi ekki Ísland. Þetta var Svein-
björn Sveinbjörnsson (1847-1927), 
en hann flutti ungur til Kaup-
mannahafnar og síðar til Leipzig þar 
sem hann lagði stund á tónsmíðar. 
Ísland hafði ekki mikið aðdráttarafl 
eftir námið í heimsborgunum, enda 
tækifærin hér fá fyrir starfandi tón-
listarmenn á þessum tíma. Það var 
ekki fyrr en árið 1922 að Alþingi 
veitti Sveinbirni heiðurslaun, og þá 
flutti hann til landsins og taldi sig 
alkominn. Honum fannst dvölin 
þó óbærileg og flúði til Kaupmanna-
hafnar þar sem hann lést fimm 
árum seinna.

Sveinbjörn átti tvö lög á tón-
leikum í Hafnarborg sem báru 
yfirskriftina Fullveldi 1918-2018; 
hápunktar íslenskrar söngsögu. 
Tónleikarnir voru lokahnykkurinn 
á veglegri sönghátíð sem Guðrún 
Jóhanna Ólafsdóttir stjórnaði. Hún 
sjálf var jafnframt önnur aðalsöng-
konan á tónleikunum, en hin var 
Þóra Einarsdóttir.

Auðvitað er umdeilanlegt hvað 
telst til hápunkta íslenskrar söng-
sögu. Sönglög þjóðarinnar eru 
ótrúlega mörg og sá sem raðar upp 
í slíka dagskrá hlýtur að standa 
frammi fyrir valkvíða. Dagskráin 
hér var þó býsna sannfærandi. 
Þarna var hið óhjákvæmilega 
Draumaland Sigfúsar Einarssonar, 
Kossavísur og Í dag skein sól eftir 
Pál Ísólfsson, Hjá lygnri móðu eftir 
Jón Ásgeirsson, og margt fleira. Öll 
lögin voru skemmtileg, enda var 
flutningurinn lifandi, einlægur og 
tilfinningaríkur.

Þær Þóra og Guðrún Jóhanna 
eru ólíkar söngkonur. Þóra, sem er 
sópran, hefur kraft og breidd, nær 
að túlka fínleg blæbrigði af einstakri 
fegurð, en sprengir svo hljóðhimnur 

án þess að hafa neitt fyrir því. Það 
gerði hún oftar en einu sinni á tón-
leikunum. Eitt það flottasta hjá 
henni var Mary Had a Little Lamb 
úr óperunni Brothers eftir Daníel 
Bjarnason; hvílík stígandi!

Guðrún Jóhanna mezzósópran 

hefur þrengra svið, en syngur ávallt 
af gríðarlegri tilfinningu það sem 
hún tekur sér fyrir hendi. Sum inn-
hverfari lögin voru hrífandi í með-
förum hennar, þ. á m. Vöggukvæði 
Emils Thorddsen og Ave María Sig-
valda Kaldalóns.

Þriðja söngkonan á tónleikunum 
var Ásta Marý Stefánsdóttir sópran. 
Hún hlaut fyrstu verðlaun í fram-
haldsflokki í Vox Domini, árlegri 
keppni Félags íslenskra söngkenn-
ara sem fram fór í janúar síðast-
liðnum. Ásta Marý hefur fallega, 
kröftuga, opna rödd sem unaður var 
á að hlýða. Hún söng m.a. fjörlegt 
lag eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, 
Harald kjúkling við texta eftir Davíð 
Þór Jónsson.

Meðleikurinn á tónleikunum 
var í höndunum á Ástríði Öldu Sig-
urðardóttur píanóleikara og Franc-
isco Javier Jáuregui gítarleikara. 
Hljóðfæraleikurinn var í hvívetna 
nákvæmur og vandaður, en líka 
safaríkur og spennandi.

