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„Við verðum búin fyrir haustið,“ segir Vala Garðarsdóttir sem stýrir fornleifauppgreftri aftan við stjórnarráðsbygginguna í Lækjargötu. Að sögn Völu hafa ýmsir munir frá átjándu og 
nítjándu öld þegar fundist, en þeir séu fæstir heillegir. „Við erum enn að klára tímabilið 1750 til 1900, en erum farin að sjá glitta í minjar sem eru eldri,“ segir hún. Á reitnum séu leifar marg-
víslegra mannvirkja frá því hegningarhúsið, sem síðar síðar hýsti stjórnarráðið, var byggt á árunum 1765 til 1769.  Ný skrifstofubygging stjórnarráðsins rís síðar á lóðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mmm ... 
 Góður á 
grillið!

Besta 
uppskeran 

núna!
Krónan
mælir með!

VIÐSKIPTI Míla, sem á og rekur 
helstu fjarskiptainnviði landsins, 
ætlar að draga úr fjárfestingum 
sínum í þéttbýli úti á landi og dreif-
býli, vegna aukinna kvaða sem 
Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 
hyggst leggja á félagið. Jón Ríkharð 
Kristjánsson, framkvæmdastjóri 
Mílu, segir að niðurstöður eftirlits-
stofnunarinnar séu í andstöðu við 
stefnu stjórnvalda um hagkvæma 
uppbyggingu fjarskiptainnviða.

„Það verður kannski á bilinu 
2-300 milljónir króna í ár. Áætlun 
ársins gerði ráð fyrir að Míla myndi 
leggja ljósleiðara til rúmlega 4 þús-
und heimila á þéttbýlisstöðum úti 
á landi en hluti þeirra verður stöðv-

aður vegna forsendubrestsins. Að 
auki erum við að draga okkur út úr 
áformuðum verkefnum í dreif býli,“ 
segir Jón Ríkharð, spurður um fjár-
hagslegt umfang þeirrar uppbygg-

ingar sem Míla mun hætta við 
vegna aukinna kvaða.

Póst- og fjarskiptastofnun hyggst 
viðhalda fyrri kvöðum og leggja 
frekari kvaðir á starfsemi Mílu, 
samkvæmt drögum að nýrri mark-
aðsgreiningu. Meðal annars verður 
sett kvöð um jafnaðarverð um land 
allt þegar kemur að ljósheimtaug-
um og bitastraumsaðgangi.

„Áhrif þessara breytinga eru 
verulegar. Míla hefur fjárfest fyrir 
milljarða í uppbyggingu ljósheim-
tauga og bitastraums um allt land 
og þær fjárfestingar byggðu á fyrir-
liggjandi reglum og fyrri yfirlýsing-
um PFS um að ekki yrði lögð jafn-
aðarverðskvöð á þessa þætti. Við 

sem stöndum í dýrum langtíma-
fjárfestingum í innviðum verðum 
að geta treyst því að forsendum fjár-
festinga sé ekki kollvarpað án mjög 
ríkra ástæðna,“ segir hann.

Jón Ríkharð bendir á að fyrir-
tæki sem beri jafnaðarverðskvöð 
geti í raun aðeins fjárfest af skyn-
semi á svæðum þar sem uppbygg-
ing er ódýr á hverja tengingu og 
þar með hagkvæm. Míla mun því 
þurfa að leggja alla áherslu á hag-
kvæma uppbyggingu félagsins á 
höfuðborgarsvæðinu, til að verja 
markaðshlutdeild á mikilvægasta 
markaðssvæðinu þar sem félagið er 
þegar að hluta komið í minnihluta 
að sögn Jóns. – þfh / sjá Markaðinn

Fjárfestingar Mílu í uppnámi
Framkvæmdastjóri Mílu segir að félagið muni draga úr fjárfestingum í innviðum úti á landi vegna auk-
inna kvaða af hálfu Póst- og fjarskiptastofnunar. Segir forsendum fjárfestinga hafa verið kollvarpað. 

VIÐSKIPTI Fjöldi þeirra sem starfa í 
ferðaþjónustu gæti dregist saman 
um allt að tólf þúsund á rúmu ári 
miðað við spá Íslandsbanka um 
fjölda ferðamanna og sögulega 
sterka fylgni hans við fjölda starf-
andi í ferðaþjónustu. Þannig mun 
þeim sem starfa í ferðaþjónustu 
fækka úr 27 þúsundum í janúar 
2020, sem eru síðustu opinberu töl-
urnar, niður í rúmlega 15 þúsund í 
mars 2021.

„Ferðaþjónustan er mannaflsfrek 
og það eru takmörkuð tækifæri til 
að ná fram stærðarhagkvæmni. 
Það leiðir til þess að nokkuð línuleg 
fylgni er milli fjölda ferðamanna og 
fjölda starfa í greininni. Fyrirtæki 
þurfa svo og svo marga starfsmenn 
til að taka á móti ákveðnum fjölda 
ferðamanna,“ segir Jón Bjarki Bents-
son, aðalhagfræðingur Íslands-
banka. – þfh / sjá Markaðinn

Tólf þúsund 
störf tapist

Þessi markaðsgrein-
ing Póst- og fjar-

skiptastofnunar er í and-
stöðu við stefnu stjórnvalda 
og það við liggur við að hún 
sé pólitísk.
Jón Ríkharð Kristjónsson,  
framkvæmdastjóri Mílu



En eitt er víst: Við 
höldum stórtón-

leika í haust eða í vetur 
Jóhanni til heiðurs.

Björgvin Halldórsson

Veður

Suðvestan 8-15 m/s og rigning 
með köflum sunnan- og vestan-
til, en annars stöku skúr. Hiti 7 til 
15 stig, hlýjast austanlands.
SJÁ SÍÐU 16

Krakkar sungu stelpulög

Nemendur í Hólabrekkuskóla f luttu í gær í beinu streymi tónlist tveggja íslenskra kvenskálda, þeirra Báru Grímsdóttur og Hildigunnar Halldórs-
dóttur, í tilefni af Barnamenningarhátíð. Haldnir voru þrennir tónleikar þar sem þriðji bekkur, fjórði bekkur og fimmti bekkur komu fram. Í dag-
skrá hátíðarinnar segir að tónleikarnir séu samstarfsverkefni Hólabrekkuskóla, Tónskóla Sigursveins og Fella- og Hólakirkju. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður  
haldinn þriðjudaginn 2. júní 2020, kl. 17:30. 

Fundurinn verður haldinn í Hraunseli - félagsheimili eldri 
borgara að Flatahrauni 3 Hafnarfirði. 

Dagskrá:
1)  Venjuleg aðalfundarstörf
2)  Kosning í kjörstjórn
3)  Önnur mál
 a) Kynning á niðurstöðum könnunar Gallup fyrir Hlíf
 b) Kynning á stefnumótun stjórnar fyrir næsta ár

 
Léttar veitingar.

Stjórnin.

DÓMSMÁL „Þetta er mjög erfitt og 
sorglegt mál fyrir vin okkar Jóhann 
Helgason,“ segir tónlistarmaðurinn 
Björgvin Halldórsson, sem kveður 
tónlistarmenn hérlendis slegna 
vegna fjárkröfu lögmanna í Banda-
ríkjunum á hendur Jóhanni.

Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu krefjast lögmenn tónlistar-
samsteypanna Universal og Warner 
þess að Jóhann greiði jafnvirði 48 
milljóna króna sem þeir reikna sér 
í málskostnað vegna málaferlanna 
um meintan stuld á laginu Söknuði 
eftir íslenska tónlistarmanninn.

Máli Jóhanns var í apríl vísað 
frá dómi í Los Angeles og segja 
fyrrnefndir lögmenn hann eiga 
að greiða kostnað þeirra, þar sem 
hann hafi höfðað mál gegn betri 
vitund til að reyna að þvinga fé út úr 
fyrirtækjunum. Jóhann hefur bæði 
áfrýjað málinu sjálfu og mótmælt 
fjárkröfum mótaðila sinna.

„Við munum að sjálfsögðu fylkja 
okkur í kring um Jóhann og leggj-
ast á árarnar – allir tónlistarmenn 
Íslands og reyna að styðja við bakið 
á honum,“ segir Björgvin Halldórs-
son, sem ásamt fleiri landsþekktum 
tónlistarmönnum er að kanna leiðir 
til að koma Jóhanni til aðstoðar.

„Það eru alls konar hugmyndir í 
gangi, við erum bara að móta þær. 
En eitt er víst: Við höldum stórtón-
leika í haust eða í vetur Jóhanni 
til heiðurs, þar sem allir koma og 
gefa sína vinnu – og þá húsin líka 
og bílstjórinn sem keyrir gítarinn 
á staðinn. Við leitum til tónlistar-
manna alls staðar að á landinu,“ 
undirstrikar söngvarinn.

Fjárkrafan á hendur Jóhanni 
verður tekin fyrir hjá dómstólnum 
í Los Angeles 5. júní. Þá mun lög-
maður hans mæta fyrir dóminn 

og sömuleiðis lögmenn Warner og 
Universal, sem halda kröfu sinni til 
streitu gegn hörðum mótmælum 
lögmanns Jóhanns.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í gær telja lögmenn fyrirtækjanna 
Jóhann geta sjálfum sér um kennt 
að hafa lagt upp í vonlausa mál-
sókn. Lagið Söknuður eftir Jóhann 
sé ekki líkt laginu You Raise Me Up 
eftir Norðmanninn Rolf Løvland. 
Bæði lögin séu byggð á írska laginu 
Danny Boy og það hafi Jóhanni 
verið fullljóst. Þessu hafa Jóhann 
og tónlistarfræðingar á hans vegum 
hafnað 
gar@frettabladid.is

Tónlistarmenn munu 
fylkja sér um Jóhann
Björgvin Halldórsson segir íslenska tónlistarmenn slegna yfir fjárkröfum á 
Jóhann Helgason fyrir dómi í Los Angeles. „Við munum að sjálfsögðu fylkja 
okkur í kring um Jóhann,“ segir Björgvin og boðar stórtónleika fyrir vin sinn.

Björgvin  vill stuðning tónlistarmanna við Jóhann. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

STJÓRNMÁL Þriðja fjáraukalaga-
frumvarpið fyrir árið 2020 var lagt 
fram á Alþingi í gær. Það er hið 
umfangsmesta hingað til, en í því er 
lögð til 65 milljarða króna aukning 
á fjárheimildum fyrir yfirstandandi 
ár, sem samsvarar 6,3 prósenta 
aukningu frá áður samþykktum 
fjárheimildum.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að 
hlutabótaleiðin kosti ríkissjóð 34 
milljarða á tímabilinu 15. mars til 
31. ágúst og að greiðsla hluta launa-
kostnaðar á uppsagnarfresti kosti 
rúmlega 27 milljarða, miðað við að 
stuðningurinn nái til uppsagna sem 
hafa uppsagnardag frá 1. maí 2020 
til og með 1. október 2020.

Í frumvarpinu er einnig kveðið á 
um rúma tvo milljarða sem fara eiga 
í endurgreiðslu vegna kvikmynda-
gerðar, en með því skapist svigrúm 
til að taka inn ný verkefni og nýta 
tækifæri sem myndast hafi í grein-
inni í kjölfar COVID-19 faraldursins.

Gert er ráð fyrir að enn annað 
fjáraukalagafrumvarp verði lagt 
fram á haustmánuðum og að í 
því þurf i að af la f járheimilda 
til að mæta auknum útgjöldum 
Atvinnuleysistryggingasjóðs á yfir-
standandi ári og öðrum kostnaði af 
völdum heimsfaraldurs kórónaveir-
unnar, sem ekki rúmast innan fjár-
heimilda almenns varasjóðs fjár-
laga, þegar kostnaðaráhrifin liggja 
betur fyrir. – aá

60 milljarðar  
í aðgerðirnar

Fjármála- og efnahagsráðherra 
lagði fram frumvarpið í gær.

VIÐSKIPTI Alls voru 417 fyrirtæki 
skráð gjaldþrota á fyrstu fjórum 
mánuðum ársins. Er það mikil 
fjölgun frá því á sama tíma í fyrra 
þegar 276 fyrirtæki urðu gjaldþrota.

Mest var fjölgunin í mars en þá 
voru 122 fyrirtæki gjaldþrota sam-
anborið við 63 í fyrra samkvæmt 
tölum Hagstofunnar.

Alls hafa 44 fyrirtæki í rekstri 
gististaða og veitingastaða orðið 
gjaldþrota á fyrsta ársfjórðungi.

Flest gjaldþrot hafa þá verið hjá 
fyrirtækjum í byggingarstarfsemi 
og mannvirkjagerð, eða 94 talsins. 

Nýskráningum einkahlutafélaga 
á Íslandi fækkar á fyrstu fjórum 
mánuðum ársins í samanburði við 
árið áður.

Eitt nýtt hlutafélag var skráð á 
fyrsta ársfjórðungi 2020, en tvö allt 
árið í fyrra. Voru alls 715 ný einka-
hlutafélög skráð á tímabilinu, til 
samanburðar við 848 árið 2019.

Í heildina var 2.201 einkahluta-
félag skráð árið 2019. – uö

Fleiri fyrirtæki 
gjaldþrota í ár

2 7 .  M A Í  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:gar@frettabladid.is


Við pössum að þú 
sért alltaf í rétta  
pakkanum
Margir eru í þjónustuleiðum sem henta þeim ekki eða að 
borga fyrir eitthvað sem þeir eru ekki að nota. Við ætlum 
að hafa samband við viðskiptavini og finna betri leiðir. 

Starfsfólk Vodafone

Ingimundur 
Verkefnastjóri

vodafone.is/nyttupphaf

Loforð
Vodafone
um betri
þjónustu
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Í þessu ferli öllu 
höfum við þurft að 

vera auðmjúk fyrir því að 
hlutirnir gerast hratt.
Katrín Jakobsdóttir,  
forsætisráðherra

KIRKJAN Sigurður Kári Kristjáns son, 
lög maður séra Skírnis Garðars sonar, 
undir býr nú kröfu gerð að skaða- og 
miska bóta máli vegna þjónustu-
loka Skírnis sem prests. Í sam tali 
við Frétta blaðið segir Sigurður að 
það sé til skoðunar að stefna Agnesi 
M. Sigurðar dóttur, biskupi Ís lands, 
per sónu lega. „Það er til skoðunar 
hvort það verði þjóð kirkjan eða 
hvort biskupi verði stefnt per sónu-

lega eða hvort þeim verður stefnt „in 
solidum“,“ segir Sigurður, spurður að 
hverjum stefna Skírnis muni beinast. 
Skírni var vikið frá störfum sem 

héraðspresti í apríl, eftir að hafa 
rofið starfs- og siðareglur presta er 
hann greindi frá málefnum sóknar-
barns í viðtali við Vísi þann 11. apríl 
síðastliðinn 

Skírnir krafðist þess fyrr í mán-
uðinum að fá að snúa aftur til starfa 
ella myndi hann krefjast skaða- og 
miskabóta. Í svari biskups Ís lands 
til Skírnis, vitnar biskup í kröfu-
bréf Skírnis og segir hann gangast 

„undan bragða laust við broti sínu“.
„Ég iðrast þess að hafa brotið 

trúnað gagn vart kirkjunni og skjól-
stæðingi mínum þarna um kvöldið, 
nú um daginn. Þetta var f ljót færni 
og gert í fram haldi af mein lausri 
fyrir spurn, ég las ekki yfir próf-
örk fréttarinnar sem svo birtist og 
ég áttaði mig um seinan á að þetta 
væri al var legt mál,“ segir í kröfu-
bréfi Skírnis til biskups.

„Fyrr nefnt brot mitt er tengt þess-
um kring um stæðum, og kannski 
f laut úr bikar mínum í sím talinu 
við blaða konuna, þetta var ekki 
fyrir fram á kveðið brot,“ skrifar 
hann enn fremur. Af þessu tilefni var 
ráðningarsambandi þjóðkirkjunnar 
við Skírni rift en hann mun njóta 
óskertra launa út skipunartímann 
sem mun vera til 1. desember næst-
komandi. – mhj

Séra Skírnir Garðarsson skoðar að stefna biskupi persónulega

Gerir sláttinn auðveldari

Cub Cadet sláttutraktorarnir eru afar vandaðir og 
vel útbúnir sláttutraktorar sem mæta þörfum og 

kröfum vandlátra garðeiganda
 og annarra sláttumanna.

Cub Cadet sláttutraktorarnir eru öflugir og 
afkastamiklir og auðveldir í notkun.

Vandaðir garðtraktorar

ÞÓR F
H

Akureyri:
Baldursnes 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Opið alla virka daga
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

COVID-19 „Verkefnið er metið ger-
legt, en líka þannig að það sé mjög 
margt sem þurfi að ganga upp. Við 
teljum að þetta geti gengið upp en 
erum mjög meðvituð um að óviss-
an er mikil og margt getur farið 
úrskeiðis á leiðinni,“ segir Katrín 
Jakobsdóttir forsætisráðherra um 
skimun fyrir COVID-19 á Kef la-
víkurflugvelli.

Skýrsla verkefnisstjórnar sem 
skipuð var til að undirbúa fram-
kvæmdina var kynnt í ríkisstjórn í 
gær. Tillagan sem lá til grundvallar 
var að opnað yrði fyrir sýnatöku 
ferðamanna við komuna í Keflavík 
frá 15. júní sem yrði þá valkostur 
við sóttkví.

„Núna munum við bara hefja 
þessa vinnu. Við gerðum ráð fyrir 
því að það yrði nú kannski ekki 
mikil f lugumferð í Kef lavík 15. 
júní. En það er í rauninni enginn 
sem treystir sér til að spá hver hún 
á endanum verður,“ segir Katrín.

Í skýrslunni kemur fram að sýkla- 
og veirufræðideild Landspítalans 
sé aðeins í stakk búin til að greina 
fimm hundruð sýni á dag. Með því 
að bæta tækjabúnað og tryggja 
f leira starfsfólk yrði markmið-
inu um þúsund sýni á dag náð um 
miðjan júlí.

Þá þurfi að taka minnst 107 sýni á 
dag til að kostnaður verði undir 50 
þúsund króna takmarkinu. Miðað 
við 500 sýni á dag yrði kostnaður-
inn hins vegar 23 þúsund krónur.

„Við höfum ekki enn tekið 
ákvörðun um hvernig þessari gjald-
töku verður háttað. Við höfum sagt 
að hugsanlega verði lagt af stað 
í blábyrjun án gjaldtöku, en við 
gerum ráð fyrir að til lengri tíma 
verði rukkað fyrir.“

Katrín segir að lokaákvörðun í 
málinu liggi ekki fyrir. Skila eigi 
hagrænni greiningu um næstu 
mánaðamót, sem muni skipta máli 
við endanlega ákvörðun.

„Í þessu ferli öllu höfum við þurft 

að vera auðmjúk fyrir því að hlut-
irnir gerast hratt og geta breyst 
hratt. Við sjáum að önnur ríki eru 
að opna fyrir ferðir. Þýskaland er að 
ígrunda að opna fyrir flug til Íslands 

svo dæmi sé tekið,“ segir Katrín.
Meðal annarra þátta sem verk-

efnisstjórnin bendir á er að huga 
þurfi að birgðastöðu sýnatöku-
pinna, tryggja þurfi að frávísunar-

heimildir gagnvart þeim sem ekki 
hlíta sóttvarnareglum séu skýrar og 
að upplýsingagjöf til ferðamanna sé 
tryggð.

Það er mat verkefnisstjórnarinn-
ar að hægt verði að skila niðurstöð-
um úr sýnum á um fimm klukku-
stundum, en aka þarf með sýnin frá 
f lugvellinum til Reykjavíkur. Sýni 
sem berist eftir klukkan 17 verði 
greind daginn eftir, nema mönnun 
verði aukin. sighvatur@frettabladid.is

Telur skimun geta gengið upp
Forsætisráðherra telur skimun fyrir COVID-19 við komuna til landsins geta gengið upp, en óvissan sé 
mikil. Skýrsla verkefnisstjórnar var kynnt í gær en lokaákvörðun um framkvæmdina liggur ekki fyrir. 

Að óbreyttu telur verkefnisstjórnin að hægt sé að greina fimm hundruð sýni á dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Áhætta fyrir Landspítalann

Í minnisblaði frá Páli Matthías-
syni, forstjóra Landspítalans, til 
heilbrigðisráðuneytisins, segir að 
faraldurinn hafi afhjúpað ýmsa 
veikleika heilbrigðiskerfisins. Á 
sama tíma hafi hins vegar birst 
styrkleikar.

Greiningar á einkennalausum 
ferðamönnum séu að svo stöddu 
ekki trygging fyrir því að sjúk-
dómurinn sé ekki til staðar. Komi 

til innlagna sjúklinga, innlendra 
eða erlendra, muni það hafa 
mikil áhrif á starfsemi spítalans.

„Áhætta fyrir reglulega 
starfsemi Landspítala í sumar 
sérstaklega er því veruleg og 
mun spítalinn strax fara á hættu-
stig með fyrsta sjúklingi sem 
þarfnast innlagnar, með tilheyr-
andi röskun á starfseminni,“ segir 
í minnisblaðinu.

DÓMSMÁL Kirkjuráð var í gær 
sýknað af kröfu Stórólfshvols-
sóknar í Rangárvallasýslu. Frétta-
blaðið greindi nýlega frá deilum  
um meintar vanefndir á greiðslum 
til byggingar kirkju á Hvolsvelli.

Jón Magnússon, lögmaður sókn-
arinnar, segir að ekki sé búið að 
ákveða hvort málinu verði áfrýjað 
til Landsréttar.

Málið hefur farið milli úrskurðar-
nefndar og áfrýjunarnefndar kirkj-
unnar. Aðalpunktur kærunnar laut 
að því að nefndarmenn áfrýjunar-
nefndar væru vanhæfir vegna fyrri 
aðkomu, en dómari féllst ekki á það.

„Þessi vanhæfnismál hafa verið á 
mikilli ferð í íslenskum rétti,“ segir 
Jón og bendir á að nýlega hafi verið 
samþykkt að taka vanhæfismál 
tveggja Landsréttardómara fyrir 
Hæstarétt, vegna fyrri afskipta 
þeirra. – khg

Sýknuð af kröfu 
um greiðslur 

REYKJAVÍK Skóla- og frístundasvið 
Reykjavíkurborgar hefur boðað til 
fundar með foreldrum nemenda í 
Fossvogsskóla á fimmtudag til að 
ræða stöðu mála. Skólanum var 
lokað að hluta í fyrra eftir að mygla 
fannst og við tóku miklar fram-
kvæmdir. Minnst fimm nemendur 
hafa áfram fundið fyrir einkennum.

Karl Óskar Þráinsson, formaður 
foreldrafélagsins, fagnar þessu.