Gaman var að upplifa hve mikil 
gróska er í íslenskri sönglaga-
sköpun á síðari tímum. Þarna voru 
afar fögur lög eftir Hauk Tómasson, 
Gunnar Þórðarson, Tryggva M. 
Baldvinsson, að ógleymdum Atla 
Heimi Sveinssyni og Jórunni Viðar. 
Gömlu lögin klikkuðu ekki heldur. 
Ljóst er að framtíð íslenskrar tón-
listar er björt. 
Jónas Sen

Gersemar síðustu hundrað ára

E inu sinni dreymdi 
mig ég vera að syngja í 
kirkju. Þegar ég vaknaði 
mundi ég lagið og átt-
aði mig á að ég þekkti 
það ekki. Það varð aðal 

stefið í verki eftir mig sem heitir 
Alfaðir snertu við heims þessa 
hjarta, við ljóð eftir Matthías Joch-
umsson. Verkið er fyrir blandaðan 
kór, barnakór, fjóra einsöngvara 
og orgel. Mér fannst gaman að geta 
notað þetta draumalag. Oft eru heil 
tónverk þróuð út frá einu stefi eða 
tveimur,“ segir Sigurður Bragason 
söngvari og kórstjóri.

 Nú eru bækur með  tónlist Sig-
urðar komnar í nótnabúðir. Ein 
þeirra inniheldur einmitt verkið 
með draumastefinu. „Það er Tóna-
stöðin sem selur bækurnar en ég 
gef þær sjálfur út með hjálp góðs 
fólks sem las yfir og aðstoðaði 
mig á alla lund,“ lýsir Sigurður og 
tekur fram að í bókunum sé bæði 
um að ræða kirkjulega tónlist og 
veraldlega. „Það hefur safnast heil-
mikið af verkum og lögum eftir mig 
sem ýmsir einsöngvarar og kórar 
hafa flutt gegnum tíðina,“ segir 
hann. „Mörg  laganna eru erfið og 
þurfa bæði góða kóra og flotta ein-
söngvara.“

Sigurður kveðst hafa lært tón-
smíðar meðfram söngnáminu á 
sínum tíma, meðal annars hjá Jóni 

Ásgeirssyni tónskáldi en einnig í 
Mílanó á Ítalíu. Hann hafi  samið 
talsvert gegnum tíðina og farið 
meira og meira út á þá braut. „Á 
einum tónleikum fyrir þremur árum 
var eingöngu flutt tónlist eftir mig,“ 
rifjar hann upp.

Ekki segir hann nema þetta eina 
lag, sem getið er um í upphafi, hafa 
vitrast honum í draumi og er innt-
ur eftir því í hvaða stellingar hann 
setji sig þegar hann semji tónlist. 
Notar hann tölvu við það eða eitt-
hvert visst hljóðfæri, kannski hvort 
tveggja?

„Oftast koma laglínurnar upp í 
hugann. Ég vinn þær áfram á píanó 
en síðan sest ég við borð með blýant 
og blað og byrja að útsetja. Svo fer 
ég aftur að hljóðfærinu að athuga 
hvernig til hefur tekist og laga það 
sem mér finnst þörf á. Ég skynja tón-
listina ekki nógu vel í tölvunni, það 
er bara  lokaskref að setja hana þar 
inn og þá í forritið Sibelius,“ svarar 
hann.

Sigurður hefur stjórnað kórum í 
tíu ár, til dæmis Kammerkór Reykja-
víkur og Kammerkór Nýja tónlistar-
skólans. Einnig hefur hann sungið 
úti um allan heim og á reyndar 40 
ára söngafmæli á árinu. „Ég söng 
í fyrsta skipti einsöng hér heima 

Fannst gaman 
að geta notað 
draumalagið 
Sigurður Bragason, söngvari og kórstjóri, 
hefur gefið út fjórar nótnabækur með 
eigin tónlist. Ein þeirra inniheldur fjór-
tán einsöngslög en í hinum eru verk fyrir 
stóra kóra, fjölda einsöngvara og orgel.

Francisco Javier Jáuregui og Guðrún Jóhanna og voru meðal flytjenda.

Sigurður við hljóðfærið á heimili sínu þar sem tónverk hans verða gjarnan til.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

1978, við undirleik Martins Hun-
ger, þá kornungur maður,“ segir 
hann og getur þess að í tilefni þeirra 
tímamóta komi út geisladiskur fyrir 
jólin sem tekinn hafi verið upp úti í 
Þýskalandi. Fimm diskar með söng 
hans eru þegar komnir út, sá síðasti 

árið 2009, en þeir eru nú uppseldir.
En aftur til tónskáldsins. Stundum 

kveðst Sigurður semja eftir pönt-
unum. „Nýjasta verkið eftir mig var 
pantað af Árbæjarkirkju í tilefni af 
30 ára afmæli kirkjunnar í fyrra-
vor.  Það er við ljóð eftir Jón Ara-

son og efnið er páskatengt. Nefnist 
Einn lagrænn píslargrátur og er fyrir 
blandaðan kór, blandaðan kvartett, 
fjóra einsöngvara, blokkflautu og 
orgel. Verkið hefur verið flutt víðar, í 
Skálholti, Njarðvíkurkirkju og Sel-
tjarnarneskirkju.“

ÉG SKYNJA TÓNLIST-
INA EKKI NÓGU VEL Í 

TÖLVUNNI, ÞAÐ ER BARA  LOKA-
SKREF AÐ SETJA HANA ÞAR INN

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 159.925 KR. - ÁHK 12.48%

APPLE
MACBOOK PRO 

Z0UH Z0UJ

204.990
EÐA 18.070 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 216.845 KR. - ÁHK 10.85%

LENOVO
IDEAPAD 320 FARTÖLVA 

LE80XL044RMX
EÐA 5.565 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 66.774 KR. - ÁHK 23.75%

59.995

149.995

HP
NOTEBOOK 

HP15BS183NO

99.995
EÐA 9.015 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 108.174 KR. - ÁHK 15.55%

2 litir

tölvu á elko.is

þú finnur þína  

í skólann?
ertu klár

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

23. JÚLÍ 2018
Tónlist
Hvað? Tónlistarflutningur í Akranesvita
Hvenær? 13.00
Hvar? Akranesviti
Nemendur Tónlistarskóla Akra-
ness sjá um tónlistarflutning í 
Akranesvitanum.

Hvað?  R6013: Quest, MSEA, Siskin 
Green
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ingólfsstræti 20
R6013 er DIY tónleikarými í Þing-
holtunum í miðbæ Reykjavíkur.

Viðburðir
Hvað?  Mánudagsklúbbur Borðhalds á 
Coocoo's Nest
Hvenær?  18.00
Hvar?  The Coocoo‘s nest, Grandagarði
Á mánudögum á The Coocoo's 
Nest ætlar Borðhald að bjóða upp 
á það nýjasta og besta sem gerist 
í náttúruvínum og fá í samstarf 
við sig, unga og efnilega kokka 
til að para rétti við vínin. Stakur 
réttur kostar 2.000 kr og stakt vín-
glas kostar 1.600 kr. Pörun er svo 
á 3.000 og fjögurra rétta smakk á 
10.000 kr. Þessu má vín- og matar- 
áhugafólk ekki missa af.

Hvað?  Vilt þú hjálpa til?
Hvenær?  17.30
Hvar?  Samtökin ´78, Suðurgötu
Vilt þú hjálpa til á Hinsegin 
dögum 2018 og vera þannig hluti 
af hópi frábærra sjálfboðaliða sem 
gera litríkustu hátíð ársins að veru-
leika? Mánudaginn 23. júlí verður 
haldinn fundur í samstarfsnefnd 
Hinsegin daga (þ.e. fundur með 
öllum þeim sem hafa áhuga á að 
leggja sitt af mörkum!). Þar ætlum 
við að hittast í húsnæði Sam-
takanna '78 að Suðurgötu 3 og fara 
saman yfir komandi gleðihátíð.

Hvað?  Saga vitanna á Akranesi

Hvenær?  10.00
Hvar?  Akranesviti
Saga vitanna á Akranesi frá því að 
fyrsta ljóskerið var sett upp árið 
1891 til dagsins í dag.