„Það er gott að fá loks fund eftir 
þögn frá því í nóvember. Við vænt-
um þess að þetta sé fyrsta skrefið í 
samráðinu og það sé þétt fundaröð 
fram undan,“ segir Karl.  – ab

Funda með 
foreldrum barna 
í Fossvogsskóla

Karl Óskar  
Þráinsson,  
formaður  
foreldrafélags  
Fossvogsskóla

Skírnir  
Garðarsson
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*
Upphafið að 45 ára sögu Bílabúðar Benna má rekja til 
þess að Benedikt Eyjólfsson og Margrét Beta Gunnarsdóttir, bæði 
17 ára, komu sér upp aðstöðu fyrir bíla- og mótorhjólaviðgerðir, í 
óupphituðum skúr að Vagnhöfða 23. Hann gekk undir heitinu 

„Græni skúrinn“ og þar var lagður grunnur að ævintýrinu.

Porsche Taycan 
100% rafmagnsbíll
Frumsýndur í júní 

Opel Corsa-e
100% rafmagn
Frumsýndur í júlí

Opel Grandland X E-Hybrid
300 hestöfl og 4x4
Frumsýndur í júlí

Afmælissumar Bílabúðar Benna
Bílabúð Benna er stofnað í maí árið 1975 og því fagnar fyrirtækið 45 ára 
afmæli sínu í ár. Í tilefni þessara tímamóta mun Bílabúð Benna halda upp á 
sannkallað afmælissumar með veglegum viðburðum. Þar munu nýjustu bílarnir 
frá Opel og Porsche verða frumsýndir, hver á fætur öðrum. 
 

Fylgstu með, við kynnum viðburði afmælissumarsins betur á næstunni.

1975 | Bílabúð Benna | 2020

Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluaksturbenni.is

 „Þetta byrjaði allt í Græna skúrnum 1975“ *

Sérfræðingar í bílum í 45 ár.

Benedikt Eyjólfsson í góðum gír
Margrét Beta Gunnarsdóttir á keppnisjeppanum



STJÓRNMÁL Þingsályktunartillaga 
sex þingmanna Framsóknarflokks-
ins um Alþingi sem fjölskylduvæn-
an vinnustað, var tekin fyrir hjá 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í 
gær. En með henni yrði þingforseta 
falið að skipa þverpólitískan starfs-
hóp til að endurskoða þingsköp og 
skila tillögum um breytingar fyrir 
árslok.

„Það sem vakti fyrir okkur var að 
vekja athygli á stöðu einstaklings-
ins inni á þinginu og vinnulaginu,“ 
segir Ásgerður K. Gylfadóttir, vara-
þingmaður og hjúkrunarfræðingur, 
sem er fyrsti f lutningsmaður til-
lögunnar. „Alþingi er mjög óút-
reiknanlegur vinnustaður. Það er 
mun meira skipulag á þingstörfum 
víða erlendis og einstaklingar sem 
þar starfa geta skipulagt sig fram í 
tímann.“

Þingfundir hefjast gjarnan síð-
degis og geta staðið fram á kvöld, 
fram á nætur í sumum tilvikum. 
Þingstörf geta farið alveg úr skorð-
um þegar langar umræður fara fram 
um einstaka mál. Þá hefur verið 
mikil umræða um hið svokallaða 
málþóf, sem notað er til að tefja 
framgöngu mála.

„Þegar til dæmis orkupakkamálið 
var til umræðu þá talaði fólk enda-
laust. Auðvitað þarf fólk að hafa 
tíma til að koma sínum skoðunum 
á framfæri, en það er hægt að hafa 
skipulag í kringum þetta þann-
ig að ekki sé hægt að taka þingið í 
herkví,“ segir Ásgerður.

Tillagan á rætur sínar í samþykkt 
Landssambands Framsók nar-
kvenna. Telja þær að bæði vinnu-
tíminn og ófyrirsjáanleikinn henti 
konum sérstaklega illa. Aðstæður 
til þingstarfa séu því letjandi fyrir 
konur. Ásgerður segir að þetta geti 

líka átt við unga karlmenn, sem vilji 
eiga sitt fjölskyldulíf, sem og fólk af 
landsbyggðinni.

Áratugum saman voru karlar í 
miklum meirihluta á Alþingi og 
samfélagið þannig uppbyggt að 
konurnar voru heima með börnin. 
Með samfélagslegum breytingum 

hefur skapast þrýstingur á að færa 
vinnustaði í fjölskylduvænna horf, 
líka Alþingi. 

Þreifingar í þá átt, áttu sér stað 
eftir bankahrunið 2008, og árið 
2011 var reglum um lengd þing-
funda breytt. Ásgerður segir til-
löguna áframhald af þessari vinnu.

„Mínar hugmyndir eru þær að 
horfa til nágrannalandanna og sjá 
hvernig aðstæður eru á þeirra þing-
um. Síðan nota það besta sem við 
sjáum, til þess að byggja okkar eigið 
kerfi upp. Ég er ekki með fyrir fram 
mótaðar hugmyndir um hvernig 
þetta ætti að líta út,“ segir hún.

Ásgerður segir að viðbrögðin við 
tillögunni hafi verið á ýmsan hátt. 
„Sumir halda að tillagan snúist um 
að þingmenn geti fengið frí til að 
sinna gæluverkefnum. Aðrir taka 
undir að það þurfi að gera breyt-
ingar og við þurfum að stíga í takt 
til að skapa aðstæður fyrir næstu 
kynslóðir sem hafa nýja nálgun.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Auðvitað þarf fólk 
að hafa tíma til að 

koma sínum skoðunum á 
framfæri, en það er hægt að 
hafa skipulag í kringum 
þetta þannig að ekki sé hægt 
að taka þingið í herkví.

Ásgerður K.  
Gylfadótir,  
varaþingmaður

Drekinn býr sig til flugs

Geimfarið Dragon sést hér áfast Falcon 9 eldf lauginni við Kennedy-geimf lugstöðina í Flórída. SpaceX og NASA stefna á að skjóta f lauginni á loft 
klukkan 16.33 á staðartíma í dag ef veðuraðstæður leyfa. Þetta verður fyrsta mannaða geimskot frá Bandaríkjunum í níu ár. MYND/GETTY

Miðflokksmenn settu met í orkupakkaumræðunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Aðstæður á Alþingi 
letjandi fyrir ungt fólk
Þingsályktunartillaga sex þingmanna Framsóknarflokksins um Alþingi sem 
fjölskylduvænan vinnustað, er nú til meðferðar hjá stjórnskipunar- og eftir-
litsnefnd. Flutningsmaður segir þörf á meiri festu og að útiloka þurfi málþóf.

Þorsteinn Víglundsson. 

REYKJAVÍK Minjastofnun Íslands 
hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna 
ummæla Þorsteins Víglunds-
sonar, forstjóra eignarhaldsfélags-
ins Hornsteins ehf., móðurfélags 
Björgunar í Fréttablaðinu fyrir 
helgi. Fyrir liggur að fyrirtækið fái 
úthlutað lóð við Álfsnesvík eftir 
margra ára ferli, en Minjastofnun 
brást við með því að  tilkynna að 
stofnunin hygðist freista þess að fá 
svæðið friðlýst, því talið er að þar 
leynist merkar minjar frá fyrri tíð.

Þorsteinn brást ókvæða við þess-
um fyrirætlunum. „Að mínu mati er 
þetta í raun vísvitandi seinagangur 
og algjörlega óásættanleg vinnu-
brögð. Minjastofnun er að koma 
þremur árum of seint með þessa 
kröfu,“ sagði Þorsteinn.

Benti hann á að tekið hefði verið 
tillit til sjónarmiða stofnunarinnar 
og að Minjastofnun hefði verið 
boðið að farið yrði í frekari forn-
leifarannsóknir á svæðinu, en það 
boð hafi verið afþakkað.

Í grein Minjastofnunar, sem 
Agnes Stefánsdóttir sviðstjóri ritar, 
segir að ummæli Þorsteins beri vott 
ákveðna vanþekkingu á lögum um 
menningarminjar. „Fornleifarann-
sókn er annars vegar vettvangs-
skráning fornleifa og hins vegar 
fornleifauppgröftur og úrvinnsla úr 
honum. Fornleifaskráning er gerð 
til að leggja mat á mögulegar minjar 
og í framhaldi af því er annaðhvort 
gerð krafa um varðveislu minjanna 
eða, ef samþykkt er að þær megi 
víkja vegna framkvæmda, er gerð 
krafa um fornleifauppgröft. Þar sem 
Minjastofnun hefur ekki samþykkt 
að minjarnar megi víkja, er ekki 
tímabært að tala um mögulegan 
uppgröft.“ Greinin er aðgengileg í 
fullri lengd á frettabladid.is – bþ

Segja ummæli 
Þorsteins byggð 
á vanþekkingu 

SAMFÉLAG Eigandi vörubíls má ekki 
leggja honum í sameiginlegt stæði 
fjölbýlishúss. Þetta kemur fram í 
úrskurði kærunefndar húsamála. 

Um er að ræða fjölbýlishús í 
Hafnarfirði, þar sem eigandi einnar 
íbúðarinnar lagði 16 tonna vöru-
bíl fyrir utan, notaði viðkomandi 
einnig möl til að stækka bílastæðið 
án leyfis. Gerði eigandi vörubílsins 
athugasemd við húsreglur sem 
leggja bann við atvinnustarfsemi 
á lóðinni, þar sem hann hefði verið 
erlendis þegar húsfundur fór fram. 
– ab

Má ekki leggja 
vörubíl fyrir 
utan fjölbýli

Þar sem Minja-
stofnun hefur ekki 

samþykkt að minjarnar 
megi víkja, er ekki tímabært 
að tala um mögulegan 
uppgröft.
Agnes Stefánsdóttir, sviðstjóri

Eigandi vörubílsins gerði 
athugasemdir við húsreglur 
þar sem hann hefði verið 
erlendis þegar húsfundur fór 
fram.

AÐALFUNDUR

Spoex, Samtök psoriasis- og exemsjúklinga boða til aðalfundar
miðvikudaginn 3. júní næstkomandi kl. 17:15-19:00.

Fundurinn verður haldinn á Hilton Nordica salur Vox Club. 

Hefðbundin dagskrá aðalfundar skv. lögum Spoex:

 ■ Skýrsla formanns
 ■ Stjórnarkjör
 ■ Formannskjör

Sjá nánar á 
www.spoex.is
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Farið verður yfir ferðasögu og ættarsögu sjúkdómsins, þróunina hér innanlands og hvers 
er að vænta í nánustu framtíð miðað við þær upplýsingar sem nú liggja fyrir.

Erindi flytja: Alma D. Möller landlæknir, Agnar Helgason mannerfðafræðingur, Kári Stefánsson 
forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, Már Kristjánsson yfirlæknir smitsjúkdómadeildar á LSH 
og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir.

Fundarstaður: Hús Íslenskrar erfðagreiningar, Sturlugötu 8, 101 Reykjavík.
 

GLÍMAN VIÐ COVID-19
Hvað er framundan?
Íslensk erfðagreining heldur fræðslufund um COVID-19 fimmtudaginn 28. maí klukkan 17

Allir eru velkomnir meðan húsrúm leyfir 
Í einum þeirra þriggja sala sem hýsa fundinn er 2ja metra fjarlægð milli stóla, fyrir þá sem 
kjósa að gæta sérstakrar varúðar. Fólki er bent á að mæta tímanlega til að tryggja sér sæti.
 
Fundurinn verður í beinni útsendingu á Facebook-síðu Íslenskrar erfðagreiningar.



B RE TL AND Ferðalög Dominics 
Cummings, ráðgjafa forsætisráð-
herrans Boris Johnson, á tímum 
strangra COVID-19 takmarkana eru 
farin að hafa áhrif í ríkisstjórninni. 
Í gær sagði Douglas Ross, ráðherra 
í Skotlandsmálaráðuneytinu, af 
sér störfum vegna óánægju með 
Cummings.

„Í kjördæmi mínu er fólk sem 
hafði ekki tækifæri til þess að 
kveðja sína nánustu, fjölskyldur 
sem gátu ekki syrgt saman, fólk sem 
heimsótti ekki veika ættingja af því 
að það fylgdi fyrirmælum stjórn-
valda,“ segir Ross í yfirlýsingu.

Fyrir skemmstu greindu blöðin 
The Guardian og The Daily Mirror 
frá því að lögreglan væri að rann-
saka ferðalög Cummings í mars-
mánuði, þegar ríkisstjórnin hafði 
tilkynnt um ferðatakmarkanir 
vegna faraldursins. Cummings, sem 
búsettur er í Lundúnum, hafði þá 
sést í borginni Durham á Norður-
Englandi.

Cummings sagðist ekki sjá eftir 
því að hafa brotið reglurnar. Hann 
hafi gert það vegna veikinda eigin-
konu sinnar og til þess að vernda 
fjögurra ára gamlan son sinn. For-
sætisráðherrann sjálfur var þá 
alvarlega veikur af COVID-19.

Hefur þetta vakið mikið umtal í 
Bretlandi, það er hvort aðrar reglur 
gildi fyrir þá ríku og áhrifamiklu en 
almenning. Cummings hefur svarað 
þessu á þá leið að aðrar reglur hljóti 
að gilda um þá sem eiga lítil börn. 
Þær reglur eru hins vegar ekki til.

Leiðtogar stjórnarandstöðu-
flokkanna hafa verið háværir síðan 
málið kom upp og krafist afsagnar 
Cummings. Boris Johnson kom ráð-
gjafa sínum til varnar á sunnudag 
og sagði aðgerðir hans skiljanlegar 
og ábyrgar.

Afsögn Douglas Ross er aðeins 
toppurinn á ísjakanum því blaðið 
The Times greindi frá því að mikil 
ólga væri innan Íhaldsflokksins um 

hvernig staðið hafi verið að málum. 
Vilja margir háttsettir þingmenn og 
einhverjir ráðherrar nú að Cumm-
ings fari. Þegar hafa margir íhalds-
menn tjáð sig opinberlega um 
þetta.

„Herra Cummings hegðaði sér 
ekki í anda útgöngubannsins og 
forsætisráðherrann ætti nú að reka 
hann,“ sagði þingmaðurinn Mark 
Pawsey. Roger Gale, sem hefur setið 
í nærri 40 ár á þingi, sagði úlfúð 
almennings mikla og að Cummings 
ætti að segja af sér, ellegar Johnson 
að reka hann. Í sama streng tók 
Harriet Baldwin, sem hefur meðal 
annars gegnt stöðu þróunarmála-
ráðherra. Einn þingmaður, David 
Warburton, lýsti því hvernig faðir 
hans hafi dáið einsamall af því að 
reglunum þurfti að fylgja.

Á meðan allt virðist vera að sjóða 
upp úr reyna nánustu bandamenn 
Johnson, og helstu Brexit-sinnarnir, 
Jacob Rees-Mogg og Michael Gove, 
að halda lokinu á pottinum. Greint 
hefur verið frá því að reynt hafi 
verið að beita svipunni svokölluðu 
á alla ráðherra ríkisstjórnarinnar, 
og að þeir myndu styðja Cummings.

The Times greinir frá því að 
ráðherrar séu óánægðir með að 
vera ekki upplýstir um framgang 
málsins. Til dæmis að þeir hafi 
ekki verið látnir vita af blaða-
mannafundi Dominic Cummings. 
Þeir þingmenn sem hafa gagnrýnt 
Cummings og Johnson eru nú á 
þriðja tug og bætist stöðugt í. Enn 
hafa engir af æðstu ráðherrunum 
þó lagt í að gagnrýna þá undir 
nafni. kristinnhaukur@frettabladid.is

Áform stórfyrirtækj-
anna ganga út á framleiðslu 
allt að 250 þúsund tonna af 
vistvænu eldsneyti á ári.

Dominic Cummings hljóp undan reiðum mótmælendum fyrir heimili sitt í Lundúnum á mánudaginn. MYND/EPA

Ólga innan Íhaldsflokksins
Dominic Cummings, ráðgjafi forsætisráðherra, hefur verið harðlega gagnrýndur innan og utan Íhalds-
flokksins vegna ferðalags á tímum útgöngubanns. Ráðherrar reyna nú að halda lokinu á suðupottinum. 

Herra Cummings 
hegðaði sér ekki í 

anda útgöngubannsins og 
forsætisráðherrann ætti nú 
að reka hann. 

Mark Pawsey,  
þingmaður 
Íhaldsflokksins

DANMÖRK Hópur danskra stór-
fyrirtækja á sviði f lutninga og 
orkuvinnslu hefur kynnt áform 
um samstarfsverkefni um stór-
fellda framleiðslu á vistvænu elds-
neyti. Meðal fyrirtækjanna eru A.P. 
Møller – Mærsk, SAS og fyrirtækið 
sem rekur Kastrup-flugvöll.

Þannig yrði hægt að framleiða 
vetni fyrir strætisvagna og vöru-
bíla, metanól fyrir skip og vistvænt 
þotueldsneyti fyrir f lugvélar.

Markmið hópsins er að ársfram-
leiðslan verði 250 þúsund tonn í 
árslok 2030 en með henni er talið 
að unnt verði að draga úr losun 
koltvísýrings um 850 þúsund tonn á 
ári. Stefnt er að því að framleiðslan 
verði á Stór-Kaupmannahafnar-
svæðinu og fyrsti áfangi verði kom-
inn í gang 2023.

Dagblaðið Berlingske greinir frá 
því að ef verkefnið á að verða að 
veruleika þurfi að koma til miklar 

opinberar fjárfestingar og stækkun 
fyrirhugaðs vindmyllugarðs við 
Borgundarhólm.

Í tilkynningu frá fyrirtækjunum 
segir að verkefnið yrði mikilvægt 
framlag til þess að Danmörk nái 
að minnka losun gróðurhúsaloft-
tegunda um 70 prósent fyrir 2030 
miðað við árið 1990. – sar

Stórhuga áform um vistvænt eldsneyti

Stefnt er á að nýta vindorku til framleiðslu vistvæns eldsneytis. MYND/GETTY

SPÁNN Spænska ríkisstjórnin hefur 
lýst yfir tíu daga sorgartímabili 
sem hefst í dag vegna fórnarlamba 
COVID-19 þar í landi.

Fánar verða dregnir í hálfa stöng 
í um fjórtán þúsund opinberum 
byggingum og um borð í skipum 
spænska f lotans. Þá mun Filippus 
Spánarkonungur stýra hátíðlegri 
minningarathöfn þegar lokunarað-
gerðum verður aflétt.

Tæplega 27 þúsund hafa látist af 
völdum veirunnar á Spáni. Um 80 
prósent voru 70 ára og eldri. „Þau 
hjálpuðu til við að byggja upp land-
ið okkar eins og við þekkjum það í 
dag og lögðu grunninn að lýðræði 
okkar,“ sagði María Jesús Montero, 
talsmaður ríkisstjórnarinnar. – atv

Sorgartíma lýst 
yfir á Spáni

KOSTA RÍKA Fyrsta samkynhneigða 
hjónavígslan í Kosta Ríka átti sér 
stað í beinni sjónvarpsútsendingu í 
vikunni strax í kjölfar þess að þjóð-
þing landsins hafði samþykkt laga-
breytingu þess efnis. Lesbíurnar 
Alexandra Quiros og Dunia Araya 
gengu í það heilaga, strax eftir að 
lagabreyting þess efnis gekk í gegn. 
Lagabreytingin var tilkomin af því 
að hæstiréttur landsins hafði kom-
ist að þeirri niðurstöðu að bann við 
slíkum hjónavígslum bryti í bága 
við stjórnarskrá landsins, í ágúst 
2018. Fékk þjóðþing landsins 18 
mánaða frest til þess að breyta lög-
unum.

Eyríkið er fyrsta landið í Mið-
Ameríku sem heimilar hjónavígslur 
milli einstaklinga af sama kyni. 
Forseti Kosta Ríka, Carlos Alvar-
ado, birti tíst þar sem fram kom 
að samkynhneigðir einstaklingar 
nytu nú loks þeirra réttinda sem 
þeir ættu skilið. „Frá þessari stundu 
ættum við alltaf að hafa umburðar-
lyndi og ást að leiðarljósi. Það gerir 
okkur kleyft að stíga framfaraskref 
og byggja upp ríki þar sem pláss er 
fyrir alla,“ sagði forsetinn.
 – bþ

Samkynhneigðir 
mega kvænast í 
Kosta Ríka

Alexandra Quiros og Dunia Araya 
giftu sig í beinni útsendingu.

BANDARÍKIN COVID-19 faraldurinn 
hefur dregið meira en eitt hundrað 
þúsund Bandaríkjamenn til dauða. 
Rúmlega 1,7 milljónir hafa greinst 
með staðfest smit í landinu. Þá hafa 
hátt í 470 þúsund náð sér að fullu. 
Alls hafa meira en 5,5 milljón tilfelli 
greinst á heimsvísu samkvæmt vef 
Johns Hopkins-háskóla og tæplega 
350 þúsund látist.

Bandaríkin eru hægt og rólega að 
slaka á reglum um samkomubann 

en á sama tíma er reynt að tryggja 
að það sé gert á öruggan hátt.

Joe Biden, forsetaefni Demó-
krata, fór úr sóttkví í fyrsta sinn í 
tvo mánuði til að leggja blómsveig 
á minnismerki um fallna hermenn. 
Biden var með sóttvarnargrímu. 
Donald Trump Bandaríkjaforseti, 
sem sjálfur notar ekki grímu opin-
berlega, hæddist að Biden á Twitter

Víða í Bandaríkjunum er skylda 
að vera með grímu á almannafæri. 

Sóttvarnaeftirlitið mælist til þess 
þegar ekki er hægt að fullnægja 
tveggja metra reglunni. Víða hefur 
slíkum reglum verið mótmælt af 
Bandaríkjamönnum sem telja þær 
vega að persónufrelsi. Afstaðan er 
mjög ólík milli f lokka. Samkvæmt 
könnun Quinnipiac telja 87 pró-
sent Demókrata að grímur ættu að 
vera skylda á almannafæri, rúm 40 
prósent Repúblikana eru á sömu 
skoðun.  – ab

Misjafnar skoðanir á grímum á almannafæri

Margir ganga með grímu. MYND/EPA
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Allir vita að 
það á aldrei 
að láta 
alvarlegar 
krísur fara til 
spillis.

 

Þúsundir 
finna sig nú í 
óvæntri stöðu 
og hugsa 
eflaust hvað 
sé best til 
bragðs að 
taka.

ALLT 
fyrir listamanninn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is  
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Erfiðum aðstæðum fylgja oft ný og óvænt tæki-
færi. Þetta höfum við í Háskóla Íslands haft í 
huga undanfarnar vikur eftir að við svöruðum 

metnaðarfullu kalli Lilju Alfreðsdóttur mennta- og 
menningarmálaráðherra um að stórauka framboð á 
sumarnámi í kjölfar þeirra efnahagslegu áfalla sem 
við glímum nú við.

Þúsundir finna sig nú í óvæntri stöðu og hugsa 
eflaust hvað sé best til bragðs að taka. Margir sjá 
mögulega tækifæri í háskólanámi. Hvort sem það 
er að klára það sem út af stendur í háskólanáminu, 
búa sig undir háskólanám, bæta við sig menntun eða 
færni, eða jafnvel að fara að læra eitthvað alveg nýtt. 
Tækifærin eru svo sannarlega til staðar og þess vegna 
höfum við lagt nótt við dag undanfarnar vikur við 
að undirbúa fjölbreytt og spennandi námsframboð 
í sumarskóla Háskóla Íslands þar sem flestir geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi.