Hvað?  Humours - Leiksýning
Hvenær?  20.00
Hvar?  Frystiklefinn, Rifi
Leiksýning á ensku á Rifi.

Hvað?  Fræðslugöngur landvarða frá 
Malarrifi
Hvenær?  13.00
Hvar?  Gestastofan Malarrifi, Snæ-
fellsnesi
Fræðsluganga landvarðar byrjar 
við Gestastofu á Malarrifi. Gengið 
er út að Lóndröngum og endar 
ganga við salthúsið. Verið klædd 
eftir veðri og vel skóuð. Ferðin 
tekur um 1 – 1,5 klst.

Sýningar
Hvað?  Ég elska Breiðholt á Gamla 
kaffihúsinu
Hvenær?  11.30
Hvar?  Gamla kaffihúsið, Drafnarfelli

Ef þú elskar Breiðholt þá er þetta 
sýningin fyrir þig! Ég elska Breið-
holt veggspjaldaserían inniheldur 
átta veggspjöld sem prýdd eru 
hinum ýmsu kennileitum úr Breið-
holti. Breiðholtið er fallegt, fjöl-
menningarlegt, fjölskylduvænt 
og dásamlegt hverfi. Með sköpun 
veggspjaldanna er kærleikanum 
varpað út og allt það jákvæða, fal-

lega og skemmtilega í Breiðholti 
dregið fram. Á Gamla kaffihúsinu 
eru öll átta Ég elska Breiðholt 
veggspjöldin til sýnis.

Hvað?  Sumarsýning: Bærinn okkar. 
Fjallið okkar.
Hvenær?  10.00
Hvar?  Byggðasafnið í Görðum, Akra-
nesi

Sumarsýning Byggðasafnsins í 
Görðum, Akranesi, í nýju sér-
sýningarými. Á sýningunni eru 
listaverk í eigu Byggðasafnsins og 
Akraneskaupstaðar. Verkin eru 
eftir ýmsa listamenn en öll eiga 
það sameiginlegt að myndefnið er 
Akranes og/eða Akrafjall. Nokkur 
verkanna hafa verið hluti af grunn-
sýningu Byggðasafnsins en munu 
ekki verða hluti af nýrri grunnsýn-
ingu sem ráðgert er að opna á 60 
ára afmæli safnsins, í lok árs 2019.

Hvað?  Sumarsýning: Horfnir tímar – 
Vinkonur
Hvenær?  10.00
Hvar?  Byggðasafnið í Görðum, Akra-
nesi
Ljósmyndasýning á Byggðasafninu 
í Görðum, Akranesi. Á sýningunni 
eru stúdíóljósmyndir Árna Böðv-
arssonar (1888–1977) af nokkrum 
vinkonum, sumum nafngreindum 
en öðrum óþekktum. Árni byrjaði 
að fást við ljósmyndun upp úr 
1913 og rak ljósmyndastofu á 
Akranesi samhliða öðrum störfum. 
Myndirnar eru úr safni Ljós-
myndasafns Akraness.

Fundur fyrir sjálfboðaliða sem vilja koma að Gleðigöngunni fer fram í húsnæði Samtakanna ´78 á Suðurgötu í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL RÚNARSSON

Sýningin Ég elska Breiðholt er í fullum gangi í Gamla kaffihúsinu, Drafnarfelli. 
Markmiðið er að draga fram það fallega í Breiðholti. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.15 The Mindy Project 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Masterchef USA 
10.15 I Own Australia's Best 
Home 
11.00 Jamie's Sugar Rush 
11.50 Grillsumarið mikla 
12.10 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain's Got Talent 
14.10 Britain's Got Talent 
14.35 Britain's Got Talent 
15.40 Britain's Got Talent
16.15 Lóa Pind. Snapparar 
 Skemmtileg þáttaröð úr smiðju 
Lóu Pind, þar sem hún gægist inn 
í heim sem er hulinn mörgum 
Íslendingum, heim sem er 
fullur af Snapchat stjörnum sem 
geta varla skotist í Kringluna 
fyrir aðdáendum sem vilja eigin-
handaráritanir eða selfís. Við 
kynnumst alls konar snöppurum; 
Manúelu Ósk sem finnst aug-
lýsingamennskan á Snapchat 
óhófleg, menntaskólapiltinum 
Binna Glee sem þúsundir fylgjast 
með daglega, guðfræðinemanum 
Ernu Kristínu sem kallar sig Ernu-
land og ætlar að verða prestur 
og hefur fullar tekjur af því að 
snappa, Thelmu sjúkraliða sem 
snappaði sig í gegnum sorgina 
eftir sjálfsvíg kærasta síns, 
Hrefnu Líf sem byrjaði að snappa 
í maníu, Evu Ruzu sem segist vera 
athyglissjúkasta dýrið á jörðinni, 
Sigrúnu Sigurpáls sem landinn 
elskar að horfa á þrífa og Binna 
Löve sem finnst ekkert að því að 
koma nakinn fram, í snappi.
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family
19.30 Maður er manns gaman 
 Frábærir nýir íslenskir þættir. 
Magnús Hlynur heimsækir nokkur 
sveitarfélög á Suðvesturhorninu 
og finnur mestu gleðigjafa við-
komandi sveitarfélags eða sveitar. 
Þetta geta verið einstaklingar í alls 
konar störfum þar sem gleði og 
útgeislun viðkomandi hrífur alla 
með sér. Hann fylgir viðkomandi á 
heimilinu, vinnustaðnum, áhuga-
málinu eða hvað eina og spyrja 
áhugaverða spurninga.
19.55 Grand Designs. Australia 
20.45 American Woman 
21.10 Sharp Objects 
22.05 Suits 
22.50 Lucifer 
23.35 60 Minutes 
00.20 Major Crimes 
01.05 Succession 
02.00 Six 
02.45 Wyatt Cenac's Problem 
Areas 
03.15 Death Row Stories 
04.00 Strike Back 
04.45 Strike Back 
05.30 Vice Principals

19.10 Last Man Standing 
19.35 The New Girl 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
21.35 The Mindy Project 
22.00 Divorce 
22.30 Stelpurnar 
22.55 Supernatural 
23.40 The New Girl 
00.05 Seinfeld 
00.30 Friends 
00.55 Tónlist

12.00 The Edge of Seventeen 
13.45 Lea to the Rescue 
15.25 The Yellow Handkerchief
17.00 The Edge of Seventeen 
 Dramatísk gamanmynd frá 2016. 
Allir vita að það er erfitt að vaxa 
úr grasi, og það er það sem mið-
skólaneminn Nadine upplifir 
líka. Henni finnst allt vera hálf 
vandræðalegt í kringum sig og 
ekki batnar það þegar eldri bróðir 
hennar Darian, sem er aðalgaur-
inn í skólanum, byrjar með bestu 
vinkonu hennar, Kristu. 
18.45 Lea to the Rescue 
20.25 The Yellow Handkerchief
22.00 Girl, Interrupted  Mögnuð 
kvikmynd sem færði Angelinu 
Jolie Óskarsverðlaunin. Sagan 
gerist í Bandaríkjunum eftir 
miðjan sjöunda áratuginn. 
00.10 Sully 
01.45 Independence Day. Resur-
gence 
03.45 Girl, Interrupted

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008 
13.55 Í garðinum með Gurrý 
14.25 Pricebræður bjóða til veislu 
14.55 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður 
15.20 Svipmyndir frá Noregi 
15.25 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
16.05 Á götunni 
16.35 Níundi áratugurinn 
17.20 Brautryðjendur 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Letibjörn og læmingjarnir 
18.19 Alvin og íkornarnir 
18.30 Millý spyr 
18.37 Uss-Uss! 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Ævi 
20.10 Hulda Indland 
21.05 Njósnir í Berlín 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Ég heiti Johnny Cash 
23.45 Golfið 
00.15 Hetjurnar 
00.45 Dagskrárlok