Yfir þúsund manns hafa nú þegar gripið tæki-
færið sem skapaðist með nýju sumarnámi í Háskóla 
Íslands og lítur út fyrir að yfir 100 námskeið verði 
haldin í sumar á vegum skólans. Námskeiðin eru af 
ýmsum toga og af öllum fræðasviðum skólans, s.s. í 
viðskiptafræði, tölvunarfræði, kennslufræði, nær-
ingarfræði, tungumálum, líffærafræði o.fl. Einnig 
eru í boði námskeið sem tengjast beint núverandi 
aðstæðum og má þar nefna námskeið um tölfræði, 
vísindi og COVID-19 og námskeið um heilsu á tímum 
COVID-19.

Í sumarskólanum er boðið upp á um eitt hundrað 
einingabær háskólanámskeið, auk undirbúnings-
námskeiða HÍ, Endurmenntunar HÍ, Tæknifræði-
seturs HÍ og Háskólabrúar Keilis. Skráning mun 
almennt standa yfir til 2. júní en umsóknarfrestur í 
einstök námskeið er þó lengri. Allar upplýsingar um 
sumarskólann má finna á hi.is/sumarnam.

Ég er þess handviss að skráning í sumarskóla 
Háskóla Íslands muni reynast gæfuspor fyrir marga 
og sýna aftur að í kjölfar óvissu komi tækifæri sem 
vel eru þess virði að grípa.

Gríptu tækifærið í sumar

Jón Atli  
Benediktsson
rektor Háskóla  
Íslands

Sameiningarafl
Margir telja að hlutverk forseta 
Íslands sé að vera sameiningaraf l, 
sem Guðmundur Franklín Jóns-
son geti ekki verið vegna skoðana 
sinna. Það er alrangt. Guðmundi 
hefur nefnilega tekist að sameina 
tvær fylkingar sem hart hafa 
barist um sama fylgið undanfarin 
ár, Íslensku þjóðfylkinguna og 
Frelsisf lokkinn. Hægri grænir, 
f lokkur Guðmundar, rann á 
sínum tíma inn í Þjóðfylkinguna 
en Frelsisf lokkurinn klofnaði úr 
henni eftir hatrömm átök. Í kosn-
ingunum 2018 kepptust þeir um 
að vera sem mest á móti hælisleit-
endum og moskubyggingum. Nú 
keppast formennirnir um hylli 
Guðmundar og annar þeirra er 
virkur í framboðinu. Með þessari 
sameiningu hefur Guðmundur 
tryggt sér að minnsta kosti 267 
atkvæði í Reykjavík.

Rútuáklæðið
Rútuáklæði var mörgum efst í 
huga þegar litið var á nýja lands-
liðsbúninginn í fótbolta sem var 
„óvart lekið“ á netið í gær. Á fólki 
að vera talin trú um að hinn ísra-
elselskandi þýski risi hafi fyrir 
slysni birt mynd af búningnum á 
samfélagsmiðlum. Um er að ræða 
þekkta takta úr treyjuheiminum, 
að leka mynstrum til að skanna 
viðbrögð tístverja og geta þá gert 
smá breytingar. Miðað við við-
brögðin má ætla að landvættirnir 
stílíseruðu verði óbreyttir og 
mögulega áklæðið frá Guðmundi 
Tyrfingssyni líka.
kristinnhaukur@frettabladid.is
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SKOÐUN

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Seint á föstudaginn birti Vinnumálastofnun 
lista yfir fyrirtæki sem nýtt hafa hlutabóta-
leiðina. Það var blíða í borginni og helgarspáin 
glimrandi góð. Pólitískir refir kalla þetta að 
„fara út með ruslið“, eins og frægt varð í banda-
rísku sjónvarpsþáttaröðinni West Wing.

Hlutabótaleiðin flaug á ofsahraða gegnum þingið fyrr 
í vor, í viðleitni til að draga úr fyrirsjáanlegum fjölda 
hópuppsagna. Þingmenn stóðu ekki aðeins frammi fyrir 
kröfu um flýtimeðferð, heldur hafði stjórnarandstaðan 
þá þegar verið vængstýfð með fjöldatakmörkunum í 
þingsal, undir yfirskini sóttvarna. 

Blessunarlega sá einhver fyrir að hlutabótaleiðin væri 
vel fallin til sviksemi og var ákvæði bætt inn í lögin á 
lokametrunum um heimildir Vinnumálastofnunar til 
samtímaeftirlits um raunverulega þörf fyrir aðstoð. Þess 
reyndist þó ekki þurfa. „Þetta verður skoðað í haust,“ 
sagði forstjóri stofnunarinnar í viðtali á RÚV. Ekki hafði 
unnist tími til að óska skýringa á þörfum stórs hluta 
fyrirtækja landsins fyrir neyðaraðstoð heldur var þeim 
sjálfum treyst til þess að leggja mat á eigin vanda. Mörg 
þeirra eflaust í svipaðri stöðu og Hallgrímskirkja, sem 
virðist ramba á barmi gjaldþrots eftir messufall fjóra 
sunnudaga í röð.

Stjórnin hafnaði hugmyndum stjórnarandstöðunnar 
um takmarkanir á aðstoð til fyrirtækja sem greiða út 
arð til eigenda. Helstu gróðafyrirtæki landsins biðu ekki 
boðanna og skelltu sér í áskrift að ríkisaðstoð. Nokkur 
þeirra bökkuðu þó út eftir óþægilega umfjöllun í fjöl-
miðlum, sem sjá um eina rauntímaeftirlitið með hluta-
bótaleiðinni, eftir að heimildir Vinnumálastofnunar 
reyndust stofnuninni ofviða. Því veldur þjónusta Vinnu-
málastofnunar við fjölmiðla sérstökum vonbrigðum. 

Þótt eðlilegt sé að staldra við áður en viðkvæmar 
upplýsingar eru birtar, hefur íslenskum stjórnvöldum 
ítrekað verið bent á að almenn tregða til að veita upp-
lýsingar vekur tortryggni fjölmiðla og hamlar þeim frá 
því að sinna sínu mikilvægasta hlutverki.

Í stað þess að slá á tortryggni og sinna sjálfsögðum 
skyldum sínum, kaus stofnunin að birta margumbeðnar 
upplýsingar síðdegis á sólríkum föstudegi, nægilega 
seint til að fréttastofur ljósvakamiðlanna næðu ekki að 
vinna frétt fyrir kvöldfréttatíma og án þess að senda 
út tilkynningu eða gera fjölmiðlum með öðrum hætti 
viðvart um birtinguna. Fámennar kvöldvaktir vefmiðl-
anna birtu fyrstu fréttir um efnið, á meðan landsmenn 
grilluðu út í garði í fegurstu kvöldsól sem skinið hefur 
á borgarbúa þetta vorið. Vinnumálastofnun fór út með 
ruslið.

Allir vita að það á aldrei að láta alvarlegar krísur fara 
til spillis. Siðað fólk nýtir þær til jákvæðra breytinga og 
framfara, en þeir siðlausu sjá tækifæri í gallaðri laga-
setningu og veikari eftirlitskerfum; tækifæri til að stúta 
samkeppnisaðilanum, sjúga fé úr opinberum neyðar-
sjóðum, þrýsta niður launum og níðast á réttindum 
láglaunafólks.

Af þessum ástæðum gegna fjölmiðlar venju fremur 
mikilvægu hlutverki í krísum. Stjórnvöld ættu ekki að 
bregða fyrir þá fæti heldur sýna þeim virðingu og skilja 
mikilvægt hlutverk þeirra.

Út með ruslið 



Stigin voru stór og mikilvæg 
skref í þágu loftslagsmála þegar 
umhverfis- og auðlindaráðu-

neytið úthlutaði 210 milljónum 
króna í styrki til rafvæðingar hafna 
á dögunum, á tíu stöðum á landinu. 
Með rafvæðingu hafna má nefni-
lega draga verulega úr útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda frá skipum 
í landlegu.

Hæsta styrkinn hlutu Faxaflóa-
hafnir, þar sem taka á í notkun 
háspennibúnað fyrir f lutningaskip 
við Sundabakka og Vogabakka í 
Reykjavík. Þannig munu flutninga-
skip Samskipa og Eimskipa geta 
tengst rafmagni í landi í stað þess að 
keyra ljósavélar sínar með olíu. Um 
er að ræða samstarfsverkefni Faxa-
flóahafna, Veitna og ríkisins, sem 
hvert um sig leggja til 100 milljónir 
króna í verkið, en skipafélögin gera 
nauðsynlegar breytingar á skipum 
sínum á eigin kostnað. Áætlað er að 
þessi áfangi rafvæðingar Faxaflóa-
hafna geti dregið úr losun frá hafn-
arsvæðunum um 20% og komið í 
veg fyrir bruna á um 660.000 lítrum 
af olíu á ári. Það jafngildir árlegum 
útblæstri á að giska 660 fólksbíla.

Bætum loftgæði í leiðinni
Rafvæðing hafna stuðlar ekki síður 
að bættum loftgæðum, rétt eins og 
reglugerðarbreyting sem gekk í gildi 
um síðustu áramót hefur gert, þar 
sem girt var fyrir notkun svartolíu 
innan landhelgi Íslands, nema hún 
sé hreinsuð niður fyrir viðmiðunar-
mörk. Svartolía mengar nefnilega 

meira en annað eldsneyti. Með því 
að banna hana og styrkja síðan 
hafnir um allt land til rafvæðingar 
f lýtum við fyrir innreið orkugjafa 
framtíðarinnar og drögum úr loft-
mengun í leiðinni.

Tæpar 44 milljónir króna renna 
til orkuskipta í Akureyrarhöfn, 
þar sem setja á upp háspennu-
tengingu fyrir f lutningaskip og 
minni skemmtiferðask ip v ið 
Tangabryggju. Á Seyðisfirði á að 
setja upp búnað svo Norræna geti 
tengst rafmagni þegar hún liggur 
við landfestar. Ætla má að það 
muni stórbæta loftgæði og draga úr 
hávaðamengun fyrir Seyðfirðinga, 
t.d. yfir vetrartímann þegar Nor-
ræna liggur við bryggju í nokkra 
daga í einu. Þá voru einnig veittir 
styrkir til orkuskipta í höfnum í 
Dalvíkurbyggð, Fjarðabyggð, Hafn-
arfirði, Reykjanesbæ, Snæfellsbæ, 
Vestmannaeyjum og Þorlákshöfn.

Tveggja milljarða innspýting 
Úthlutun styrkjanna er hluti af við-
bragði stjórnvalda við áhrifum kór-

ónaveirunnar á efnahagslífið. Með 
því að styrkja ofangreind verkefni 
er f lýtt fyrir því að þau komist til 
framkvæmda og stuðlað að minni 
útblæstri gróðurhúsalofttegunda. 
Á sama tíma skapast störf.

Þannig munu tveir milljarðar 
króna renna aukalega á þessu ári til 
verkefna á sviði umhverfis- og auð-
lindaráðuneytisins, þar af meira en 
hálfur milljarður til loftslagsmála. 
Fjárframlög til umhverf ismála 
hafa raunar aldrei verið meiri en 
í tíð þessarar ríkisstjórnar, en þau 
hafa aukist um 32% miðað við upp-
haf kjörtímabilsins, að ótöldu við-
bótarfjármagni ársins í ár. En lengi 
má gott bæta og sem umhverfis-
ráðherra legg ég mikla áherslu á að 
viðspyrna Íslands í kjölfar COVID-
19 verði með grænum og loftslags-
vænum formerkjum. Þess vegna 
verður viðbótarfjármagninu til 
loftslagsmála nú varið í verkefni 
sem stuðla að hröðun orkuskipta 
og aukinni kolefnisbindingu. Raf-
væðing hafna er þar umfangsmesta 
verkefnið.

Rafvæðing hafna fyrir loftslagið
Guðmundur 
Ingi  
Guðbrandsson
umhverfis-  
og auðlinda-
ráðherra

Covid-19 faraldurinn sýnir 
okkur svo ekki verður um 
villst að sumar vörur og 

þjónusta geta ekki lengur fallið 
undir lögmál markaðarins. Það er 
heimska að fela öðrum að sjá um 
matvælaöryggi og önnur öryggis-
mál og leyfa öðrum umráð yfir lífs-
máta okkar og lífskjörum. Við verð-
um að ná stjórn á þessu nú þegar.“ 
Þannig skrifaði ritstjóri franska 
tímaritsins Le Monde, fyrir stuttu.

Steinn Jónsson, prófessor í 
lungnasjúkdómum við Lands-
spítalann og læknadeild Háskóla 
Íslands, skrifar góða grein á dög-
unum þar sem hann ræðir um við-
brögð við Covid-19 faraldrinum 
hér á landi og alveg sérstaklega 
um aðdáunarverða frammistöðu 
íslenska heilbrigðiskerfisins og 
yfirvegaðar aðgerðir og forystu 
þríeykisins góða. Greinina nefnir 
hann „Heimsmet í lýðheilsu og gjör-
gæslu“. Eitt af því sem Steinn kemur 
inn á í greininni er lág dánartíðni í 
hlutfalli við fjölda smitaðra, en 
hlutfall sé 1/8 hér á landi í saman-
burði við Bandaríkin og svipað 
eigi við ef borið sé saman við mörg 
Evrópulönd sem farið hafa illa út úr 
faraldrinum. Mismunandi dánar-
tíðni eftir löndum segir Steinn að 
sé ráðgáta sem hljóti að verulegu 
leyti að snúast um gæði lýðheilsu-

aðgerða og heilbrigðisþjónustu á 
hverjum stað, en síðan segir hann: 
„Dauði vegna veirulungnabólgu 
stendur reyndar oft í sambandi við 
bakteríusýkingar sem koma í kjöl-
far veirusýkingarinnar og þar kann 
að vera lykilatriði að hér á landi er 
tiltölulega lítið sýklalyfjaónæmi 
baktería fyrir hendi vegna minni 
notkunar sýklalyfja (í landbúnaði 
hér) heldur en til dæmis á Ítalíu eða 
í Bandaríkjunum.“

(Enn og aftur erum við minnt 
á mikilvægi þess að standa vörð 
um þá stöðu sem við höfum búið 
við hér á landi varðandi heilbrigði 
búfjárstofna og heilnæm matvæli 
frá bændum.) Pensilínnotkun sú 
minnsta og engin í fóður, en óhófið 
í notkun á pensilíni í búfé í hinum 
vestræna heimi boðar miklu harð-
ari glímu við dauðann en krabba-
meinið og Covid-19. Og leiða má 
getum að því að glíman við Covid 
sé verri í löndum sem komast 
upp með glæpsamlega meðferð á 
pensilíni í dýr og af leiðingar birt-
ast í fólki sem hefur pensilínóþol. 
Í umræðunni um hættuna sem 
stafar af óvarlegum innf lutningi á 
hráu kjöti til Íslands hafa því miður 
ráðamenn metið þau sjónarmið 
léttvæg og opnað landið í hálfa 
gátt.

Jörðin fullnægir þörfum allra
Stephen M. Walt, ritstjóri Foreign 
Policy skrifar: „Raunsæismenn vita 
það núna að heimsfaraldurinn er 
enn ein ástæða til að vara sig á 
hnattvæðingunni. Hnattvæðing 
eykur hættur á ýmiss konar krepp-
um í samskiptum þjóða, en skapar 
líka alvarleg innanríkisvandamál, 
svo sem þegar störf eru f lutt milli 

landa.“ Hér hefur verið gengist við 
kröfu ESB um að f lytja megi inn 
hrátt kjöt til Íslands og farið gegn 
hollráðum færustu manna bæði 
prófessoranna Margrétar Guðna-
dóttur og Karls G Kristinssonar. 
Aldrei mun ég gleyma varnaðar-
orðum dr. Lance Price, prófessors 
við George Wasingtonháskóla og 
Milken-lýðheilsustofnunarinnar 
í Washington, en Sigurður Ingi 
Jóhannsson og Framsóknarf lokk-
urinn fengu hann til að koma hing-
að. Hann var á fjölmennum fundi 
á Hótel Sögu. Magnaðri varn-aðar-
orð hef ég ekki heyrt gegn því að 
f lytja hingað ófrosið kjöt. Erindið 
fjallaði um lýðheilsu og algjöra 
sérstöðu Íslands. Hann lýsti stöðu 
Íslands til fyrirmyndar í vörnum 
gegn útbreiðslu sýklalyfjaónæmra 
baktería sem væri stærsta ógn við 
lýðheilsu mannkynsins. Hann 
sagði þegar hann var spurður um 
hvað hann ráðlegði ríkisstjórn og 
Alþingi að gera, þá svaraði hann á 
þessa leið: Nei, nei, aldrei að rjúfa 
þennan öryggismúr. Ríkisstjórnin 
bar ekki gæfu til að standa gegn 
þessari ógn. „Varðstaða gegn óvar-
legum innf lutningi á hráu kjöti 
snýst um líf og heilsu íslensku 
þjóðarinnar.“ Þarna liggur stærsta 
heilsufarsógnin á himni framtíð-
arinnar. Verksmiðjubúskapurinn 
í vestrænum heimi snýst víða um 
dýraníð, og glæpsamlega lyfja-
notkun, gegn þessu fári verða vís-
indamenn, læknar og stjórnmála-
menn að rísa.

Var það ekki Gandhi sem minnti 
mannkynið á „að jörðin fullnægir 
þörfum allra, en ekki græðgi allra“? 
Græðgin hefur tröllriðið heiminum. 
Mál er að linni.

„Það er heimska að fela 
öðrum matvælaöryggið“

Guðni 
Ágústssoon
fyrrverandi  
ráðherra

Pylsa + gos 
649 kr.  

Tvær pylsur + gos 
799 kr.  

Pylsupartí 
í Kvikk!
Pylsur og gos á 

einstöku tilboðsverði
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Það hefði verið 
óskandi að KSÍ 

hefði valið sér samstarfs
aðila sem virðir alþjóðalög 
og ber virðingu fyrir manns
lífum.
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GENGIÐ
FRYSTUM

Reykjavík
Krókhálsi 9
Sími: 590 2020 

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330 

Opið
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Opið
Virka daga 12–17opel.is

Frábær ferðafélagi!
Opel Grandland X 

Verð frá 4.490.000 kr. Takmarkað magn

Bílabúð Benna hækkar ekki verð

FÓTBOLTI Sif Atladóttir var kosin í 
stjórn leikmannasamtakanna í Sví
þjóð í síðustu viku. Hún situr þar 
meðal annars með Caroline Seger, 
fyrirliða sænska landsliðsins, og 
sjálfum Henke Larsson sem gerði 
garðinn frægan með Glasgow Cel
tic, Barcelona og Manchester United 
meðal annars. Fyrsti fundur nýrrar 
stjórnar var í gærkvöldi.

„Ég er að koma inn fyrir Damall
svenskan, eða kvennadeildina hér 
í Svíþjóð. Caroline Seger, fyrirliði 
sænska landsliðsins, kemur inn fyrir 
hönd landsliðsins og Stefan Karls
son fyrir Superettuna. Það er verið 
að hafa alla í menginu um borð,“ 
segir Sif. Varaformaður er Caroline 
Jönsson, sem var í landsliðinu og er 
einnig í FIFPRO, alþjóðasamtökum 
leikmanna. Sif segir að f lestir hafi 
unnið að hag leikmanna lengi og 
meðal annars sem verður unnið 
að því að breyta, er 13 ára gamall 
samningur sem gildir um kvenna
deildirnar.

„Kvennaíþróttir almennt eru 
að berjast fyrir því að við erum 
ekki enn viðurkenndir atvinnu
menn. Á flestum stöðum erum við 
hálfatvinnumenn eða áhugamenn, 
sem gerir það að verkum að okkar 
atvinna er ekki vernduð hjá ríkis
valdinu. Á Ítalíu til dæmis stendur 
í lögum að engin kona geti verið 
atvinnumaður.

Hvað snýr að venjulegum rétt
indum, getur gerst að viðkomandi 
sé ekki til í kerfinu. Það getur alveg 
gerst líka hér í Svíþjóð. Þó við 
höfum haft þennan samning, þá 
týnumst við samt í kerfinu þegar 
við meiðumst eða verðum óléttar. 
Þá er ekkert hægt að gera. Viður
kenningu á atvinnumennsku hjá 

konunum þarf líka að fara ræða.“
Sif gengur nú með sitt annað 

barn og verður tímabilið því tekið 
á hliðarlínunni. Hún stefnir á að 
snúa til baka og reima á sig takka
skóna á ný, en það er ekki sjálfgefið. 
„Ef maður hugsar um atvinnulífið 
fyrir einhverjum árum þegar konur 
byrjuðu að vera á vinnumarkaðnum 
þá voru þessi kjör eins og þau eru hjá 
okkur í dag, í raun engin. Það voru 
engin fæðingarorlof og svo flækist 
þetta þegar vinnuverkfæri þitt er 
líkaminn. Sem knattspyrnukona 
ferðu ekki í tæklingar eða annan 
kontakt fyrr en einhverjum vikum 
eftir barnsburð. En þetta er ekki 
bara erfitt fyrir okkur, heldur líka 
fyrir félögin því hvernig á að skrifa 
óléttan leikmann inn í kerfið og má 
fá leikmann inn í staðinn fyrir þann 
sem er óléttur? Það er fullt af spurn
ingum sem erfitt er að svara en ein

hvers staðar þarf að byrja,“ segir Sif.
Sif þekkir vel hvað þarf að gera til 

að geta reimað á sig takkaskóna, því 
hún eignaðist Sólveigu fyrir  fimm 
árum. „Síðast rann ég út á samningi 
þegar ég var ólétt og stóð svolítið 
ein. Þá varð ég atvinnulaus í fjóra 
mánuði áður en ég átti Sólveigu og 
endaði á atvinnuleysisbótum í stað
inn fyrir að fara í foreldraorlof. Nú er 
ég á samningi, þannig ég er á sjúkra
lista núna sem breytist þremur mán
uðum fyrir settan dag. Hér eru regl
ur um að ef þú ert í líkamlega erfiðri 
vinnu, þá er hægt að hætta fyrr. Það 
er alls konar svona sem er ekki gert 
ráð fyrir í íþróttaheiminum.