00.55 Penny Dreadful 
01.40 MacGyver 
02.30 The Crossing 
03.15 Valor 
04.05 Síminn + Spotify 
06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Dr. Phil 
08.40 The Tonight Show 
09.20 The Late Late Show 
10.00 Síminn + Spotify 
11.50 Everybody Loves Raymond 
12.15 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.00 Dr. Phil 
13.40 Superior Donuts 
14.05 Madam Secretary 
14.50 Odd Mom Out 
15.15 Royal Pains 
16.05 Everybody Loves Raymond 
16.30 King of Queens 
16.55 How I Met Your Mother 
17.20 Dr. Phil 
18.05 The Tonight Show 
18.50 The Late Late Show 
19.35 Superstore 
20.00 Top Chef 
21.00 MacGyver 
21.50 The Crossing 
22.35 Valor 
23.25 The Tonight Show 

08.00 Barbasol Championship 
11.00 The Open Championship 
16.00 2018 Playoffs Official Film 
16.50 PGA Highlights 2018 
17.45 Barbasol Championship 
20.45 The Open Championship

08.20 Pepsi deild karla  
10.00 Pepsi deild karla  
11.40 Inkasso deildin  
13.20 Fyrir Ísland 
14.00 International Champions 
Cup  
15.40 Pepsi deild karla  
17.20 Pepsi deild karla  
19.00 Pepsi deild karla  
21.15 Pepsi mörkin  
22.35 UFC Live Events 

07.00 Strumparnir 
07.25 Ævintýraferðin 
07.37 Hvellur keppnisbíll 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og Litli 
08.13 K3 
08.24 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
08.38 Mæja býfluga 
08.50 Tindur 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.55 Pingu 
11.00 Strumparnir 
11.25 Ævintýraferðin 
11.37 Hvellur keppnisbíll 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Stóri og Litli 
12.13 K3 
12.24 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
12.38 Mæja býfluga 
12.50 Tindur 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.55 Pingu 
15.00 Strumparnir 
15.25 Ævintýraferðin 
15.37 Hvellur keppnisbíll 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Stóri og Litli 
16.13 K3 
16.24 Óskastund með Skoppu 
og Skrítlu 
16.38 Mæja býfluga 
16.50 Tindur 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.55 Pingu 
19.00 Ratchet og Clank

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

het og Clank

ar 
skar,
4 

MAÐUR ER MANNS GAMAN

Magnús Hlynur heimsækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og 

sveitarfélags eða sveitar. Þetta geta 
verið einstaklingar í alls konar störfum 

hrífur alla með sér.

KL. 19:30

AMERICAN WOMAN

eiginmanns hennar.

KL. 20:50

GRAND DESIGNS: 
AUSTRALIA

Frábærir þættir þar sem fylgst er 

heimilum þar sem oftar en ekki er 
einblínt á nútímahönnun.

KL. 19:55

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

ækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og 

ar. Þetta geta 
s konar störfum 

t á stod22..iis

ð
gskvöld

SUITS

og ætlar ekki að gefa neitt eftir í hörðum heimi lögfræðinnar.

KL. 22:05

SHARP OBJECTS

snýr aftur á heimaslóðir þar sem 
hrottalegt morð var framið en ekki 
er allt sem sýnist.

KL. 21:15

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

Ný
þáttaröð
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HITAVEITUSKELJAR FRÁ

Heitirpottar / Höfðabakki 1 við Gullinbrú / 110 Reykjavík / Heitirpottar.is / sími: 777 2000

HEITIRPOTTAR.IS

FISKUR Í RASPI

Sogavegi 3
Höfðabakka 1 
Sími 555 2800

LAXAFLÖK

TILBÚIN  BEINT  

Á  GRILLIÐ2.990 kr
.k

g

FERSK OG/EÐA
MARINERUÐ

BEINLAUS OG FOTT

ásamt vönduðu handfangi.