Ef ég fer hratt yfir sviðið þá sýn
ist mér við vera þrjár sem höfum 
komið til baka eftir barnsburð. Það 
var markvörður í Linköping sem 
gaf út að hún ætlaði ekki að koma 
til baka eftir barnsburð og í við

tali við hana sagði hún að það væri 
nánast ómögulegt að snúa til baka 
á völlinn. Persónulega finnst mér 
allt of fáar vera að koma til baka þó 
ég hafi 100 prósent skilning á því – 
þetta er ekkert grín og ég veit hvað 
þarf til. Ég hef gengið í gegnum þetta 
áður og er að fara að gera þetta aftur. 
Ég er heppinn að eiga fjölskyldu og 
vini til að aðstoða, en það er stórt 
vandamál að við stöndum svolítið 
sjálfar í þessu því það er litla hjálp 
að fá annars staðar frá.“

Hú n hor f ir t i l Banda r ík j
anna í þessum efnum, en stutt 
er síðan WNBA skrifaði undir 
langtímasamn ing þar sem óléttir 
leikmenn eru verndaðir. „Deildin 
setti á laggirnar síðasta haust 
óléttustefnu. Þannig að þegar 
leikmaður verður óléttur er hann 
verndaður og heldur sínum laun
um. Þær sem þurfa aðstoð til þess að 
verða óléttar fá fjárhagsstuðning. 
Eftir barnsburð fær leikmaðurinn 
stuðning í barnapössun og þvíum
líkt. Þetta var minnir mig átta eða 
tíu ára samningur og aðrar íþróttir 
horfa nú á þennan samning.“
benediktboas@frettabladid.is

Sif í landsliðsverkefni hér heima á fróni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Óléttar íþróttakonur með allt 
of lítil réttindi víða um heim
Sif Atladóttir, landsliðskona í knattspyrnu og atvinnukona í Kristianstad í Svíþjóð, er komin inn í stjórn 
leikmannasamtaka Svíþjóðar. Þar á að auka réttindi kvenna, en ekki er litið á íþróttaiðkun þeirra sem 
atvinnumennsku. Sif horfir til Bandaríkjanna þegar kemur að nýjum samningi við sænsku deildina.

Á flestum stöðum 
erum við hálf

atvinnumenn eða áhuga
menn, sem gerir það að 
verkum að okkar atvinna er 
ekki vernduð.

Sif Atladóttir 

FÓTBOLTI Sema Erla Serdar, stofn
andi hjálparsamtakanna Solaris 
sem berjast fyrir hælisleitendur 
og flóttafólk, er ekki sátt við nýjan 
samning KSÍ við Puma. Sambandið 
tilkynnti í gær um sex ára samning 
sem tekur gildi 1. júlí. Sema bendir 
á að Puma sé á lista Sameinuðu 
þjóðanna, sem kom út fyrr á þessu 
ári, yfir fyrirtæki sem starfa á ólög
legum landránsbyggðum Ísraela á 
landsvæði sem áður tilheyrði Pal
estínu.

„Á landsvæði þar sem áður 
bjuggu palestínskar fjölskyldur, 
á landsvæði þar sem palestínsk 
heimili voru jöfnuð við jörðu til 
þess að hægt væri að búa til heimili 
fyrir Ísraela. Puma starfar undir 
leyfinu Delta Galil Industries á 
stolnu landsvæði í AusturJerú
salem og á Vesturbakkanum og 
hagnast af stolnum auðlindum,“ 
skrifar Sema. Hún skilur ekki hvers 
vegna KSÍ hefur valið sér Puma sem 
samstarfsaðila. „Þetta er ekkert 
leyndarmál og þetta á Knattspyrnu
samband Íslands að vita. Það hefði 
verið óskandi að KSÍ hefði valið sér 
samstarfsaðila sem virðir alþjóða
lög, ber virðingu fyrir mannslífum, 
stuðlar að mannréttindum og býr 
yfir siðferði og sómakennd. Þess í 
stað valdi KSÍ sér Puma.“ – bb

Óánægð með 
fáfræði KSÍ

Bjorn Gulden og Guðni Bergsson.
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Þegar þú og kærastinn farið út að borða tekur atvinnulífið kipp. 
Kippurinn færist áfram þegar kokkurinn endurnýjar árskortið í 
ræktina og aftur þegar einkaþjálfarinn kaupir lambalæri til að 
grilla um helgina. Því stundum verður maður að leyfa sér smá. 
Allt í einu er allt komið af stað á ný.

ATVINNULÍFIÐ ER LÍF OKKAR ALLRA

Þegar þú velur íslenskt
tekur atvinnulífið við sér!



Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Það er gaman að vera hér og 
mér finnst Norðmenn opnir og 
skemmtilegir, það er töggur í 
fólki, líkt og heima, það gefst 
ekki upp og hlutir eru ekkert 
sjálfsagðir því fólk man eftir að 
hafa þurft að berjast fyrir þeim.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Hallgrímur Þorsteinsson
löggiltur endurskoðandi, 

Lundi 23,
lést á líknardeild Landspítalans 17. maí. 

           Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju 
                                    fimmtudaginn 28. maí klukkan 15.

Friðfinnur Hallgrímsson
Halla Hallgrímsdóttir Birgir G. Magnússon
Þorsteinn Hallgrímsson Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
Ingunn Jensdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erna S. Júlíusdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Grund 
miðvikudaginn 20. maí. 

Útförin auglýst síðar.

Guðfinna Pétursdóttir Rudiger Peltz
Guðríður K. Pétursdóttir Þórarinn Þórarinsson
Guðbjörg L. Pétursdóttir
Júlíus Pétur Pétursson Lotta Frick

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir,  
amma og langamma,

Hjördís Baldursdóttir,
Norðurtúni 17, 

Álftanesi,
lést á Hrafnistu, Hraunvangi, 19. maí. 

 Í ljósi aðstæðna mun útförin fara fram með 
nánustu ættingjum. Sendum starfsfólki Bylgjuhrauns 

sérstakar þakkir fyrir góða umönnun á erfiðum tímum.

Halldór Kristinsson
Guðrún Hanna Ragnarsdóttir Hartley

barnabörn og barnabarnabörn.

Steinunn K. Theodórsdóttir
meinatæknir, 

Suðurlandsbraut 60,
lést 19. maí sl.  

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 2. júní kl. 15.00.  
Kærar þakkir fær starfsfólk 

Heimahjúkrunar Reykjavíkurborgar í 
Laugardal og deildar B-4 á Landspítala í Fossvogi  

fyrir umönnun og hjúkrun.

Gylfi Pálsson
Kristin Gylfadóttir 
Þóra Gylfadóttir Hallgrímur Snorrason
Snorri Gylfason
Kári Gylfason Gunn-Britt Retter
Teitur Gylfason Soffía Ingibjörg Friðbjörnsdóttir
Trausti Gylfason Sigríður Ragnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Guðbjörg Sigurbergsdóttir
Flyðrugranda 20, 

Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu  

Grund laugardaginn 9. maí. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að hennar ósk.

Oddný Guðmundsdóttir Guðmundur Guðmundsson
Erna Guðmundsdóttir Daði Jóhannesson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Zophanía G. Briem 
(Góa) 

Hvassaleiti 56,
                        lést 13. maí. 

Útför fer fram frá Háteigskirkju 29. maí kl. 13.

Svanborg Briem Bragi Ólafsson
 Lida Briem
Einar Jón Briem Anna Jóna Jóhannsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
amma og tengdamóðir, 

Rannveig Tómasdóttir 
Brekkubyggð 26,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 29. maí kl. 13.00.

Þórhallur Arason
Halla Björg Þórhallsdóttir  Guðmundur Kristinsson
Þorbjörg Þórhallsdóttir  Gísli Þór Guðmundsson
Tómas Magnús Þórhallsson  Unnur Lilja Hermannsdóttir
Rannveig Myrra Gísladóttir
Rakel Tómasdóttir 

Þessi hátíð hefur verið haldin 
árlega um sólstöður frá 1964 
og þetta er í fyrsta skipti 
sem henni er af lýst. Það er 
sannarlega mjög leiðinlegt,“ 
segir Ragnheiður Skúla-

dóttir, stjórnandi listahátíðarinnar 
Festspill ene i Nord-Norge, í Harstad. 
„Auðvitað var heilmikill undirbúning-
ur, enda risastór, átta daga hátíð með 
öllum listgreinum. Innan hennar er 
önnur vikulöng hátíð sem heitir Nuk ny 
ung kunst, stofnuð 1992, þar sem fatlað-
ir og ófatlaðir unglingar eru með vinnu-
stofur saman og sýna afraksturinn í 
lokin. Þar er líka lögð áhersla á allar 
listgreinar. Nú er allt slegið út af borð-
inu þetta árið, en öll heimsbyggðin er á 
sama báti og hefur aldrei farið gegnum 
svona tíma. Í byrjun mars fannst okkur 
óraunverulegt að af lýsa hátíð sem við 
ætluðum að halda í lok júní, héldum að 
þetta yrði bara f lensa sem yrði gengin 
yfir. En í dymbilvikunni var sú ákvörð-
un tekin að hætta við.“

Ragnheiður segir vinnu líka í að 
af lýsa hátíð. „Við gátum ekki bara 
frestað henni fram á haustið, vitum 
ekkert hvernig það lítur út varðandi 
ferðalög. Um helmingur þátttakenda 
kemur langt að og hinn er héðan frá 
Norður-Noregi. Sumum viðburðum 
var algerlega aflýst en aðrir færast yfir 
á hátíðina 2021. 

Við erum átta manna teymi sem 
vinnum allt árið við undirbúninginn og 
í aðdragandanum koma inn aðrir 10-20 
vinnukraftar og 120 sjálf boðaliðar. 
Hátíðin er hér í 25.000 manna bæjar-
félagi og er einn af burðarstólpunum í 
norður-norsku menningarlífi, þýðing-
armikill samkomustaður og fólk kemur 
hvaðanæva. Þetta er því mikill skellur. 
En við höfum notað tímann til að móta 
nýja stefnu fyrir næstu fjögur árin svo 
við þurfum aldrei að af lýsa aftur. Það 
hefur verið frjó og þörf vinna.“

Þrír viðburðir verða samt á dagskrá 
í fyrirhugaðri hátíðaviku sem hefst 20. 
júní. Þetta verða allt þátttökuviðburðir, 
að sögn Ragnheiðar. „Til dæmis verður 
vinnustofa í graffíti fyrir unglinga í 
Norður-Noregi, nýtt prógramm fyrir 
unga áhorfendur og tilraunaverkefni 
með þeim gegnum farsíma.“

Ragnheiður hefur búið í Harstad 
síðan í byrjun árs 2019 en líka verið með 
annan fótinn í Reykjavík og ferðast um 
heiminn í tengslum við hátíðarundir-
búninginn. „Mér finnst nauðsynlegt 
að búa þar sem aðalvinnan mín er, en 
þurfti að fara þrisvar í hálfsmánaðar 
sóttkví út af f lakkinu á mér. Hér hafa 
allir verið á heimaskrifstofum. Það hafa 
greinst mjög fá tilfelli í Harstad, aðeins 
f leiri í Tromsö, en fólk hefur verið sam-
viskusamt að halda tveggja metra regl-
unni og hér var gripið til svipaðra ráð-
stafana og heima. Það hefur gengið vel. 
Á tímabili þurfti fólk að fara í sóttkví ef 

það hafði farið suður fyrir fylkislínuna,“ 
segir hún.

Harstad er hafnarbær á 68,5 breiddar-
gráðu og Ragnheiður segir veðráttuna 
svipaða og á Akureyri. „Það getur 
snjóað mikið en þessi vetur var enginn 
fimbulvetur. Enn er samt snjór á jörðu 
í byggð en hann er á undanhaldi. Sum-
urin eru stutt en góð. Það er gaman 
að vera hér og mér finnst Norðmenn 
opnir og skemmtilegir, það er töggur í 
fólki, líkt og heima, það gefst ekki upp 
og hlutir eru ekkert sjálfsagðir því fólk 
man eftir að hafa þurft að berjast fyrir 
þeim. Hér er fjölbreytt samfélag, fólk er 
áhugasamt um menningu og það er vel 
stutt við hana.“ gun@frettabladid.is

Það er töggur í fólki hér
Ragnheiður Skúladóttir hefur haft nóg að gera sem stjórnandi hátíðarinnar Fest
spillene i NordNorge, fyrst við að skipuleggja hana og síðan að aflýsa henni og fresta.

Ragnheiður þurfti að fara þrisvar í hálfsmánaðar sóttkví. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Auður I. Ottesen er bæði önnum kafin og hæfileikarík kona eins og sjá má bersýnilega á heimili hennar og garði. MYND/PÁLL JÖKULL PÉTURSSON

Ekki við eina 
fjölina felld

Á milli þess sem Auður I. 
Ottesen kennir garðrækt og 

ritstýrir tímariti smíðar hún 
allt milli himins og jarðar, 

hvort sem það er lóð-
réttur plöntuveggur 

eða jafnvel hús. ➛2
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Auður, sem er fædd og upp
alin í Hveragerði, hefur verið 
búsett á Selfossi um árabil. 

Hún er menntuð bæði sem garð
yrkjufræðingur og smiður, eins og 
glöggt má sjá á heimili hennar og 
litskrúðugum garði.

Ólst upp í Frumskógum
Það virðist sem Auður hafi verið 
umvafin gróðri alla sína ævi. „Ég 
ólst upp í garðyrkjubænum Hvera
gerði í Frumskógum 3, götunni þar 
sem skáldin bjuggu. Mitt fyrsta 
starf, er ég var tólf ára, var umsjón 
með tómataræktun hálfan daginn. 
Ég vann 13 til 15 ára í garðyrkju
stöð í heimabænum sem fram
leiddi afskorin blóm og potta
plöntur. Með þeirri vinnu vann 
ég um helgar í Gróðrarstöðinni 

Grímsstöðum þar sem ég seldi 
garðplöntur og sumarið þegar ég 
var 16 ára. Ég fór svo í lýðháskóla 
til Noregs sautjánda aldursárið og 
spriklaði þar á íþróttabraut heilan 
vetur og varð stælt fyrir lífstíð,“ 
segir Auður létt í bragði.

Handlagni Auðar virðist ekki 
eiga sér nein takmörk en auk 
garðyrkjunnar hefur hún einnig 
lagt stund á og starfað við smíðar. 
„Áður en ég fór í Garðyrkjuskólann 
fyrir 30 árum hafði ég lært smíðar 
og vann við fagið þar til ég rataði 
í garðyrkjuna aftur. Ég var nemi í 
skipasmíði í Iðnskólanum á Akur
eyri og á námssamningi í Slipp
stöðinni í tvö ár.“

Hún býr yfir víðtækri náms og 
starfsreynslu. „Ég flutti að norðan 
til Reykjavíkur 1980 og kláraði 
bóklegt og verklegan tíma í hús
gagna og húsasmíði og útskrifað
ist með sveinspróf í húsgagnasmíði 
1984 í Iðnskólanum í Reykjavík. 
Ég flutti síðan á æskustöðvarnar 
þegar sonur minn var sex ára og 
vann þá aftur á gamla góða vinnu

staðnum – Grímsstöðum – hjá 
honum Hallgrími mínum Egils
syni,“ skýrir Auður frá.

„Ég fór svo í Garðyrkjuskólann 
frá 1988 til 1990 og vann eftir 
skólann í gróðurrækt í Hveragerði 
og síðar í ræktun skógarplantna 
hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur 
og varð ræktunarstjóri hjá Rann
sóknarstöð Skógræktarinnar á 
Mógilsá þar til ég sneri mér alfarið 
að útgáfunni,“ segir Auður, en hún 
hefur um árabil ritstýrt tímaritinu 
Sumarhúsið og garðurinn.

Afkastamikið tvíeyki
„Sagan á bak við tímaritið og 
garðinn hófst þegar Skaftfellingur
inn Páll Jökull Pétursson keypti 
Sumarhúsið, dreifiblað til sumar
húsaeigenda árið 1992, við annan 
mann.“ Örlögin tóku í taumana. 
„Ég kynntist Páli, sem bjó þá í Vík 
í Mýrdal, 1994 og giftist karlinum 
1998.“

Hjónin sátu ekki auðum 
höndum. „Blaðið varð að áskrifta
riti árið 2000 en þá tók ég við 
ritstjórn þess. Við gáfum út 
metnaðarfullt garðyrkjurit, Við 
ræktum, samhliða útgáfu Sumar
hússins, í þrjú ár, frá 1997 til 1999, 
og sameinuðum það Sumarhúsinu 
2002 og þaðan kemur garðanafnið. 
Árin 1997 til 2000 gáfum við út tvö 
tölublöð á ári en þau hafa yfir
leitt verið fimm á ári. Ég skrifaði 
mína fyrstu grein í Sumarhúsið 
og garðinn 1997 og varð ritstjóri 
blaðsins 2000.“

Tímaritsútgáfan hefur þó ekki 
alltaf verið dans á rósum. „2008 
vorum við með átta tölublöð, stór
tæk í sýningarhaldi og með fjóra 
menn í vinnu. Svo kom skellurinn 
og við komumst smátt og smátt 
með blaðið upp úr lægðinni eftir 
2008kreppuna. Tölublöðin hafa 
verið fimm síðan 2012 en í ár eru 
þau fjögur og blaðið er 100 síður.“

Efnistök eru af ýmsum toga. 
„Efni blaðsins er fjölbreytt og 
spannar allt sem viðkemur nátt
úrunni, sumarhúsalífinu og 
garðrækt. Við Páll Jökull höfum 
komist upp með það að gefa út 107 
tölublöð af Sumarhúsinu og garð
inum á 26 árum og 11 garðyrkju
bækur, auk þess að hafa haldið 
stórsýningar í sjö ár, sú síðasta var 
í Fífunni 2008.“

Fjörugar framkvæmdir
Þegar þau fluttu fyrir níu árum 
síðan var Auður þegar byrjuð að 
leiða hugann að framkvæmdum 
áður en flutningar hófust. „Við 
fluttum á Selfoss 2011 og tókum 
við illa förnu funkishúsi og garði 
sem var í órækt. Ég var búin að 
rissa upp hugmynd að garðinum 
áður en við fengum lyklana að 
húsinu afhenta. Fyrsta verk okkar 
eftir að við fengum lyklana var að 
gróðursetja kirsuberjatréð okkar.“

Auður segir múrun ekki ósvip
aða bakstri. „Smiðsmenntunin 
kom sér vel er kom að því að endur
smíða innandyra og í bílskúr þar 
sem ég smíðaði lagerherbergi fyrir 
útgáfuna. Allar lagnir í húsinu voru 
ónýtar og gluggar og sprungur í 
múrverkinu. Við fengum pípara og 
rafvirkja til liðs við okkur en ég sá 
um allt múrverkið og komst að því 
að ef maður er lunkinn í að hræra í 

köku í höndunum og smyrja kremi 
á tertu þá er maður líka góður 
múrari,“ segir Auður glettin.

„Garðurinn er enn í mótun 
en hann er í senn sýningar og 
kennslugarður fyrir námskeiðin 
sem ég held í garðyrkju þar sem 
jafnframt er aðstaða til að gera til
raunir með mismunandi tegundir 
og ræktunaraðferðir. Í bakgarð
inum eru tvö gróðurhús, annað 
er upphitað þar sem ég forrækta 
og er með ylrækt á sumrin. Í hinu 
eru berjarunnar og ávaxtatré og 
aðstaða fyrir nemendur að athafna 
sig í verklega hluta námskeiðanna.“

Græn í gegn
Ljóst er að garðyrkjan á allan hug 
og hjarta Auðar. „Ég er held ég 
barasta græn í gegn, lífið mitt snýst 
um garðyrkju, bæði er hún vinnan 
mín og áhugamál. Ég er stöðugt 
að prófa eitthvað nýtt í garðinum, 
sem oftar en ekki ratar í blöðin 
okkar. Síðustu ár er ég markvisst 
að brjóta reglur, gera öðruvísi en 
ég lærði, vera smá óþekk. Ég hef 
komist að því að það er ekkert 
sjálfgefið í dag, stöðugt verið að 
afsanna það sem maður hélt að 
væri heilagur sannleikur. Ég verð 
vistvænni með hverju árinu og 
náttúrunnar vegna aðhyllist ég 
lífræna ræktun.“

Áhugasamir hafa tök á að njóta 
snilli Auðar á komandi mánuðum. 
„Í sumar verð ég að vinna að verk
efni sem ég kalla „Kíktu í skúrinn 
til Auðar“. Ég stefni á að bjóða upp 
á verkleg námskeið í bílskúrnum 
sem ég er að rífa núna og endur
smíða, námskeið í garðyrkju, smíði 
garðhúsgagna og er fram í sækir 
steypuverka. Svo vil ég geta farið 
að taka á móti gestum í garðinn.“

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Auður ræktar garðinn sinn af mikilli alúð og eins og sjá má iðar hann af lífi. MYND/PÁLL JÖKULL PÉTURSSON

Garðurinn hennar Auðar er ævintýralegur að sjá. 

Hér gefur að líta smiðinn Auði að hræra í steypu. MYND/PÁLL JÖKULL PÉTURSSON

Auður veifar hér fána með loðna og 
smávaxna hjálparhellu sér við hlið. 

Framhald af forsíðu ➛

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI
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Verið velkomin í nýja og glæsilega
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Sjónmælingar eru okkar fag
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og í síma 511 5800
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Jón Ríkharð Kristjánsson, framkvæmda-
stjóri Mílu, segir að félagið muni draga úr 
fjárfestingum í innviðum úti á landi vegna 
aukinna kvaða. Póst- og fjarskiptastofnun 
skorti þekkingu og getu til að sinna hlut-
verki sínu.  ➛ 8

Forsendunum 
  kollvarpað

Verne eykur umsvifin  
með nýju hlutafé
Gagnaverið hefur tryggt sér yfir 
fjögurra milljarða króna fjár-
mögnun með hlutafjáraukningu 
og láni frá Arion banka.

2

Ísland komið í lágvaxtaumhverfi
Hagfræðingur Viðskiptaráðs 
segir fátt benda til annars en að 
heimilin haldi áfram að færa sig í 
óverðtryggð íbúðalán.

4

Störfum gæti fækkað  
um 12 þúsund
Fjöldi starfa í ferðaþjónustu hefur 
mjög sterka fylgni við straum 
ferðamanna til landsins. Getur 
tekið langan tíma að endurheimta 
störf.

6

Allir vildu Lilju kveðið hafa
„Það var engin heildstæð áætlun 
til og öll undirbúningsvinna 
[Seðlabankans] og greining var í 
skötulíki,“ Sigurður Már Jónsson 
blaðamaður, í svargrein til Más 
Guðmundssonar.

12

Vaxtasloppurinn kvaddur
Hlutfallsleg lækkun vaxtastigs á 
Íslandi á árinu er meiri en í flestum 
samanburðarlöndum, á sama tíma 
og skuldsetning ríkissjóðs vegna 
faraldursins er mjög viðráðanleg, 
segir Agnar Tómas Möller.

14
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750
milljónir króna var tap 
móðurfélags gagnaversins  
á Ásbrú árið 2018.

255
milljarðar króna er 
 markaðsvirði Play.

Félag í eigu Novator, fjárfest-
ingafélags Björgólfs Thors 
Björgólfssonar, seldi í lok 

síðustu viku liðlega fimm pró-
senta hlut í Play fyrir rúma þrettán 
milljarða króna. Í kjölfar sölunnar 
fer félagið með um fimmtungshlut 
í pólska fjarskiptafélaginu Play.

Hlutabréfin voru seld til banda-
rískra og evrópskra fagfjárfesta á 
genginu 28 pólsk slot á hlut, en til 
samanburðar stóð gengi hlutabréfa 
í fjarskiptafélaginu í 29,6 slotum í 
gær. Hefur það lækkað um sextán 
prósent frá áramótum.

Novator hefur þannig selt saman-
lagt um tíu prósenta hlut í Play á 
síðustu átta mánuðum en félagið 
gekk frá sölu á 4,5 prósenta hlut 
í fjarskiptafélaginu fyrir um 12,3 
milljarða króna í september í fyrra. 
Þau viðskipti voru gerð á genginu 
30,5 slot á hlut.

Gríska fjárfestingafélagið Toller-
ton hefur einnig minnkað við sig í 
Play samhliða sölu Novators en 
félagið, sem hefur verið stærsti 
hluthafi fjarskiptafélagsins 
ásamt Novator frá árinu 2008, 
hefur selt alls níu prósenta 
hlut í Play frá því í septem-
ber í fyrra. Fer það nú með 
fimmtungshlut í fjarskipta-
félaginu, rétt eins og Nova-
tor, en sá hlutur er metinn 
á ríf lega fimmtíu millj-
arða króna miðað 
við núverandi 
gengi hluta-
b r é f a  í 
p ó l s k a 
félaginu.

Novator 
og Toller-
ton höfðu 
í hyg g ju 
að s elja 

samanlagt sjö prósenta hlut í Play í 
síðustu viku, en vegna sterkrar eft-
irspurnar af hálfu fjárfesta ákváðu 
félögin að lokum að selja alls 9,8 
prósenta hlut.

Play var sem kunnugt er skráð á 
hlutabréfamarkað í Varsjá sumarið 
2017 í kjölfar eins stærsta hlutafjár-
útboðs í sögu Póllands þegar Nova-
tor og Tollerton seldu samanlagt 
nærri 49 prósenta hlut í félaginu.

Félagið er stærsta fjarskiptafélag 
Póllands með yfir fimmtán 

milljónir viðskiptavina 
og 28 prósenta mark-
aðshlutdeild. Markaðs-
virði þess nemur um 
7,5 milljörðum slota 
eða sem jafngildir um 
255 milljörðum króna. 

– kij

Novator selur í Play fyrir 
þrettán milljarða króna

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!
                                      Íslendingar lesa Fréttablaðið    
                              daglega að meðaltali.*

Kannaðu dreiileiðir og verð í síma 550 5050
eða sendu tölvupóst á orn@frettabladid.is.

Útvegum einnig hagstæð verð í prentun.

93.000

Hlutafé Valitor, dótturfélags 
Arion banka, hefur verið 
aukið um 3,5 milljarða 

króna. Hlutafjárhækkunin, sem 
fór fram á genginu einum, var sam-
þykkt á hluthafafundi greiðslumiðl-
unarfyrirtækisins undir lok síðasta 
mánaðar og var hún greidd með 
umbreytingu á kröfu Arion banka 
á Valitor. Hlutafé félagsins eftir 
hækkunina nemur 3,9 milljörðum 
króna að nafnvirði.

Gríðarlegt tap hefur verið á 
rekstri Valitor um langt skeið, 
einkum vegna starfsemi félags-
ins erlendis, en á fyrsta fjórðungi 
þessa árs nam tapið tæplega 1,2 
milljörðum króna. Á árinu 2019 
nam rekstrartapið hins vegar um 
tíu milljörðum króna. Viðari Þor-
kelssyni, sem hafði stýrt Valitor 
undanfarinn áratug, var sagt upp 
störfum í lok marsmánaðar á þessu 

ári. Herdís Fjeldsted, sem þá var 
varaformaður stjórnar Arion banka 
og formaður stjórnar Valitor, tók 
við starfinu og mun gegna því þar 
til stjórn félagsins hefur ráðið for-
stjóra til frambúðar.

Í lok síðasta árs var tilkynnt um 
að stjórn Valitor hefði ráðist í end-
urskipulagningu á félaginu til að 
snúa við taprekstrinum og styrkja 
kjarnastarfsemina. Fjárfestingar 

Valitor á undanförnum árum í 
alþjóðlegri starfsemi nema um sex 
milljörðum króna. Samanlagt tap 
félagsins á þessari starfsemi, bæði 
vegna kaupa á fyrirtækjum í Bret-
landi og Danmörku og uppsafnaðs 
taprekstrar þeirra, er talið nema 
um 13 milljörðum króna. Fyrr í 
þessum mánuði var tilkynnt um 
að Valitor hefði selt starfsemi sína 
í Danmörku.

Bókfært virði Valitor í reikn-
ingum Arion banka hefur lækkað 
verulega á undanförnum misserum 
og árum og nam 5,5 milljörðum 
króna í lok fyrsta ársfjórðungs. Til 
samanburðar var félagið bókfært 
á liðlega 16 milljarða í ársbyrjun 
2019. Valitor er skilgreint sem eign 
til sölu í reikningum Arion, en 
bandaríski f járfestingabankinn 
Citi var fenginn til að hafa umsjón 
með sölunni í lok árs 2018. – hae 

Hlutafé Valitor aukið um 3,5 milljarða  

Herdís Fjeldsted, forstjóri Valitor.

Verne Global, sem 
rekur gagnaver á 
Á sbr ú í  Reyk ja-
nesbæ, hefur lokið 
við hlutafjáraukn-
ingu fyrir um tíu 

milljónir dala, jafnvirði tæplega 
1,4 milljarða króna, auk þess sem 
félagið hefur tryggt sér yfir fjög-
urra milljarða króna lán frá Arion 
banka. Er fjármögnuninni ætlað að 
auka afkastagetu gagnaversins um 
liðlega fjögur megavött, að sögn for-
svarsmanna fyrirtækisins.

Samkvæmt gögnum sem hefur 
verið skilað inn til bresku fyrir-
tækjaskrárinnar, tóku stærstu 
hluthafar Verne Global, þar á meðal 
félög á vegum Novators og fram-
takssjóður í stýringu Stefnis, þátt í 
hlutafjáraukningunni.

Þannig lögðu félög í stýringu 
Novator, fjárfestingafélags Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, gagnaverinu 
til um 2,6 milljónir dala, jafnvirði 
um 360 milljóna króna, á meðan 
sjóðurinn SF VI, sem er að mestu 
fjármagnaður af innlendum líf-
eyrissjóðum, fjárfesti í því fyrir um 
2,9 milljónir dala, eða sem jafngildir 
um 400 milljónum króna.

Breski góðgerðarsjóðurinn Well-
come Trust, stærsti hluthafi Verne 
Global með nærri 30 prósenta hlut, 
lagði félaginu til 3,2 milljónir dala 
og þá nam framlag bandaríska fjár-
festingarsjóðsins General Catalyst 

Partners um 1,3 milljónum dala.
Novator hafði sem kunnugt er 

forystu um stofnun Verne Global 
árið 2007 ásamt General Catalyst. 
Wellcome Trust, sem er meðal ann-
ars einn stærsti bakhjarl rannsókna 
í líf- og læknisfræði í heiminum, 
fjárfesti í gagnaverinu árið 2010 og 
þá kom fyrrnefndur sjóður í rekstri 
Stefnis, sjóðastýringarfélags Arion 
banka, inn í hluthafahópinn með 
um fjórðungshlut snemma árs 2015.

Fram kemur í fyrrnefndum gögn-
um úr bresku fyrirtækjaskránni að 
Verne Global og Arion banki hafi 
samið um miðjan síðasta mánuð 
um annars vegar framkvæmdalán í 
evrum og dölum fyrir jafnvirði um 
2,3 milljarða króna og hins vegar 
lán til endurfjármögnunar á eldri 
lánum fyrir allt að 1,9 milljarða 
króna.

Eru lánin tryggð með veði í öllu 
hlutafé gagnaversfélagsins.

Bankinn hefur áður komið að 
fjármögnun Verne Global, en hann 
endurfjármagnaði sem dæmi félag-
ið að fullu árið 2014, tveimur árum 
eftir að starfsemi gagnaversins 
hófst, auk þess sem hann fjármagn-
aði á sama ári frekari stækkun þess.

Tap hefur verið á rekstri gagna-
versins frá því að það var opnað 
árið 2012. Sem dæmi nam tap Verne 
Holdings, móðurfélags Verne Glo-
bal, um 5,4 milljónum dala, jafn-
virði um 750 milljóna króna, árið 
2018 og nærri 10,2 milljónum dala 
árið 2017.

Tekjur félagsins námu saman-
lagt 17,5 milljónum dala, um 2,4 
milljörðum króna árið 2018, borið 
saman við 12,3 milljónir dala árið 
áður.

Móðurfélagið átti eignir upp á alls 
98,5 milljónir dala, sem jafngildir 
um 13,7 milljörðum króna, í lok 
árs 2018, en á sama tíma var eigið fé 
þess 72,7 milljónir dala og eiginfjár-
hlutfallið því um 74 prósent.

Dominic Ward, sem hefur starfað 
sem fjármálastjóri Verne Global, 
tók við forstjórastarfi gagnavers-
félagsins fyrr á árinu af Jeff Monroe, 
sem hafði gegnt starfinu í meira en 
tíu ár. Áður starfaði Dominic fyrir 
fjárfestingararm Wellcome Trust 
þar sem hann leiddi meðal annars 
fjárfestingu sjóðsins í Verne Global 
á árunum 2010 og 2011.
kristinningi@frettabladid.is

Verne eykur umsvifin 
með nýju hlutafé 
Gagnaver Verne Global á Ásbrú hefur tryggt sér um sex milljarða króna fjár-
mögnun með hlutafjáraukningu og láni frá Arion banka. Stærstu hluthaf-
arnir lögðu félaginu til fé. Mikið tap hefur verið á rekstrinum á síðustu árum.

Gagnaver Verne Global á Ásbrú, sem er meðal annars í eigu lífeyrissjóða, var opnað árið 2012. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Björgólfur 
Thor Björg-

ólfsson, 
aðaleig-
andi fjár-
festinga-
félagsins 
Novator.
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Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

Ef verðbólga helst lítil 
og vextir verða áfram 
lágir, eins og forsendur 
eru fyrir, er ekkert sem 
bendir til annars en að 
heimili landsins haldi 

áfram að færa sig úr verðtryggð-
um íbúðalánum í óverðtryggð, að 
mati hagfræðings Viðskiptaráðs 
Íslands.

„Allt tal um að stjórnvöld afnemi 
eða setji þak á verðtrygginguna 
verður þá gagnslaust enda má segja 
að heimilin séu – hægt og bítandi – 
að afnema hana hvort eð er sjálf,“ 
segir hagfræðingurinn Konráð S. 
Guðjónsson í samtali við Markað-
inn.

Hann bendir á að nær öll ný 
íbúða lán bankanna, að frádregnum 
uppgreiðslum, séu óverðtryggð, á 

sama tíma og verðtryggðu lánin 
hafa dregist saman.

Aðalhagfræðingur Kviku banka 
segir það áleitna spurningu við 
núverandi aðstæður hvort það sé 
einfaldlega þess virði fyrir bank-
ana að lækka vexti enn frekar. Það 
sé auk þess ekki náttúrulögmál í 
kreppu og vaxtalækkunarferli að 
keyra vexti niður í núll.

Í kjölfar 0,75 prósentustiga vaxta-
lækkunar peningastefnunefndar 
Seðlabankans í síðustu viku hafa 
stýrivextir lækkað um alls tvö 
prósentustig frá því í febrúar. 
Þeir standa nú í einu prósenti og 
hafa ekki verið lægri frá því að 
verðbólgu markmið var tekið upp 
árið 2001.

Til þess að bregðast við efna-
hagsáhrifum kórónaveirunnar hafa 
seðlabankar víða lækkað stýrivexti 
umtalsvert á undanförnum mánuð-
um og þá sérstaklega í þeim ríkjum 
þar sem svigrúm til lækkana var 
fyrir hendi. Í mörgum ríkjum stóðu 

Færi sig áfram úr verðtryggðum lánum
Hagfræðingur Viðskiptaráðs segir fátt benda til annars en að heimilin haldi áfram að færa sig í óverðtryggð íbúðalán. Ísland sé 
komið í lágvaxtaumhverfi. Aðalhagfræðingur Kviku segir vaxtatæki Seðlabankans ekki tryggja að fjármagn fari til fyrirtækja.

vextir við núllið eða voru jafnvel 
neikvæðir áður en veiran lét fyrst 
á sér kræla.

Umræddar stýrivaxtalækkanir 
og aðrar aðgerðir helstu seðlabanka 
heims, lækkun verðbólguvæntinga 
og áhyggjur fjárfesta af versnandi 
efnahagshorfum hafa birst í mikilli 
lækkun langtímavaxta á heimsvísu 
undanfarið, en sem dæmi hafi vext-
ir tíu ára bandarískra ríkisskulda-
bréfa aldrei verið lægri.

Haft var eftir Ásgeiri Jónssyni 
seðlabankastjóra í síðustu viku að 
Ísland væri óðum að komast í lág-
vaxtaumhverfi eins og þekkst hefur 
í nágrannalöndum okkar. Undir 
það tekur Konráð.

„Vissulega munu koma sveiflur og 
vextir mögulega hækka þegar hag-
kerfið tekur við sér að nýju,“ segir 
hann, „en ég tel að almennt séð séu 
forsendur fyrir því að vextir hér á 
landi – rétt eins og annars staðar á 
Vesturlöndunum – verði að jafnaði 
lægri en áður hefur þekkst.“

Þó þurfi áfram að vera á varð-
bergi. Þrátt fyrir að verðbólgan hafi 
haldist lítil á síðustu árum kenni 
hagsagan okkur að hún geti auð-
veldlega farið úr böndunum með 
þeim afleiðingum að vextir hækki 
í kjölfarið.

Í maíhefti Peningamála er bent 
á að ekki sé að merkja að aðgengi 
heimila að lánsfé hafi minnkað í 
kjölfar faraldursins. Þannig hafi 
vextir á húsnæðislánum haldið 
áfram að lækka samhliða vaxta-
lækkunum Seðlabankans. Vaxta-
álag á fyrirtækjalán hafi hins vegar 
hækkað enn frekar, en á nýjum 
slíkum lánum eru þeir nú um fimm 
prósentustigum yfir stýrivöxtum.

Greiðslubyrðin ekki vandinn
Kristrún M. Frostadóttir, aðalhag-
fræðingur Kviku, segir að þó svo að 
sum fyrirtæki séu með lán á breyti-
legum vöxtum séu afar fá með lán 
sem fylgi markaðsvöxtum. Flest 
séu með breytileg lán sem miðist 
við kjörvexti bankanna en það 
séu vextir sem bankarnir ákvarði 
sjálfir.

„Þannig að ef þeir sjá ekki fram á 
að geta lækkað vexti meira, til þess 
að ganga ekki á vaxtamuninn hjá 
sér, þá munu kjörvextir ekki lækka.

Spurningin sem bankarnir þurfa 
þannig að svara er hvort þeir eigi 
að lækka vexti og ganga á vax-
tamuninn eða ekki. Það er ómögu-
legt að segja fyrir víst hvað bank-
arnir ákveða að gera. Þó má segja 

Nær öll ný íbúðalán 
bankanna, að 

frádregnum uppgreiðslum, 
eru óverðtryggð á sama tíma 
og verðtryggðu lánin hafa 
dregist saman.
Konráð S. 
Guðjónsson, 
hagfræðingur 
Viðskiptaráðs

Það er ekki náttúru-
lögmál í kreppu og 

vaxtalækkunarferli að 
keyra vexti niður í núll.

Kristrún M.  
Frostadóttir, 
aðalhagfræðingur 
Kviku

n Vextir í febrúar   n Vextir í maí  

Ísland Bandaríkin Bretland Noregur Svíþjóð Evrusvæðið Danmörk

✿   Stýrivextir í febrúar og maí 
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Heimili landsins hafa á síðustu árum fært sig smám saman úr verðtryggðum íbúðalánum í óverðtryggð, samfara 
minni verðbólgu og lækkandi vöxtum. Greinendur búast við áframhaldi á þeirri þróun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

að við núverandi aðstæður, þar sem 
margt vinnur gegn bönkunum, svo 
sem útlánatöp, erfiðar markaðsað-
stæður og lágir vextir á innláns-
reikningum, sé það áleitin spurning 
hvort það sé einfaldlega þess virði 
fyrir bankana að lækka vexti enn 
frekar,“ segir hún.

Í því sambandi þurfi að hafa í 
huga að greiðslubyrðin sem slík sé 
ekki grunnvandi f lestra fyrirtækja 
um þessar mundir. Þau séu einfald-
lega mörg hver nær tekjulaus og 
þurfi nauðsynlega á fjármagni að 
halda, óháð verði.

„Vissulega myndi minni greiðslu-
byrði létta fyrirtækjunum róður-
inn en það gæti farið fyrir lítið ef 
það kemur niður á arðsemi banka 
með þeim afleiðingum að þeir lána 
minna út síðar meir. Það þarf að 
horfa á heildarsamhengi hlutanna 
og fram í tímann,“ nefnir Kristrún.

Vaxtatækið sé mikilvægt tól 
en það hafi hins vegar alls konar 
hliðaráhrif og sé líka takmörkunum 
háð. Það tryggi til að mynda ekki að 
fjármagn fari til fyrirtækja.

„Sem dæmi voru ný útlán til 
fyrirtækja aðeins um 200 milljónir 

króna í síðasta mánuði á sama tíma 
og stýrivextir höfðu verið lækk-
aðir verulega og tekjur margra 
fyrirtækja voru nær engar svo fjár-
magnsþörfin var augljós. Það var 
búið að lækka verð á fjármagni en 
samt var afar lítið lánað,“ nefnir 
Kristrún.

Hvað varðar húsnæðislán til 
heimila segir hún það vel geta verið 
að bankarnir hafi svigrúm til þess 
að lækka áfram vexti á þeim. Það 
kæmi þó á óvart, miðað við núver-
andi fjármögnunarkjör þeirra, ef 
þeir miðluðu stýrivaxtalækkuninni 
allri áfram.

„Það má líka velta því fyrir sér 
hvort það sé yfir höfuð æskilegt 
að hvetja til aukinnar skuldsetn-
ingar heimila þegar fram undan er 
tímabil tveggja tölustafa atvinnu-
leysis. Þó mörg heimili muni aðeins 
endurfjármagna er líklegt að mjög 
lágir vextir komi f leirum í gegnum 
greiðslumat á dýrari eignum og 
auki þannig gírun á húsnæðis-
markaði.

Ég er ekki hrifin af því að við 
skuldsetjum einkageirann út úr 
þessu ástandi,“ segir Kristrún.

Ábyrgð 
stjórna  
í ólgusjó
VEFFUNDUR KPMG
FIMMTUDAGINN 28. MAÍ  |  KL. 8:30

Á fundinum verður m.a. fjallað um 
hvaða áhrif COVID-19 hefur á hlutverk 
stjórnarmanna, viðbrögð stjórnar við 
hættuástandi, þær áhættur sem blasa við 
stjórnarmönnum og við hvaða aðstæður 
gæti reynt á ábyrgð stjórnarmanna.

Mælendur eru Helga Harðardóttir, partner á 
ráðgjafarsviði KPMG, Höskuldur Eiríksson, 
partner hjá KPMG Lögmönnum og Svanbjörn 
Thoroddsen, stjórnarformaður KPMG.

Sérstakur gestur fundarins verður Kristín 
Friðgeirsdóttir, alþjóðlegur stjórnendaráðgjafi, 
stjórnarmaður í m.a. TM, Distica og Völku og 
fyrrverandi stjórnarformaður Haga. Kristín 
gegnir einnig prófessorsstöðu við London 
Business School.

Vinsamlega skráðu þig  
til þátttöku á kpmg.is
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Vinnur þú
100.000kr. 
inneign hjá Hólf & Gólf?
Taktu mynd af rými sem þarfnast 
yfirhalningar, hvort sem um ræðir 
baðherbergi, stofu, eldhús eða annað. 
Settu myndina á Instagram fyrir  
17. júní og merktu #bykoheimili20

Miðvikudaginn 24. júní verður  
heppinn vinningshafi tilkynntur.  
Að auki verða valdir aukavinnings-
hafar sem fá 35.000 kr. inneign  
í Hólf & Gólf.

Soffía Dögg Garðarsdóttir hjá 
Skreytum hús og Karen Ósk 
Magnúsdóttir innanhússráðgjafi  
verða gestadómarar og hægt er  
að fylgjast með leiknum  
á www.skreytumhus.is, á facebook 
síðu BYKO og Instagram.

#bykoheimili20

Tilboð Messina
Loftljós, 8xE27. 56cm. 
Perur fylgja ekki með. 

14.021
52238896 
Almennt verð: 18.695kr

Lineare
Handlaugartæki,  
krómað

17.995
15323106 
Almennt verð: 27.995

Tilboð

Þú sparar:

10.000

Steelworks eik
10mm, 157x628mm. 
Hörkustuðull AC4 

3.428kr./m2
0113662 
Almennt verð: 4.290kr./m2

Tilboð

20%

Start Edge  
Eldhústæki,  
krómað 

11.995
15331369 
Almennt verð: 15.995

Tilboð

36%

25%

25%



þúsund jafngildir um 6 prósent af 
vinnumarkaði, sem er megnið af 
atvinnuleysinu sem við erum að 
spá. Á móti vegur að sumir geta 
fundið vinnu í öðrum atvinnu-
greinum, hluti af erlenda vinnuafl-
inu snýr aftur til síns upprunalands 
og ýmsir hverfa af vinnumarkaði til 
að fara í nám eða á eftirlaun,“ segir 
Jón Bjarki.

Ekki allir snúa heim
Árið 2018 var um þriðjungur þeirra 
sem störfuðu í ferðaþjónustu af 
erlendu bergi brotinn. Jón Bjarki 
segir ekki hægt að gera ráð fyrir að 
allir útlendingar sem missa vinnuna 
snúi aftur til sinna heimalanda.

„Við munum ekki endilega sjá 

brottflutning í stórum stíl þó að fólk 
missi tímabundið vinnuna, sérstak-
lega ef það hefur von um að finna 
nýtt starf eða fá gamla starfið sitt 
að nýju þegar hagkerfið tekur við 
sér. Langflest lönd eru að glíma við 
kreppu á sama tíma og Ísland og það 
er ekki víst að fólk vilji snúa aftur 
til landa þar sem lífskjör eru lakari 
og velferðarkerfið minna í sniðum.“

Vel undir hápunktinum
Fjöldi starfandi í ferðaþjónustu 
náði hápunkti í desember 2018 
þegar hann nam 29 þúsundum. Ef 
spá Íslandsbanka um 800 þúsund 
ferðamenn á þessu ári gengur eftir, 
og ef áfram verður jafn sterk fylgni 
milli fjölda ferðamanna og fjölda 

starfa í atvinnugreininni, má var-
lega áætla að lágpunkti verði náð 
í mars 2021 þegar fjöldi starfandi í 
ferðaþjónustu mun nema rúmlega 
15 þúsundum.

Með fjölgun ferðamanna upp í 
1,3 milljónir árið 2022 má áætla að 
fjöldi starfandi fari upp í tæplega 22 
þúsund í lok ársins. Þá vantar enn 
7 þúsund störf í greininni til að ná 
fyrri hæðum.

„Í okkar spá verður atvinnu-
leysishlutfall í landinu fyrst orðið 
svipað árið 2022 en það er ekki 
byggt á þeirri undirliggjandi for-
sendu að störfin í ferðaþjónustu 
verði orðin jafnmörg. Til þess þarf 
ferðamannastraumurinn að vera 
nær 2 milljónum en einni milljón,“ 
segir Jón Bjarki.