3 stærðir

200 x 200        4-5 manna
215 x 215          5-6 manna
230 x 230        6-8 manna

FÁÐU  
TILBOÐ Í SKEL 

OG LOK HJÁ  
OKKUR. 

kr
.kg1.590 



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

María  Thelma 
S m á r a d ó t t i r 
leikkona sló 
heldur betur 
í gegn á kvik-
m y n d a h á -

tíðinni á Cannes í vor en hún var 
þangað mætt til að kynna nýjustu 
myndina sína Arctic sem hún leik-
ur í ásamt Mads Mikkelsen. María 
ræðst ekki á garðinn þar sem hann 
er lægstur, því að eftir að hafa sigrað 
Cannes er hún núna búin að skrá sig 
í Reykjavíkurmaraþonið þar sem 
hún ætlar alla leið og hleypur fullt 
maraþon – eina 42 kílómetra.

„Ég er reyndar ekki að gera þetta 
í fyrsta skiptið, þannig að þetta er 
ekki beint nýtt af nálinni hjá mér – 
en samt er alltaf mjög langt æfinga-
ferli sem fylgir þessu. Ég er búin að 
stunda langhlaup mjög lengi – ég 
byrjaði að hlaupa þegar ég var líklega 
21 ára. Mér finnst rosalega heilandi 
að hlaupa og fæ mikla útrás við það. 
Ég varð alveg háð þessari hreyfingu 
þegar ég byrjaði að stunda hana. Það 
finna allir sína íþrótt og hlaupið er 
mín íþrótt. Ég byrja flesta morgna 
á því að hlaupa – alveg sama hvað 
klukkan er þá verð ég að hlaupa,“ 
segir María Thelma. Hún hleypur 
fyrir UNICEF í ár en hún er búin að 
hitta fólkið hjá UNICEF til að fræðast 
um starfsemina og hvert styrkurinn 
fer hjá þeim í ár.

„Ég hef verið mjög áhugasöm um 
samstarfið í mjög langan tíma. Það 
er mjög gefandi að sjá árangurinn 
frá okkur skila sér einhvers staðar 
hinum megin á hnettinum. Maður 
er aldrei búinn að styrkja málefni 
– það eru alltaf milljón manns sem 
þurfa á hjálp að halda bæði á stríðs-
svæðunum og í þróunarlöndunum. 
Þetta er svo lítil upphæð fyrir okkur 
sem gerir gæfumuninn og getur 
jafnvel bjargað lífi. Þúsund krónur, 
sem er svona einn bjór hjá okkur, 

samsvarar viku næringarmeðferð 
hjá barni. Þannig að það þarf lítið 
til að hafa góð áhrif. Ég tala nú ekki 
um að ef maður er leikari og er svo 
heppin að fá einhverja rödd til að 
þjóna æðri tilgangi þá er góðgerða-
starfsemi algjörlega það sem röddin 
ætti að nýtast í.“

Íslendingar öllu vanir
María er að vonum ánægð með 

árangurinn hjá sér í Cannes og 
hlutverk sitt í myndinni Arctic – en 
hún gefur nú ekki mikið fyrir að 
hún sé fræg þegar blaðamaður ber 
það upp við hana, enda erum við 
öll bara Íslendingar sem sjáumst í 
Kringlunni á sunnudögum.

„Ég var í Cannes að frumsýna 
mína fyrstu kvikmynd sem heitir 
Arctic og var tekin upp hérna á 
Íslandi fyrir ári. Hún var tekin upp 
í snjó og kulda og erfiðum aðstæð-
um. Við erum tvö í myndinni, ég og 
Mads Mikkelsen. Þetta var auðvitað 

alveg æðislegt. Mér þótti vænst um 
að sjá alla sem komu að myndinni 
– „crewið“ var allt Íslendingar. Það 
var alveg geggjað að sjá hvert Íslend-
ingar eru komnir á heimsmæli-
kvarða hvað varðar kvikmynda-
gerð – þetta er svo mikið fagfólk. Ég 
er endalaust stolt af okkar mönnum 
og án þeirra væri myndin ekki til. Ég 
vil meina að við Íslendingar séum 
vanir öllum mögulegum aðstæðum. 
Við vorum að taka upp í alveg ótrú-
lega miklum kulda, snjór upp að 
hné allan tímann – krúið þarf að 
vera úti allan tímann. Þannig að ég 
get ekki annað en verið stolt.“
stefanthor@frettabladid.is

Frá Cannes í  heilt 
maraþon í Reykjavík
Leikkonan María Thelma er okkar nýjasta stjarna. Hún leikur í 
kvikmyndinni Arctic með Mads Mikkelsen og ætlar sér að hlaupa 
heilt maraþon í Reykjavíkurmaraþoninu til styrktar UNICEF.