„Þau verða væntanlega talsvert 
færri. Við munum líklega sjá til-
færslu starfa yfir í aðrar greinar og 
fráhvarf af vinnumarkaði,“ segir Jón 
Bjarki.

Fulltrúar PCC og SMS 
gengu fyrr í mánuðinum frá 
samkomulagi um ein-
greiðslu vegna seinkunar á 
afhendingu kísilverksmiðj-
unnar.

Vogunarsjóðurinn fór 
með um 90 prósenta hlut í 
Klakka sem seldi Lykil til 
TM fyrir um 9,6 milljarða 
króna á síðasta ári. 

Við munum líklega 
sjá tilfærslu starfa 

yfir í aðrar greinar og 
fráhvarf af vinnumarkaði. 

Jón Bjarki Bentsson,  
aðalhagfræðingur 
Íslandsbanka

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Fjöldi þeirra sem starfa 
í ferðaþjónustu gæti 
dregist saman um allt að 
tólf þúsund á rúmu ári 
miðað við spá Íslands-
banka um fjölda ferða-

manna og sögulega sterka fylgni 
hans við fjölda starfandi í ferða-
þjónustu. Atvinnusköpun í grein-
inni helst í hendur við ferðamanna-
strauminn og því er útlit fyrir að 
fjöldi starfa á næstu árum verði 
talsvert undir fyrri hæðum.

Fjöldi útlendinga sem fara um 
Kef lavíkurf lugvöll og fjöldi starf-
andi í ferðaþjónustu hafa fylgst náið 
að undanfarin ár eins og sjá má á 
meðfylgjandi línuriti. Ef skoðuð er 
fylgnin frá janúar 2009 til janúar 
2020 sést að straumur ferðamanna 
til Íslands skýrir tæplega 99,8 pró-
sent af breytingunni í fjölda starfa 
í ferðaþjónustu.

„Ferðaþjónustan er mannaflsfrek 
og það eru takmörkuð tækifæri til 
að ná fram stærðarhagkvæmni. 
Það leiðir til þess að nokkuð línuleg 
fylgni er milli fjölda ferðamanna og 
fjölda starfa í greininni. Fyrirtæki 
þurfa svo og svo marga starfsmenn 
til að taka á móti ákveðnum fjölda 
ferðamanna,“ segir Jón Bjarki Bents-
son, aðalhagfræðingur Íslands-
banka, í samtali við Markaðinn.

Íslandsbanki birti nýja þjóðhags-
spá um miðjan maí þar sem gert er 
ráð fyrir 9,2 prósenta samdrætti í 
landsframleiðslu á þessu ári. Spáir 
bankinn 4,7 prósenta hagvexti á 
næsta ári og 4,5 prósenta hagvexti 
árið 2022. Ein af lykilbreytunum á 
bak við hagvaxtarspána er fjöldi 
ferðamanna sem Íslandsbanki telur 
að verði um 750 þúsund á þessu ári 
samanborið við tæplega 2 millj-
ónir á árinu 2019. Ferðamenn verði 
síðan rúm milljón á næsta ári og 1,3 
milljónir árið 2022 ef spá bankans 
gengur eftir.

Með því að nota fylgnina sem 
hefur verið á milli fjölda starfandi 
í ferðaþjónustu og fjölda ferða-
manna, ásamt spá Íslandsbanka um 
fjölda ferðamanna út árið 2022, má 
spá fyrir um atvinnuþróun í ferða-
þjónustu.

Þannig mun þeim sem starfa í 
ferðaþjónustu fækka úr 27 þúsund-
um í janúar 2020, sem eru síðustu 
opinberu tölurnar, niður í rúmlega 
15 þúsund í mars 2021. Fækkun 
starfa í atvinnugreininni getur því 
numið 12 þúsundum á rúmu ári.

„Ferðaþjónustan er óhjákvæmi-
lega stór þáttur í hagsveiflunni sem 
er fram undan. Fækkun um tólf 

Störf haldast þéttingsfast í 
hendur við ferðamannafjölda
Fjöldi starfa í ferðaþjónustu hefur mjög sterka fylgni við straum ferðamanna til landsins. Útlit er fyrir 
fækkun um 12 þúsund starfa í greininni á rúmlega ári miðað við spá Íslandsbanka um fjölda ferða-
manna. Jafngildir um 6% vinnumarkaðarins. Getur tekið langan tíma að skapa eða endurheimta störf. 

Samkvæmt spá Íslandsbanka koma 1,3 milljónir ferðamanna til landsins 
árið 2022 borið saman við 2 milljónir í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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BLM fjárfestingar ehf., sem er 
langsamlega stærsti hluthafi 
Klakka, greiddi 560 milljónir 

króna til eiganda síns í maí með 
lækkun á hlutafé. Fram kemur í 
tilkynningu til fyrirtækjaskrár að 
á hluthafafundi BLM fjárfestinga, 
dóttur félags Burlington Loan 
Management, sem aftur er í eigu 
bandaríska vogunarsjóðsins David-
son Kempner, hafi verið ákveðið að 
lækka hlutafé úr 567 milljónum 
niður í 7 milljónir með greiðslu til 
hluthafa að fjárhæð 560 milljónir 
króna.

Eignarhaldsfélagið Klakki hélt 

utan um 100 prósenta hlut í eigna-
leigufyrirtækinu Lykli sem var selt 
til tryggingafélagsins TM fyrir 9,25 
milljarða króna í fyrra. Auk þess 
mun hagnaður eignaleigufyrirtæk-
isins á síðasta ári renna til Klakka. 
Áður hafði eignarhaldsfélagið selt 
f lestar aðrar eignir sínar og má þar 
meðal annars nefna hluti í VÍS, Sím-
anum, Kviku og Bakkavör.

Davidson Kempner, sem var einn 
stærsti kröfuhafi föllnu bankanna, 
bætti verulega við eignarhlut sinn 
í Klakka í gegnum BLM fjárfest-
ingar árið 2016 þegar félagið keypti 
samanlagt rúmlega 60 prósenta hlut 

af Arion banka, Glitni HoldCo og 
Lindarhvoli. BLM fjárfestingar átti 
hæsta tilboðið í tæplega 18 prósenta 
hlut ríkisins í Klakka þegar hlutur-
inn var boðinn til sölu af Lindar-
hvoli haustið 2016 en það hljóðaði 
upp á 505 milljónir króna.

Þá greindi Markaðurinn frá því í 

janúar að félag á vegum Davidson 
Kempner hefði á síðasta ári gengið 
frá kaupum á öllum bréfum félaga 
í eigum viðskiptafélaganna Sig-
urðar Valtýssonar og bræðranna 
Ágústar og Lýðs Guðmundssona 
í Klakka. Vogunarsjóðurinn fór í 
kjölfar kaupanna með um 90 pró-
senta hlut. Félög tengd Sigurði, sem 
er fyrrverandi forstjóri Exista, og 
bræðrunum, sem eru oftast kenndir 
við breska matvælaframleiðandann 
Bakkavör, voru fyrir söluna næst-
stærstu hluthafar Klakka en saman-
lagður eignarhlutur þeirra í félaginu 
var þá um sjö prósent. – þfh

Davidson Kempner fær 560 milljónir frá íslenska dótturfélaginu 

Jeremy Lowe stýrði fjárfestingum 
Davidson Kempner á Íslandi. 

Forsvarsmenn kísilvers PCC á 
Bakka við Húsavík hafa náð 
samkomulagi við verktakann 

sem byggði verksmiðjuna, þýska 
fyrirtækið SMS, um að síðarnefnda 
fyrirtækið greiði því fyrrnefnda 
um einn milljarð króna. Fyrirtæk-
in hafa um nokkurt skeið deilt um 
tafabætur vegna framkvæmdanna.

Gengið var frá samkomulagi um 
eingreiðsluna fyrr í mánuðinum.

Eins og fram hefur komið í Mark-
aðinum spratt deila PCC og SMS upp 
vegna seinkunar á afhendingu verk-
smiðjunnar. Upphaflega stóð til að 
verksmiðjan yrði afhent PCC síðla 
árs 2017, en það tafðist og var hún 
ekki formlega afhent fyrr en í októ-
ber í fyrra. Þess má geta að kísil verið 
var gangsett í maí árið 2018.

Fram kom í Viðskiptablaðinu fyrr 
á árinu að vegna tafanna hefði PCC 
tekið yfir 9,4 milljóna evra banka-
ábyrgð, sem SMS hafði lagt fram 
vegna framkvæmdanna. Þýski verk-
takinn mótmælti því og gerði mót-
kröfu á PCC upp á 44 milljónir evra. 
Haft var eftir Rúnari Sigurpálssyni, 
forstjóra PCC á Bakka á þeim tíma, 
að viðræður vegna málsins væru 
í gangi. Fyrirtækin vildu síður að 
deilan rataði fyrir dómstóla.

Sem kunnugt er gengu stjórn-
endur kísilversins frá samkomu-
lagi um fjárhagslega endurskipu-
lagningu þess við lánveitendur og 
hluthafa, sem eru meðal annars 
íslenskir lífeyrissjóðir og Íslands-
banki í gegnum samlagshlutafélag-
ið Bakka stakk, í mars síðastliðnum.

Samkvæmt samkomulaginu er 
kísilverinu veittur frestur á greiðslu 
vaxta og af borgana og þá mun 
þýska fyrirtækið PCC SE, sem á 86,5 
prósenta hlut á móti 13,5 prósenta 
hlut Bakkastakks, leggja fram 40 
milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði 
5,6 milljarða króna, í reksturinn 
í formi hluthafaláns, samkvæmt 
heimildum Markaðarins.

Miklar tafir og erfiðar aðstæður 
á hrávörumörkuðum hafa einkennt 
starfsemi kísilversins frá gangsetn-
ingu á vormánuðum ársins 2018. Þá 
hafa vandræði í hreinsivirki verk-
smiðjunnar valdið því að slökkva 
hefur þurft á ljósbogaofnum. – kij

Greiðir PCC um 
milljarð í bætur

Deilt var um tafabætur vegna kísil-
versins. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Það eru ýmsar 
hugmyndir um 

Mílu og örugglega tækifæri 
fyrir Símann að endurskipu-
leggja sín fjármál í gegnum 
þessa eign sína.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Míla, sem á og 
rek u r hel st u 
f jarskiptainn-
viði landsins, 
ætlar að draga 
ú r  f j á r f e s t-

ingum sínum í þéttbýli úti á landi 
og dreif býli vegna aukinna kvaða 
sem Póst- og fjarskiptastofnun 
hyggst leggja á félagið. Jón Ríkharð 
Kristjánsson, framkvæmdastjóri 
Mílu, segir að fyrirtækinu verði 
refsað fyrir að koma að verkefnum 
á landsbyggðinni þar sem uppbygg-
ing innviða er dýrari en á höfuð-
borgarsvæðinu. Þannig fari eftirlits-
stofnunin gegn stjórnvöldum sem 
stefna að hagkvæmri uppbyggingu 
fjarskiptainnviða.

„Það verður kannski á bilinu 
2-300 milljónir króna í ár. Áætlun 
ársins gerði ráð fyrir að Míla myndi 
leggja ljósleiðara til rúmlega 4 þús-
und heimila á þéttbýlisstöðum úti á 
landi, en hluti þeirra verður stöðv-
aður vegna forsendubrestsins. Að 
auki erum við að draga okkur út úr 
áformuðum verkefnum í dreif býli,“ 
segir Jón Ríkharð, spurður um fjár-
hagslegt umfang þeirrar uppbygg-
ingar sem Míla mun hætta við 
vegna aukinna kvaða.

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 
hefur lokið við frumdrög að mark-
aðsgreiningu sem er grundvöllur 
fyrir reglusetningu um fjarskipta-
innviði. Viðmiðið er að PFS vinni 
markaðsgreiningu á tveggja eða 
þriggja ára fresti, en síðasta greining 
var unnin árin 2012-2014. Það verða 
því sex til sjö ár á milli markaðs-
greininganna.

„Þetta er eitt af þeirra mikilvæg-
ari verkefnum en svo virðist sem 
því sé ekki sýnd nægileg virðing. 
Við fórum á fund þeirra fyrir ári 
síðan og kvörtuðum yfir seinagangi 
þar sem við töldum forsendur fyrir 
því að draga verulega úr og aflétta 
kvöðum á okkur. Samkeppnisum-
hverfið hefur tekið verulegum 
breytingum og markaðshlutdeild 
Mílu hefur minnkað verulega á 
undanförnum árum. Niðurstaðan 
varð síðan þveröfug,“ segir Jón.

PFS hyggst því viðhalda útnefn-
ingu Mílu sem fyrirtækis með 
umtalsverðan markaðsstyrk og 
fyrri kvöðum um aðgang, eftirlit 
með gjaldskrá og fleira. PFS leggur 
einnig til að kvaðirnar verði víðtæk-
ari í nokkrum atriðum. Meðal ann-
ars er lagt til að eftirlit með gjald-
skrá nái til ljósleiðaraneta Mílu, 
kvöð verði um aðgang að rörum og 
lagnaleiðum og ítarlega verði kveð-
ið á um birtingu upplýsinga um rör 
og lagnaleiðir og fyrirhugaðar jarð-
vegsframkvæmdir.

Þá verða víðtækari kvaðir á eftir-
liti með gjaldskrá þar sem verðkvöð 
með jafnaðarverði verður sett á ljós-
heimtaugar og bitastraumsaðgang 
á ljósheimtaugum auk fyrri kvaða 
um verðkvöð með jafnaðarverði á 
kopar.

„Áhrif þessara breytinga eru 
verulegar. Míla hefur fjárfest fyrir 
milljarða í uppbyggingu ljósheim-
tauga og bitastraums um allt land 
og þær f járfestingar byggðu á 
fyrirliggjandi reglum og fyrri yfir-
lýsingum PFS, um að ekki yrði lögð 

  Refsað fyrir 
að byggja upp  
   innviði
Framkvæmdastjóri Mílu segir að dregið verði úr 
fjárfestingum í innviðum úti á landi vegna auk-
inna kvaða Póst- og fjarskiptastofnunar. Fjárfestar 
hafa áhuga á innviðafélögum eins og Mílu.

jafnaðarverðskvöð á þessa þætti. 
Þessar fjárfestingar byggja því á 
ákveðnum forsendum sem ekki eru 
lengur til staðar. Við sem stöndum 
í dýrum langtímafjárfestingum í 
innviðum verðum að geta treyst því 
að forsendum fjárfestinga sé ekki 
kollvarpað án mjög ríkra ástæðna,“ 
segir Jón Ríkharð.

Ná ekki arðseminni sem þarf
Jón Ríkharð bendir á að fyrirtæki 
sem beri jafnaðarverðskvöð geti 
í raun aðeins fjárfest af skynsemi 
á svæðum þar sem uppbygging er 
ódýr á hverja tengingu og þar með 
hagkvæm. Þéttbýli úti á landi er það 
svæði sem skemmst er komið á veg 
í ljósleiðaravæðingu, vegna þess að 
hátt hlutfall sérbýlis gerir ljósvæð-
ingu þar dýra.

„Meðalkostnaðarverð á hverja 
tengingu í þéttbýli úti á landi er því 
hátt og Míla hefur innheimt hærra 
gjald á þessum svæðum til að ná 
arðsemi úr sínum fjárfestingum. Í 
breyttu umhverfi mun Míla ekki 
geta innheimt það gjald sem þarf til 
að ná arðsemi úr fjárfestingunum, 
þar sem tengingar eru dýrar og að 
auki myndi jafnaðarverð félagsins 
hækka, sem skerðir samkeppnis-
hæfni á samkeppnissvæðum eins 
og höfuðborgarsvæðinu. Víða á 
þessum stöðum er ljósvæðing hafin 
og að auki á Míla mikið af innviðum 
sem geta nýst til að gera dýra upp-
byggingu hagkvæmari.“

Míla mun því þurfa að leggja alla 
áherslu á hagkvæma uppbyggingu 
félagsins á höfuðborgarsvæðinu til 
að verja markaðshlutdeild á mikil-
vægasta markaðssvæðinu þar sem 
félagið er þegar að hluta komið í 
minnihluta, að sögn Jóns.

Verðlagning verið án kvaða
Uppbygging í dreif býli hefur verið 
drifin áfram af ríkisstuðningi með 
verkefninu Ísland ljóstengt, sem 
færði ábyrgð á lagningu ljósleiðara í 
dreifbýli yfir á sveitarstjórnir. Þrátt 
fyrir það er arðsemi takmörkuð og 
rekstrarkostnaður hár.

Jón segir að meðaltengingin í 
dreif býli kosti að meðaltali um 
eina og hálfa milljón, en hefð-
bundið mánaðargjald standi undir 
250 þúsund króna fjárfestingu. Sum 
verkefni kosti á bilinu 2-3 milljónir 
króna á tengingu.

„Míla hefur tekið þátt í þessum 
verkefnum með fjölþættum hætti 
og aðstoðað sveitarfélög í vanda 
um allt land. Við höfum lagt strengi, 
hannað kerfi og tengingar, lagt kerfi 
og keypt kerfi af sveitarfélögum 
sem ekki vilja eiga lögð kerfi. Mörg 
þessara verkefna hafa takmarkaða 
arðsemi og eru á svæðum sem 
enginn annar hefur sýnt áhuga. 
Við sáum þessi verkefni að vissu 
leyti sem samfélagslega skyldu, en 
í þessu breytta umhverfi verður 
okkur refsað fyrir að taka þátt í 
þeim,“ segir Jón.

„Fram til þessa hefur verðlagning 
ljósleiðara til heimila í dreif býli 
verið án kvaða. Míla hefur tekið 
þátt í þessum verkefnum á þeim 
grunni og gert ráð fyrir að geta verð-
lagt heimtaugar þannig að verk-
efnin skili ásættanlegri arðsemi til 
langs tíma,“ segir Jón.

„Í breyttu umhverfi getur Míla 
ekki treyst á þá forsendu. Með því 
að setja óljóst verðþak á innheimtu 
gjalda, mun Míla þurfa að takmarka 

Hvað er Míla?

Míla er heildsölufyrirtæki í eigu 
Símans, sem á og rekur helstu 
fjarskiptainnviði landsins. Míla 
hefur sjálfstæða stjórn og starfar 
undir ströngum kvöðum bæði 
frá Póst- og fjarskiptastofnun 
og Samkeppniseftirlitinu vegna 
stöðu sinnar á markaði. Sjálf-
stæði Mílu er hluti af opinberum 
kvöðum svo fyrirtækið þjónar 
öllum fjarskiptafélögum jafnt og 
óháð eignarhaldi.

Míla á og rekur svokallað 

Ljósnet sem nær til um 96 pró-
senta heimila og fyrirtækja á 
landinu og býður allt að 100Mb/s 
tengingar á því. Einnig hefur 
fyrirtækið lagt ljósleiðara alla 
leið til um 60 prósenta heimila 
víðs vegar um landið og býður 
1Gb/s internet-tengingar til 
þeirra. Samkvæmt tölfræði frá 
IDATE er Ísland það land í Evrópu 
þar sem hlutfallslega flestir nota 
ljósleiðaratengingar eða um 65 
prósent allra heimila landsins.

verulega þátttöku sína í verkefnum í 
dreif býli. Sé vilji til að lækka mark-
aðshlutdeild Mílu eru þetta verk-
efnin sem fara fyrst. Við munum 
upplýsa samstarfsaðila í svona verk-
efnum um að félagið verði að draga 
sig út úr þeim vegna forsendubrests 
sem fylgir nýjum reglum.“

Skortur á getu og þekkingu
Er niðurstaða PFS af leiðing af skorti 
á getu og þekkingu innan stofnunar-
innar þegar kemur að greiningu á 
fjarskiptamarkaði?

„Það er tilfinning sem maður 
hefur. Þetta er eitt af meginverk-
efnum stofnunarinnar en það virð-
ist lítið púður sett í framkvæmdina. 
Ástæðan hlýtur að vera skortur 
á mannskap, þekkingu eða getu. 
Markaðsgreiningar í Danmörku 
annars vegar og á Íslandi hins vegar 
eru sennilega ekki ósvipuð verk-
efni. Danska eftirlitsstofnunin er 
með margfalt f leiri starfsmenn og 
því verður danska greiningin dýpri 
og ítarlegri,“ segir Jón. Markaðs-
greiningin telji um 400 blaðsíður en 
innihaldið sé mikið til endurnýttur 
texti. Víða fylgi takmörkuð greining 
á íslenskum aðstæðum.

„Þetta er mikið af texta, minna af 
greiningu og niðurstöður víða með 
takmarkaðan rökstuðning. Maður 
hefur á tilfinningunni að drögin hafi 
verið skrifuð til að rökstyðja það 
sem stofnunin hafði þegar ákveðið 
að gera. Markmiðið virðist vera að 
minnka markaðshlutdeild Mílu.“

Jón bendir á að markaðshlutdeild 
Mílu fyrir heimtaugar á landsvísu 
hafi lækkað úr 83 prósentum árið 
2014 niður í 63 prósent árið 2020. 
Slík fækkun verður að teljast veru-
leg hjá innviðafyrirtæki sem fjár-
festir til 30-40 ára.

„Og inni í okkar markaðshlut-
deild er töluverður hluti gamla 
talsímakerfið sem er í raun verið 
að leggja niður. Þessar koparlínur 
eru til staðar en hafa lítið hlutverk 
á markaðinum. Þær láta hins vegar 
markaðshlutdeildina okkar líta út 
fyrir að vera stærri en hún er í raun,“ 
segir Jón.

„Ég ræddi við erlendan sérfræð-
ing á þessu sviði sem sagði að það 
væri ákveðin tilhneiging hjá eftir-
litsstofnunum í smærri löndum, þar 
sem greiningargetan er takmörkuð, 
að leggja á sem mestar kvaðir til 
öryggis. Almennt hefur þróunin 
hins vegar verið í þá átt, sérstak-
lega í Evrópu, að minnka kvaðir 
og búa til umgjörð sem hvetur til 
fjárfestinga til þess að hægt sé að 
ná háleitum markmiðum um upp-
byggingu háhraðaneta.“

Í andstöðu við  
stefnu stjórnvalda
Samkvæmt fjarskiptaáætlun stjórn-
valda er stefnt að því að allt landið 
verði ljósleiðaravætt árið 2025. Auk 
þess hafa stjórnvöld markað stefnu 
um hagkvæma uppbyggingu fjar-
skiptainnviða sem felur í sér meira 
samstarf og samnýtingu innviða.

„Þessi markaðsgreining er í and-
stöðu við stefnu stjórnvalda og það 
liggur við að hún sé pólitísk. Þarna 
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Við sem stöndum í 
dýrum langtíma-

fjárfestingum í innviðum 
verðum að geta treyst því að 
forsendum fjárfestinga sé 
ekki kollvarpað án mjög 
ríkra ástæðna.

Má ekki gleyma að endurnýja „þjóðveg“ fjarskiptanna

Fjarskiptakerfið byggir á tveimur 
meginkerfum sem eru stofnnet 
og aðgangsnet. Stofnnetið byggir 
að mestu á ljósleiðurum en 
einnig á örbylgjusamböndum. 
Það nær til allra þéttbýliskjarna 
landsins og liggur hringinn um 
landið. Aðgangsnet, sem er 
stærsti hlutinn í starfsemi Mílu, 
liggur síðan út frá stofnnetinu til 
heimila og fyrirtækja.

„Stofnnetið er undirstaða fjar-
skipta á Íslandi og er stundum 
kallað grunnnetið. Fjarskiptainn-
viðir landsins eru heildstætt kerfi 
þar sem uppruni þjónustunnar 
er í Reykjavík. Fjarskiptakerfin 
eru viðkvæmari en flestir aðrir 
landsmikilvægir innviðir sem eru 
að einhverju leyti staðbundnir. 
Fjarskiptaöryggi byggir á því að 
engir hlekkir í keðjunni rofni og 
að til séu varaleiðir ef slíkt gerist,“ 
segir Jón.

„Kjarni stofnfjarskiptakerfisins 
er 30 ára gamall og virkar ágæt-

lega en það er þörf á endurnýjun 
á næstu 20 árum eða svo. Það 
hefur að vissu leyti gleymst í 
átaksverkefnum ríkisins við upp-
byggingu ljósleiðara í dreifbýli. Ég 
hef stundum sagt að ljósleiðara-
væðingin sem stjórnvöld vinna 
að í dreifbýli, snúist um að mal-
bika allar heimreiðar að bónda-
bæjum. Það má hins vegar ekki 
gleyma að halda við og endurnýja 
þjóðveg eitt.“

Með þátttöku Mílu í verkefnum 
í dreifbýli hefur Míla skipulega 
reynt að draga úr þessum ágalla. 
Míla rekur einnig fjarskiptastaði 
út um land allt, alls á um 600 
stöðum. Öryggi á fjarskipta-
stöðum er mikilvægur hluti af 
fjarskiptaöryggi landsins og 
þar skiptir aðgengi að rafmagni 
miklu.

„Í kjölfar óveðursins í 
desember var lagst í vinnu til að 
auka öryggi fjarskipta með því að 
auka varaafl á fjarskiptastöðum. 

Í óveðrinu hélst grunnkerfið inni 
en notendaþjónusta var víða 
að detta út enda varaafl hennar 
oft minna. Það verða gerðar 
endurbætur á um 30 stöðum á 
landinu sem snúa að varaafli og 
rafmagnsöryggi fjarskipta. Þetta 
er stórt og mikilvægt samstarfs-
verkefni sem Míla og Neyðar-
línan standa að með stuðningi 
ríkisins.“

Undanfarin ár hafa Míla og 
Neyðarlínan staðið í fjölmörgum 
verkefnum víða um land við að 
auka fjarskiptaöryggi og að-
gengi að fjarskiptum, bæði með 
lagningu ljósleiðara á erfiða fjar-
skiptastaði og með uppbyggingu 
varaafls. Þetta eru uppbyggingar-
verkefni sem snúa fyrst og fremst 
að því að tryggja öryggi fjarskipta 
úti á landi. „Okkur finnst því mjög 
sérstakt að fá þau skilaboð sem í 
nýrri markaðsgreiningu felast og 
hvetja okkur til að hverfa frá upp-
byggingu úti á landi.“

eru lagðar línur fyrir markaðinn 
sem eru ekki í samræmi við þær 
línur sem stjórnvöld hafa verið að 
leggja,“ segir Jón.

„Það lá fyrir að Míla myndi ekki 
klára hjálparlaust að ljósleiðara-
væða allt sem eftir er fyrir árið 2025. 
Og nú þurfum við að draga verulega 
úr fjárfestingum úti á landi,“ bætir 
hann við.

„Auk þess verður markmiðum 
um hagkvæma uppbyggingu fjar-

skiptainnviða og samstarf ekki 
náð í samkeppnisumhverfi þar sem 
annað fyrirtækið í mögulegu sam-
starfi ber þungar og kostnaðarsam-
ar kvaðir en hitt fyrirtækið ekki. 
Míla er í stöðu til að byggja upp 
fjarskiptainnviði með hagkvæmum 
hætti, meðal annars vegna þess að 
fyrirtækið á innviði og framleiðslu-
þætti sem til þarf. En við getum ekki 
túlkað niðurstöður PFS öðruvísi en 
svo að ekki sé óskað eftir þátttöku 

okkar í því mikilvæga verkefni sem 
fram undan er.“

Sameining einfaldar tilveruna
Stóru fjarskiptafyrirtækin og Sam-
tök iðnaðarins eru á meðal þeirra 
sem hafa kallað eftir því að Póst- og 
fjarskiptastofnun verði sameinuð 
Samkeppniseftirlitinu. Þannig sé 
unnt að tryggja skjótari meðferð 
mikilvægra mála.

„Það myndi einfalda tilveruna ef 

þetta væri undir einum hatti,“ segir 
Jón Ríkharð. „Að vissu leyti er PFS 
samkeppniseftirlit gagnvart fjar-
skiptamarkaðinum og þess vegna 
er ég ekki viss um hvort þörf sé á 
að vera með tvær stofnanir. Það 
getur skapast sú hætta að reglur og 
fyrirmæli annarrar stofnunarinnar 
stangist á við reglur og fyrirmæli 
hinnar.“

Í frumvarpi til nýrra fjarskipta-
laga er vikið að stofnanauppbygg-
ingu eftirlitsyfirvalda á fjarskipta-
markaði en ekki er gert ráð fyrir 
breytingum á henni. Þannig segir 
í greinargerð með frumvarpinu að 
ekki sé tímabært að fella eftirlit með 
samkeppni á umræddum markaði 
undir almenn samkeppnislög.

Hár margfaldari á Mílu
Eins og Markaðurinn hefur greint 
frá hafa erlendir framtakssjóðir, 
sem sérhæfa sig í fjárfestingum í 
fjarskiptainnviðum, þar á meðal 
ástralski sjóðurinn Macquire, 
sýnt Mílu áhuga. Sjóðurinn hefur 
komið að kaupum á fjarskiptainn-
viðum í Evrópu á mjög háum hagn-
aðarmargfeldum – 15 til 20 sinnum 
EBITDA – en miðað við það væri 
hægt að áætla að virði Mílu sé um 50 
milljarðar, sem jafngildir markaðs-
virði samstæðu Símans í dag.

Hefur þú orðið var við áhuga fjár-
festa á Mílu?

„Það hefur verið skrifað um verð-
mæti Mílu í fjölmiðlum og möguleg-
an áhuga fjárfesta á félaginu. Eftir 
því sem ég heyri er áhugi til staðar 
en ég hef ekki orðið var við hann 
með beinum hætti. Ég held að það 
sé ákveðin viðurkenning á að við 
séum að gera góða hluti og byggja 
upp verðmæta eign. En það er alfar-
ið eigandans að ákveða hvort hann 
vilji selja þessa eign.“

Jón bendir á að rekstur Mílu sé að 
ákveðnu leyti ólíkur rekstri Símans 
og honum svipi fremur til reksturs 
fasteignafélaga. Efnahagsreikning-
urinn sé stór, arðsemin stöðug og 
áhættan takmörkuð. Það leiði til 
þess að félögin séu verðmetin með 
ólíkum hætti.

„Þó nokkuð af fjármagni hefur 
áhuga á langtímafjárfestingu í inn-
viðum þar sem arðsemin er stöðug 
og áhættan takmörkuð. Það er því 
rétt að það hefur verið hár EBITDA-
margfaldari í verðmati á slíkum 
félögum. Erlendis má sjá EBITDA-
margfaldara á innviðafélögum eins 
og Mílu á ansi breiðu bili eftir því 
hversu langt þau eru komin í fjár-
festingum sínum.“

Aðspurður segist hann ekki vita 
til þess að framkvæmt hafi verið 
sérstakt verðmat á Mílu og stjórn-
endur félagsins hafi ekki verið 
beðnir um upplýsingar sem gætu 
verið notaðar í slíkt.

Markaðurinn hefur einnig greint 
frá því að fjárfestingafélagið Stoðir, 
sem hóf að fjárfesta í Símanum 
vorið 2019 og varð fljótlega stærsti 
hluthafinn með um 14 prósenta 
hlut, horfi til þess að breyta fjár-
magnsskipan Símans. Þannig hafa 
verið uppi hugmyndir um fjár-
mögnun á grunni Mílu til að greiða 
niður óhagstæðari skuldir sam-
stæðunnar.

Ýmsar hugmyndir  
um framtíð Mílu
Á uppgjörsfundi Símans í október 
2019 kom fram í máli Orra Hauks-
sonar, forstjóra Símans, að hann 
„vildi örugglega gera einhverjar 
breytingar á fjármögnun [Símans] 
á næstu mánuðum“. Að sama skapi 
benti Orri á að félagið vildi áður sjá 
ýmislegt í umhverfi þess, meðal 
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annars tengt eignarhaldinu, kom-
andi hluthafafundi og eins umræðu 
um hvernig eigi að samnýta innviði, 
„spilast út“. Það hefði áhrif á hvernig 
Síminn vildi koma á sem hagkvæm-
astri fjármagnsskipan.

Spurður hvort einhver hreyfing 
sé komin á þetta mál segist Jón ekki 
vita til þess og tekur hann fram að 
skýr skil séu á milli Mílu og Símans.

„Það eru ýmsar hugmyndir um 
Mílu og örugglega tækifæri fyrir 
Símann til að endurskipuleggja 
sín fjármál í gegnum þessa eign 
sína. Hvort eitthvað slíkt verður 
gert er ákvörðun eigandans. Hlut-
verk okkar starfsmanna og stjórn-
ar félagsins er að halda áfram að 
byggja upp öf lugt og traust félag 
sem tryggir samfélagslega mikil-
væga grunnþjónustu óháð eignar-
haldi,“ segir Jón.

Opinn aðgangur  
stuðlar að hagkvæmni
Hvernig er samkeppnisumhverfið í 
uppbyggingu innviða?

„Við erum eina fyrirtækið sem 
þjónar öllu landinu. Önnur eru 
bundin við ákveðna landshluta. 
Gagnaveita Reykjavíkur, sem er í 
eigu Orkuveitu Reykjavíkur, hefur 
verið í uppbyggingu á höfuðborgar-
svæðinu og nærliggjandi svæðum. 
Starfsemi þeirra teygir sig nú út 
Reykjanesið, og til Borgarness og 
Selfoss. Á norðausturhorninu hefur 
Tengir lagt ljósleiðara í hátt í 10 þús-
und heimili og síðan eru fyrirtæki 
eins og Snerpa á Vestfjörðum. Við 
höfum átt í góðu samstarfi við félög 
á borð við Tengi og Snerpu um að fá 
aðgang að ljósleiðara þeirra en við 
höfum ekki fengið aðgang að svört-
um ljósleiðara Gagnaveitunnar.“

Hugtakið „svartur ljósleiðari“ er 
notað um hrá ljósleiðarasambönd 
án endabúnaðar eða annarrar þjón-
ustu af hálfu þjónustusala. Mílu er 
skylt að veita öðrum fyrirtækjum 
aðgang að sínu ljósleiðaraneti, en 
fyrirtækið hefur ekki fengið aðgang 
að neti Gagnaveitu Reykjavíkur sem 
hefur staðið í stórfelldri lagningu 
ljósleiðara á höfuðborgarsvæðinu 
ásamt Mílu.

„Þú færð aðgang hjá þeim gegn 
því að kaupa ákveðna viðbótar-
þjónustu. Við höfum líkt þessu 
við að eiga bíl en þegar þú kemur 
að höfuðborgarsvæðinu þá þarftu 
að leggja honum og leigja bíl frá 
Gagnaveitunni. Þú mátt nota veg-
ina þeirra en aðeins með bílunum 
þeirra. Gagnaveita Reykjavíkur 
kallar þetta alltaf opið net en það 
er ekki opið í hefðbundnum skiln-
ingi,“ segir Jón.

Ekki einsleitur markaður
Fer PFS of mjúkum höndum um 
Gagnaveitu Reykjavíkur?

„Ef PFS hefði skipt markaðinum 
upp í mismunandi markaðssvæði 
í staðinn fyrir að horfa á landið 
sem einsleitan markað, sem hann 
er alls ekki að okkar mati, þá hefði 
stofnunin sennilega þurft að leggja 
kvaðir á Gagnaveituna á höfuðborg-
arsvæðinu þar sem við erum með 
minni markaðshlutdeild. Önnur 
leið væri að fella niður kvaðir, að 
minnsta kosti hefði ekki verið rétt-
lætanlegt að leggja einungis kvaðir 
á okkur,“ segir Jón.

Hann bendir á að erfitt sé að 
finna land þar sem jafn hátt hlut-
fall af ljósleiðaratengingum, hátt í 
80 prósent, hafi verið byggt upp af 
tveimur fyrirtækjum. Samkeppni á 
íslenska markaðinum sé því mikil 
samanborið við markaði erlendis. 
Mikil tækifæri felist í því að skylda 
öll fyrirtæki til að veita aðgang að 
innviðum sínum.

„Fjarskipti á Íslandi eru að mörgu 
leiti erfið og dýr. Tengingar til 
útlanda eru dýrar, við erum fámenn 
á stóru landsvæði og veðurfarið 
hjálpar ekki. Ef við ætlum að ná 
markmiðinu um að hér sé sambæri-
legt verð á fjarskiptum og annars 
staðar þá verðum við að finna snið-
ugar og hagkvæmar lausnir. Míla 
hefur bent á að opinn aðgangur að 
svörtum ljósleiðara væri mikilvægt 
skref í hagkvæmri uppbyggingu. 
Það mun lágmarka óþarfar tvífjár-
festingar.“
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Af þeim níu einstakling-
um sem buðu sig fram til 
stjórnar, umfram sitjandi 
stjórnarmenn, svöruðu flest-
ir því til á fundi með nefnd-
inni að þeir myndu draga 
framboð sitt til baka ef þeir 
væru ekki tilnefndir til 
stjórnarsetu.

Fiskeldi Austfjarða 
stefnir á skráningu í norsku 
kauphöllina. Safna á um 
fjórum milljörðum króna 
frá fjárfestum.

VIÐ ERUM TIL STAÐAR FYRIR ÞIG
Hjá fyrirtækjaþjónustu A4 starfa reynslumiklir söluráðgjafar sem 
veita faglega og persónulega ráðgjöf er varðar innkaup á rekstrar- 
og skrifstofuvörum. Þú getur pantað á A4.is eða haft samband 
við söluráðgjafa í síma 580 0000 / panta@a4.is.

2019 - 2022

2018
   2019

F járfestingafélagið Brim-
garðar, stærsti hluthafi 
Eikar fasteignafélags, 
vill sjá endurnýjun í 
stjórn fasteignafélags-
ins, sem er nær óbreytt 

frá árinu 2016, á næsta aðalfundi 
þess í júní. Brimgarðar eru, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins, 
ósammála sjónarmiðum tilnefn-
ingarnefndar Eikar, sem hefur lagt 
til að stjórn félagsins verði óbreytt 
með vísun til mikilvægis stöðug-
leika í núverandi efnahagsaðstæð-
um, og vonast til að margfeldis-
kosning á fundinum auki líkur á 
endurnýjun stjórnar

Stjórn Eikar barst í byrjun vik-
unnar krafa frá Brimgörðum, sem 
eiga 12,6 prósenta hlut í fasteigna-
félaginu og hafa bætt verulega við 
hlut sinn frá áramótum, um að 
beitt yrði margfeldiskosningu við 
stjórnarkjörið, en fyrirkomulagið 
er til þess fallið að tryggja réttindi 
minnihlutans.

Fulltrúar Brimgarða, sem eru í 
eigu systkinanna Guðnýjar Eddu, 
Eggerts Árna, Halldórs Páls og 
Gunnars Þórs Gíslabarna, hafa sam-
kvæmt heimildum Markaðarins 
komið sjónarmiðum um endur-
nýjun stjórnar á framfæri við til-
nefninganefnd Eikar. Er fjárfest-
ingafélagið sagt telja að þörf sé á 
meiri sérfræðiþekkingu á skulda-
bréfamarkaði í stjórn Eikar, þar 
sem rekstur félagsins byggi á góðri 
fjármögnun. Þá hefur nefndin verið 
hvött til að leita frambjóðenda sem 
búa yfir slíkri þekkingu.

Stöðugleiki vegur þungt
Í skýrslu tilnefninganefndar fyrir 
aðalfund Eikar, sem verður haldinn 
10. júní, er hins vegar mælt gegn 
því að breytingar verði á stjórn 
félagsins. „Er í því sambandi meðal 
annars litið til þess að efnahagsað-
stæðum og öðru ytra umhverfi 
félagsins er þannig háttað, nú og í 
fyrirsjáanlegri framtíð, að stöðug-
leiki vegur þungt,“ segir í skýrslu 
nefndarinnar.

Núverandi stjórn Eikar er skipuð 
Eyjólfi Árna Rafnssyni stjórnarfor-
manni, Guðrúnu Bergsteinsdóttur 
varaformanni, Örnu Harðardóttur, 
Öglu Elísabetu Hendriksdóttur og 
Bjarna K. Þorvarðarsyni. Bjarni var 
kjörinn í stjórnina á síðasta ári, en 
að öðru leyti er stjórnin óbreytt 
frá árinu 2016. Guðrún var kjörin 
í stjórn árið 2016, Eyjólfur og Arna 
árið 2015 og Agla árið 2013. Engir 
stjórnarmenn Eikar eiga hlut í félag-
inu.

Fjórtán í framboði
Tilnefninganefnd Eikar bárust 14 
framboð innan framboðsfrests 
og þar af frá öllum fimm sitjandi 
stjórnarmönnum. Af þeim níu ein-
staklingum sem buðu sig fram til 
stjórnar, umfram sitjandi stjórnar-
menn, svöruðu flestir því til á fundi 
með nefndinni að þeir myndu draga 
framboð sitt til baka ef þeir væru 
ekki tilnefndir til stjórnarsetu. 
Ekki er ráðgert að nefndin fjalli um 
ný framboð en fresturinn rennur út 
fimm dögum fyrir aðalfundinn.

Brimgarðar hafa bætt verulega 
við eignarhlut sinn í Eik frá áramót-
um þegar hann nam 7,5 prósentum. 
Eignarhlutur fjárfestingafélagsins 
hefur aukist um 5,1 prósent sem 
jafngildir um 1,3 milljörðum króna 
miðað við núverandi markaðsvirði 

Eikar. Á sama tíma hafa Brimgarðar 
minnkað við sig í Regin og Reitum. 
Þannig hefur eignarhlutur fjárfest-
ingafélagsins í Regin lækkað úr 2,77 
prósentum niður í 1,89 prósent frá 
áramótum og í Reitum hefur hlutur 
félagsins lækkað úr 2,4 prósentum í 
2,15 prósent.

Lýstu yfir áhyggjum  
af endurnýjun í stjórn
Á hluthafafundum Eikar og Reita 
árið 2018, þegar tilnefninganefnd-
um var komið á fót í báðum félög-
um, komu fulltrúar Brimgarða þeim 
sjónarmiðum á framfæri að fyrir-
komulagið myndi gera endurnýjun 
í stjórn erfiða. Það gæti dregið úr 
vilja frambjóðenda sem eru hæfir.

Fulltrúi Brimgarða beindi því 
til stjórnar Eikar að reglunum yrði 
breytt þannig að hámarkslengd 
væri á setu hvers stjórnarmanns og 
að sjálf krafa yrði gripið til marg-
feldiskosninga. Þessar tillögur væru 
til þess fallnar að auka endurnýjun 
og veita þeim sem eru á móti niður-
stöðum tilnefninganefnda tæki-
færi til að hafa áhrif á samsetningu 
stjórnar. thorsteinn@frettabladid.is

Vilja endurnýjun í stjórn Eikar
Brimgarðar horfa til þess að ná fram endurnýjun í stjórn félagsins. Níu framboð umfram sitjandi stjórn-
armenn en tilnefningarnefnd vill óbreytta stjórn. Flestir myndu draga framboð til baka án tilnefningar.

Stjórn félagsins leggur til að enginn arður verði greiddur vegna ársins 2019. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Áhrif í samræmi við styrk

Þar sem krafa Brimgarða um margfeldiskosningu 
var send innan tilskilins frests og barst frá hluthafa 
sem hefur yfir að ráða meira en 1/50 hluta hlutafjár, 
verður margfeldiskosningu beitt á aðalfundinum.

Margfeldiskosning fer þannig fram að kosið er 
á milli einstaklinga. Gildi hvers atkvæðis er marg-
faldað með fjölda þeirra stjórnarmanna sem kjósa 
skal og má hluthafi skipta atkvæðamagni sínu, 
þannig reiknuðu, í hverjum þeim hlutföllum, sem 
hann sjálfur kýs, á jafnmarga menn og kjósa skal 

eða færri. Ef ekki er á atkvæðaseðli getið skiptingar 
atkvæða á milli þeirra sem þau eru greidd, skal þeim 
skipt að jöfnu.

Þannig getur hver hluthafi aðeins nýtt sitt 
atkvæðavægi einu sinni, en ekki aftur og aftur. Í 
fimm manna stjórn getur frambjóðandi gengið að 
stjórnarsæti vísu með stuðningi hluthafa sem ráða 
yfir 17 prósentum hlutafjárins, en hlutfallið veltur 
þó á mætingu hluthafa á fundinn. Minnihluta tekst 
þannig að hafa áhrif í samræmi við styrk sinn.

Fiskeldi Austfjarða stefnir á 
skráningu í Kauphöllina í Osló. 
Samhliða á að safna um 300 

milljónum norskra króna í hlutafé, 
jafnvirði um 4,3 milljarða íslenskra 
króna. Horft er til þess að markaðs-
virði félagsins fyrir hlutafjáraukn-
inguna sé 1,5 milljarðar norskra 
króna, eða ríf lega 21 milljarður 
íslenskra króna. Þetta kemur fram 
í tilkynningu til kauphallarinnar.

Nýta á fjármagnið til að fjárfesta 
í aukinni framleiðslugetu og greiða 
niður 89 milljóna norskra króna 
breytilegt skuldabréf, jafnvirði 1,3 
milljarða íslenskra króna, frá aðal-
eigandanum. Sömuleiðis munu 
minni hluthafar selja hlut sinn við 
skráninguna á markað. Um er að 
ræða hliðarmarkað sem ber nafnið 
Merkur Market en þar eru kröfurn-
ar til fyrirtækja minni.

Stærsti hluthafi Fiskeldis Aust-
fjarða er norska fiskeldið NTS ASA 
sem skráð er á hlutabréfamarkað í 
heimalandi sínu með 63 prósenta 
hlut. Stærsti íslenski hluthafinn er 
Guðmundur Gíslason, stjórnarfor-
maður fiskeldisins, með 18 prósenta 
hlut við árslok 2018 í gegnum félag-
ið Eggjahvítu. Sá hlutur er metinn á 
3,8 milljarða íslenskra króna, miðað 
við fyrrnefnt markaðsvirði.