María Thelma var ekki lítið glæsileg þegar hún gekk rauða dregilinn í Cannes. NORDICPHOTOS/GETTY

María Thelma og Mads Mikkelsen leika saman í myndinni. NORDICPHOTOS/GETTY

ÞAÐ VAR ALVEG 
GEGGJAÐ AÐ SJÁ HVAÐ 

ÍSLENDINGAR ERU KOMNIR Á 
HEIMSMÆLIKVARÐA HVAÐ 
VARÐAR KVIKMYNDAGERÐ 

2 3 .  J Ú L Í  2 0 1 8   M Á N U D A G U R22 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Sumarútsala
í fjórum búðum

       

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

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

Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN



Suðurlandsbraut

Engjavegur

Þróttur Grasagarður

Húsdýra- og 
fjölskyldugarður

Laugadalsvöllur
Hofteigur Re

yk
ja

ve
gu

r

Laugateigur
Sigtún

Kirkjuteigur

Hraunteigur

Sundlaugavegur

Lokað

Lokað frá 16:00Lokað frá 16:00

4+ bílastæði

eftir 16:00

Inngangar

Upplýsingar vegna Guns N’ Roses Tónleika á Laugardalsvelli 24 júlí 

STÚKA
B-H

STÆÐI
L-T



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Fréttablaðið með þér í sumar.

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

mest lesna dagblað landsins.

Maður er nefndur James 
Ratcliffe. Hann er ríkur 
enda fær hann aldrei nóg. 

Ekki einu sinni nógan frið til þess 
að veiða lax. Hann getur illa veitt 
í ám í Vopnafirði nema eiga allar 
jarðirnar í sveitinni. Ríkir menn 
vilja veiða lax í friði, eða svo segir 
maður nokkur sem er talsmaður 
ríkra útlendra manna á Íslandi. 
Ríkir menn vilja hafa svo mikinn 
frið að þeir tala helst ekki, þeir 
hafa aðra í svoleiðis stússi.

Ratcliffe er breskur maður. 
Bretar hafa nokkuð sérstakan stíl 
þegar þeir sveifla flugustöng. Hann 
er þó ekki svo magnaður að það 
þurfi að eiga heila sveit til þess að 
koma önglinum í hylinn. Nei, hér 
býr annað og meira undir.

Ratcliffe er náttúruverndar-
sinni, hann ætlar sér að koma hér 
upp paradís á jörð, segir hann. Það 
er að segja sá sem talar fyrir hann 
– Ratcliffe talar ekki. Það lá að, nú 
skýrist allt. Þetta var þá, eftir allt 
saman, trúarlegt atriði. 40 jarðir, 
40 dagar í eyðimörkinni, 40 daga 
rigning (hér hefur samt eitthvað 
klikkað). Já, „hann lét þá sjá sig í 
40 daga og talaði um Guðs ríki“, 
segir í einu af upphafsversum Post-
ulasögunnar.

Hér gengur allt eins og fingur í 
þumal. Ratcliffe er enda spámað-
ur. Hann hefur með sér sína læri-
sveina, þeir heita ýmsum postul-
legum nöfnum eins og Holding, 
Hluthafar ekki skráðir, Limited, 
Company og Óþekktir eigendur. 
Þeir boða fagnaðarerindið frá 
Lúxemborg. Og eru tilbúnir að 
deyja fyrir íslenska náttúru, 
íslenskan lax og 40 jarðir.

Það fallegasta við þetta allt er að 
á milli allra postulanna, Ratcliffes, 
laxanna, Lúxemborgar og Íslands, 
liggur trúarlegur þráður, svo 
magnaður. Svo sterkur að hann er 
réttnefndur, Strengur.

40 jarðir