Fram hafði komið í fréttum að 
auka átti hlutafé Fiskeldi Aust-
fjarða. NTS ASA upplýsti við það 
tilefni að það myndi taka þátt í 
hlutafjárútboðinu, til að tryggja 
að það eigi meira en helming í fisk-
eldinu. Fyrir skráninguna á hluta-
bréfamarkað verður félagið Ice Fish 
Farm stofnað í Noregi og mun það 
eiga íslenska fyrirtækið. – hvj

Íslenskt fiskeldi 
metið á 21 
milljarð króna

Guðmundur Gíslason, stjórnar
formaður Fiskeldis Austfjarða.
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Tækifæri í
atvinnuhúsnæði

Til leigu - bókið skoðun 

Málmsteypuhúsið, 2. og 3. hæð, leigjast saman eða hvor í sínu lagi

Skipholt 23

2. hæð: rúmgóð með stórum gluggum, hæðin er um 200 fm 

3. hæð: ris undir súð með nýjum þakgluggum, 200 fm gólfflötur

Úlfar lögg. fasteignasali 788 9030     ulfar@fastborg.is

Gunnlaugur lögg. fasteignasali 844 6447     gunnlaugur@fastborg.is

105 Reykjavík 

Til sölu eða leigu - bókið skoðun 

Laust strax Húsnæði er allt á einni hæð

Skemmuvegur 20

Skiptist í vinnusal með tveimur innkeyrsluhurðum

Góð lofthæð Salerni með búningsskápum og kaffistofa

Brandur lögg. fasteignasali 897 1401     brandur@fastborg.is

200 Kópavogur

Til sölu - bókið skoðun 

Birt stærð samtals 1.429 fm

Ægisgata 7

Heil húseign, kjallari og fjórar hæðir

Reisulegt og flott hús 

Býður upp á mikla möguleika

Guðrún lögg. fasteignasali 621 2020     gudrun@fastborg.is

101 Reykjavík 

Borg fasteignasala státar af reynslu-
miklu teymi löggiltra fasteignasala
og leigumiðlara sem aðstoða þig við 
kaup, sölu og leigu atvinnuhúsnæðis.

Hafðu samband, saman finnum við
það sem hentar þér og þinni starfsemi.

Rúmgóð skrifstofa í bakhluta Steypt bílaplan með hita

Aug lýsi ng a stof a n P ipa r\
TBWA, sem hreppti annað 
sætið í útboði sem stjórn-

völd efndu til vegna landkynn-
ingar í því skyni að laða að erlenda 
ferðamenn, lét birtingahús á 
sínum vegum annast umsóknina. 
Útboðið sneri að hugmyndavinnu 
og stefnumótun, almannatengslum 
og hönnun og framleiðslu mark-
aðsefnis. Birtingar voru ekki hluti 
af útboðinu. Síðar verður sá hluti 
átaksins boðinn út fyrir 1,2 millj-
arða króna.

Íslandsstofa mun verja 300 millj-
ónum króna í auglýsingaherferðina 
sem M&C Saatchi og íslenska aug-
lýsingastofan Peel munu vinna. 
Athygli vekur að á meðal skilyrða 
til að taka þátt í útboðinu, er 15 
milljónir króna í hreinu veltufé. 
Er það gert til að tryggja að sá sem 
annast verkefnið geti komið því í 
höfn.

Árið 2018, sem nýjasti opinberi 
ársreikningur Pipars\TBWA vitnar 
um, var eigið fé auglýsingastofunn-
ar neikvætt um 83 milljónir króna. 
Aftur á móti var eigið fé birtinga-
hússins Pipar Media 79 milljónir 
króna árið 2019, samkvæmt árs-
reikningi. Guðmundur Hrafn Páls-
son, framkvæmdastjóri auglýsinga-
stofunnar, segir að á árinu 2019 hafi 
eigið fé auglýsingastofunnar verið 
„núll í raun og veru“, því síðastliðið 
ár hafi verið gott.

Hann segir að stjórnendum stof-
unnar hafi þótt hreinlegast að birt-
ingahúsið Pipar Media myndi taka 
þátt í útboðinu. Í framhaldinu sé 
stefnt að því taka þátt í útboðinu er 
varðar birtingar og komi til þess að 
Pipar\TBWA yrði hlutskörpust yrði 

Pipar\TBWA lét birtingahús bjóða í markaðsátak

Guðmundur Pálsson sagði að það væri hreinlegra að birtingahúsið myndi taka þátt í útboðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

verkefnið allt á sama stað. „Það var 
hugsunin,“ segir hann.

Að hans sögn samanstendur 
Pipar\TBWA af þremur fyrirtækj-
um. Auglýsingastofunni Pipar\
TBWA, birtingahúsinu Pipar Media 
og stafræna markaðsfyrirtækinu 
The Engine. Verkefnin myndu flæða 
á milli fyrirtækjanna.

Guðmundur og Valgeir Magnús-
son, stjórnarformaður auglýsinga-
stofunnar, hafa verið áberandi í 
fjölmiðlum og verið óánægðir með 

að erlent fyrirtæki hafi orðið hlut-
skarpast í útboðinu. Íslenskt fag-
fólk hafi misst tækifæri á að auka 
við færni sína í alþjóðaverkefni af 
þessari stærðargráðu.

Pipar Media hefur kært útboðið, 
meðal annars vegna þess að stjórn-
endur M&C Saatchi hafi viður-
kennt bókhaldsbrot. Eftir því sem 
Markaðurinn kemst næst, var um 
að ræða dótturfélög í löndum sem 
munu ekki koma að umræddri 
vinnu. helgivifill@frettabladid.is

Mögulega eru leigusamn-
ingar Regins í meiri mæli 
tengdir veltu en hjá Eik 

og Reitum, að því er fram kemur 
í verðmati Capacent. Tekjusam-
dráttur Regins var mestur af fast-
eignafélögunum eða sjónarmun 
meiri en hjá Reitum. Engu að síður 
er vægi hótela og veitingastaða 
í eignasafninu mun meira hjá 
Reitum.

„Tekjur af verslunarhúsnæði, 
veitingastöðum og hótelrekstri 
geta oft verið veltutengdar. Tekjur 
leig usala sveif last þv í meira 
eftir velgengni leigutaka og eftir 
aðstæðum í efnahagslífinu,“ segir 
í verðmatinu, sem Markaðurinn 
hefur undir höndum.

Áhrif COVID-faraldursins á upp-
gjör fasteignafélaganna á fyrsta 
ársfjórðungi 2020 voru lítil. Tekjur 
Regins stóðu nærri í stað á milli 
fyrsta ársfjórðungs 2020 og 2019 
og var raunsamdráttur í tekjum 
upp á rúmlega tvö prósent. Þetta 
er svipuð þróun og hjá Reitum en 
hins vegar jukust leigutekjur Eikar 
að raunvirði.

Á móti vegi, segir Capacent, að 
nýting leiguhúsnæðis Regins sé 
mjög góð og óbreytt milli ársfjórð-
unga eða 97 prósent. Vannýting 
leigueigna hafi aukist hjá hinum 
fasteignafélögunum. „Reginn hefur 
því betur gengið að halda í kúnna, 
hugsanlega með auknu vægi veltu-
tengdrar leigu,“ segir í verðmatinu.

Capacent segir að öllum fast-
eignafélögunum hafi gengið illa að 
velta hækkun fasteignagjalda út í 
verðlag. – hvj

Veltutengingin 
mest hjá Regin

Eigið fé auglýsingastof-
unnar Pipars\TBWA var í 
kringum núllið við áramót. 
Á meðal skilyrða í útboði 
Íslandsstofu var að hreint 
veltufé væri 15 milljónir.
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Niðurstaða mín er 
að Bingó-áætlunin 

hafi borið keim af örvænt-
ingu, hún hafi verið illa 
ígrunduð og íslenskir 
skattgreiðendur geta seint 
þakkað nóg fyrir að ekki var 
ráðist í hana. 

Sigurður Már Jónsson

Sigurður Már 
Jónsson  
rithöfundur og 
blaðamaður

Sigurður Már 
Jónsson er 
höfundur 
bókarinnar  
Afnám haftanna 
– Samningar 
aldarinnar?

Már Guðmundsson, fyrr-
verandi seðlabankastjóri, 
gerir bók mína, Afnám 

haftanna – Samningar aldarinnar? 
að umtalsefni í heilsíðugrein hér í 
Markaðnum í síðustu viku. Helsta 
athugasemd Más er sú að í bókinni 
komi ekki fram fullnægjandi útlist-
un á því hvers konar samvinnuverk-
efni haftaafnámið hafi verið og því 
hafi þeir ekki fengið heiðurinn sem 
þeim bar, þ.e. hann og starfsmenn 
Seðlabankans. 

Um leið tínir hann til nokkur 
atriði sem hann telur að annað-
hvort byggi á rangfærslum eða að 
um rangar lýsingar sé að ræða. Ég 
mun fara yfir þau atriði sem hann 
gerir sérstaka athugasemd við og 
ræða síðan almennar athugasemdir 
hans við bókina.

Heiður þess sem heiður ber
Már Guðmundsson fjallar talsvert 
um aðgerðirnar í kringum 12. mars 
2012 þegar slitabúin voru með 
lögum sett undir fjármagnshöftin 
eins og rakið er nokkuð ítarlega í 
bók minni. Við erum sammála um 
mikilvægi þessa skrefs og ég tel bók-
ina varpa góðu ljósi á sjónarmiðin 
sem þar voru uppi. 

Athugasemdir Más snúa, að því 
að ég best fæ séð, einkum að því 
að ekki hafi verið gert nóg úr þætti 
starfsmanna Seðlabankans og þá 
um leið hans sjálfs, að ákvarðanir 
Seðlabankans hafi byggst á grein-
ingarvinnu starfsmanna bankans 
og frumkvæðið sé þaðan. Ég tel það 
ekki með öllu rétt en auðvitað er 
það matsatriði. Í bókinni er bent á 
að Seðlabankinn hafi ekki að fullu 
áttað sig á alvöru málsins fyrr en 
ábendingar þar um fóru að berast 
til hans, meðal annars frá Heiðari 
Guðjónssyni fjárfesti og fleirum. 

Þessu svarar Már ekki en segir að 
fullyrðingar mínar þar um stangist 
á við það sem segir annars staðar 
í bókinni um að Seðlabankinn 
hafi seint og illa áttað sig á þeim 
greiðslujafnaðarvanda sem var 
í kerfinu og ógnaði þjóðargjald-
miðlinum. Þetta fær ekki staðist en 
í grein Más kemur einmitt fram að 
Hörður Ægisson, viðskiptaritstjóri 
Markaðarins og sá viðskiptablaða-
maður landsins sem best þekkir 
haftamálið, er sammála mér um það 
að bankinn hafi verið tvístígandi og 
að hvorki hafi verið einhugur innan 
bankans um greiningu né aðgerðir.

Það er þakkarvert hjá Má að 
draga athyglina að atburðarásinni í 
kringum breytingarnar á lögunum 
um fjármagnshöftin 12. mars 2012. 
Augljóslega ríkti ringulreið í þing-
inu á meðal stjórnarliða, sem höfðu 
forræði á málinu og eins og rakið 
er í bókinni. Gera má alvarlegar 
athugasemdir við aðgang þeirra, 
sem ráku hagsmunabaráttu kröfu-
hafa á þessum tíma, að störfum 
löggjafans. 

Ekki síður má gera alvarlegar 
athugasemdir við náinn aðgang 
kröfuhafa að embættismönnum 
Seðlabankans. Um hvort tveggja 
hefði verið hægt að fjalla nánar en 
gert var, en bókinni var ætlað að 
rekja söguna í heild sinni. Í sam-
henginu held ég að seðlabanka-
menn geti ekki kvartað eins og 
eftirfarandi tilvitnun sýnir: „For-
svarsmenn Seðlabankans höfðu að 
sönnu einnig haft frumkvæði að því 
að setja slitabúin undir fjármagns-
höft í mars 2012. Sú lagasetning 
tryggði vígstöðu íslenskra yfir-
valda.“ (bls. 156).

Afnám haftanna:

Allir vildu Lilju kveðið hafa

Sigurður Hannesson og Benedikt Gíslason, varaformenn framkvæmdahóps stjórnvalda um losun fjármagnshafta.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Már fjallar um breytingu sem 
gerð var á valdsviði Seðlabankans. 
Þar segir hann: „Það var önnur laga-
breyting sem gerð varð í tíð ríkis-
stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 
sem hafði töluverð áhrif á vinnulag 
í framhaldinu. Eftir því sem ég fæ 
best séð er hvergi minnst á hana í 
bók Sigurðar Más. Hún fólst í því að 
undanþágur yfir ákveðinni stærð til 
búa fallinna banka þyrftu staðfest-
ingu ráðherra.“ Þetta er ekki rétt hjá 
honum. Í neðanmálsgrein á bls. 92 
er greint frá þessari breytingu sem 
fékk sannarlega marga til að sofa 
betur, þar sem Seðlabankinn gat 
þá ekki lengur upp á sitt einsdæmi 
afgreitt undanþágur frá fjármagns-
höftunum.

Bingó-áætlunin
Már Guðmundsson víkur sérstak-
lega að þeim aðgerðum sem Seðla-
bankinn hugðist grípa til rétt fyrir 
alþingiskosningarnar 2013. Már 
segir að þær hafi verið skoðaðar 
sem möguleg lausn og þótt gagn-
legt innlegg til að ræða út frá. Tími 
til útfærslu og framkvæmda hafi 
hins vegar verið runninn út. 

Um þetta er sérstaklega fjallað í 
bók minni í kaflanum „Bingó-áætl-
unin“. Þar er aðgerðin útlistuð og þó 
að Már kjósi að gera lítið úr henni 
núna verður ekki séð annað en að 
stjórnvöldum á þeim tíma hafi verið 
full alvara með hana. Það undarlega 
er að með þetta var pukrast eins og 
svo margt annað á þessum árum og 
fréttir bárust ekki af þessu fyrr en 
eftir stjórnarskiptin næsta haust 

skuldabréfsins hefur ekki mikið 
verið fjallað fyrr en nú með bókinni 
en skuldabréfið hafði talsverð veik-
ingaráhrif á gengi krónunnar hér á 
landi. Hver innan stjórnsýslunnar 
skyldi vilja skoða það?

Kostnaðarsöm töf
Már gerir athugasemd við að í bók 
mína vanti að gera grein fyrir þeirri 
miklu vinnu sem unnin var í Seðla-
bankanum við frágang nauðasamn-
inganna seinni hluta árs 2015. Fyrir 
vikið hafi fjöldi starfsmanna þar 
vart tekið sumarleyfi. Sjálfur hafi 
hann gengið á undan með góðu for-
dæmi og einungis tekið 13,5 daga í 
sumarfrí. Hann tekur fram að hann 
vilji segja þessa sögu betur síðar og 
hvet ég hann eindregið til þess.

Ein alvarlegasta gagnrýnin á 
Seðlabankann í bók minni beinist 
að vinnunni sem átti að inna af 

hendi eftir að stöðugleikaskilyrðin 
lágu fyrir og tengist ákvörðun 
bankans að fresta því að halda 
gjaldeyrisuppboð. Sú ákvörðun, 
að víkja frá áætluninni um afnám 
hafta og halda ekki gjaldeyrisupp-
boð áður en nauðasamningarnir 
kláruðust, kostaði skattgreiðendur 
á endanum tugi milljarða króna. 

Þetta var óskiljanlegt, því að 
Seðlabankinn hafði margoft haldið 
sambærileg gjaldeyrisuppboð en 
undirbúningur útboðsins tók heilt 
ár frá kynningarfundi. Sá undir-
búningur hefði léttilega getað tekið 
minni tíma, ekki síst þar sem fram-
kvæmdahópurinn hafði fengið einn 
helsta sérfræðing heims í útboðum 
að verkefninu, dr. Paul Klemperer, 
prófessor í hagfræði við Oxford-
háskóla, en hann hefur veitt mörg-
um ríkjum ráðgjöf við framkvæmd 
stórra útboða. Í grein sinni svarar 
Már engu um þetta, en fróðlegt væri 
að fá greinargóð svör.

Í Afnámi haftanna – samningum 
aldarinnar? er rakin sú saga er leiddi 
til afnáms hafta hér á landi. Þetta 
var ekki einfalt ferli og ólík sjónar-
mið og ólíkir hagsmunir tókust á öll 
þau ár sem höftin stóðu. Már getur 
nokkurra atvika sem hann telur að 
hafi skipt máli og hefði mátt geta í 
bók minni. 

Við gerð bókarinnar var rætt 
við tugi manna, vísað er í hundruð 
heimilda, blaðagreinar, opinbera 
umfjöllun, viðtöl og skýrslur. Rætt 
var við alla helstu leikendur sem 
komu að samningunum við kröfu-
hafana. Alltaf má gera betur en 
það breytir ekki heildarmyndinni. 
Höftin voru ekki leyst fyrr en skýr 
pólitísk sýn kom á málið um leið og 
réttar og nákvæmar greiningar lágu 
fyrir. Um leið voru komnir að mál-
inu einstaklingar sem höfðu bæði 
getu og sýn til að nýta það umboð 
sem þeim var veitt til að leysa úr 
málinu. 

Við Íslendingar getum þakkað 
þessum einstaklingum fyrir það 
hve fjárhagsstaða ríkissjóðs ger-
breyttist í kjölfarið. Ómögulegt er 
að meta til fullnustu hvað aðrar 
útfærslur og aðrar leiðir hefðu fært 
okkur en færa má sannfærandi rök 
fyrir því að niðurstaðan hefði orðið 
allt önnur og miklu óhagstæðari.

þegar fjölmiðlar greindu frá. 
Niðurstaða mín er að Bingó-áætl-

unin hafi borið keim af örvæntingu, 
hún hafi verið illa ígrunduð og 
íslenskir skattgreiðendur geta seint 
þakkað nóg fyrir að ekki var ráðist 
í hana. Því miður var hún einn-
ig vitnisburður um vinnubrögð í 
Seðlabankanum undir stjórn Más. 
Það var engin heildstæð áætlun til 
og öll undirbúningsvinna og grein-
ing í skötulíki.

Már gerir Landsbankaskulda-
bréfið svokallaða einnig að umtals-
efni. Ég fæ ekki betur séð en að við 
séum alveg sammála um að við 
afgreiðslu þess hafi mistök verið 
gerð. Við erum líka sammála um 
að þau mistök voru blessunar-
lega ekki endurtekin þegar kom 
að losun fjármagnshafta á slitabú 
árið 2015. Einnig vekur athygli að 
um mistökin við gerð Landsbanka-
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Akkúrat núna er 
mest krefjandi það 

sem er líka mest gaman, að 
kynnast öllu nýju, bæði 
fólki og hugmyndum.

Tanya segist oft vitna í ævisögu Madeleine Albright sem er frá Tékklandi en 
varð síðan utanríkisráðherra Bandaríkjanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nám:
Stúdent frá MR
Cand. Juris frá Háskóla Íslands

Störf:
Skattalögfræðingur og meðeig-
andi hjá PricewaterhouseCoopers 
1996–1998.
Lögfræðingur hjá Íslenskri erfða-
greiningu 1999–2007.
Framkvæmdastjóri lögfræðisviðs 
Auðar Capital og síðar Virðingar 
2008–2015.
Aðstoðarforstjóri Íslenskrar erfða-
greiningar 2016–maí 2020.
Aðstoðarforstjóri Alvotech frá 
18. maí.
Er stjórnarformaður Íslandssjóða 
og varaformaður stjórnar Sýnar 
og hef verið í stjórnum ýmissa 
fyrirtækja í gegnum árin, t.d. ORF 
líftækni og Carbon Recycling.

Fjölskylduhagir:
Gift Lárusi Jóhannessyni og við 
eigum þrjú börn, 13–19 ára.

Svipmynd
Tanya Zharov

Tanya Zharov var nýlega 
ráðin aðstoðarforstjóri 
l y f j a f y r i r t æ k i s i n s 
Alvotech. Tanya mun 
meðal annars leiða 
st a r f sþr óu na r- og 

mannauðsmál Alvotech og mun 
vinna náið með framkvæmdastjórn 
fyrirtækisins í áframhaldandi upp-
byggingu þess á alþjóðavísu.

Tanya er lög f ræðing u r f rá 
Háskóla Íslands og á að baki farsæl-
an feril sem stjórnandi og stjórnar-
maður í íslenskum fyrirtækjum. Nú 
síðast starfaði hún sem aðstoðarfor-
stjóri Íslenskrar erfðagreiningar 
í fjögur ár, var stofnandi og fram-
kvæmdastjóri lögfræðisviðs Auðar 
Capital og fyrrverandi meðeigandi 
og skattaráðgjafi hjá Pricewater-
houseCoopers.

Hvernig finnst þér best að verja 
frístundum þínum?

Eyða tíma með fjölskyldu og 
vinum, ferðast, fara í göngutúra, 
fara á tónleika og sýningar og lesa 
bækur.

Hvað er mest krefjandi í starfinu?
Akkúrat núna er mest krefjandi 

það sem er líka mest gaman, að 
kynnast öllu nýju, bæði fólki og 
hugmyndum, sem er það skemmti-
legasta sem ég geri.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Úr því að ég neyðist til að nefna 
bara eina, þá er ég enn þá oft að 
vitna í ævisögu Madeleine Albright, 
Madame Secretary, sem átti bæði 
skemmtilega upprunasögu, var frá 
Tékklandi, en varð síðan utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna. Hún segir 
skemmtilega frá því hvernig hægt er 
að vinna úr erfiðleikum og jafnvel 
kalla þá heppni þegar frá líður.

Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Ég bara hef ekki hugmynd um 

það. Vonandi að byggja eitthvað 
spennandi upp með skemmtilegu 
og kláru fólki og að heimsækja nýja 
staði.

Hvernig er rekstrarumhverfið að 

taka breytingum og hvaða tækifæri 
felast í breytingunum?

Síðustu vikur og mánuðir hafa 
ýtt af stað ýmsum jákvæðum breyt-
ingum í samskiptum og alþjóða-
viðskiptum – sem ég held að við 
munum búa að til frambúðar. Heil-

brigðisgeirinn hefur þjónað mikil-
vægu hlutverki á tímum heimsfar-
aldurs og við erum að sjá talsverða 
aukningu á heimsvísu í fjárfest-
ingum í hátæknifyrirtækjum og 
lyfjafyrirtækjum. Þá höfum við sem 
einstaklingar f lest eytt auknum 

tíma í að vinna heiman að og við 
höfum með ógnarhraða þurft að 
taka í notkun nýjar lausnir í vinnu 
og einkalífi til að aðlaga okkur að 
ástandinu. Úr þessu koma örugg-
lega ýmis tækifæri til varanlegra 
breytinga.

Hvað felst í nýja starfinu?
Taka þátt í Alvotech-uppbygg-

ingarævintýrinu í hátæknisetri 
fyrirtækisins í Vatnsmýrinni og á 
alþjóðavísu, verða að liði í að halda 
áfram að byggja ofan á það frábæra 
starf sem þar hefur verið unnið 
nú þegar. Ótrúlega gaman að fá að 
þróa og ef la hátækniiðnað hér á 
landi sem skapar spennandi störf 
og framtíðarútflutningstekjur.

Hvaða áskoranir eru fram undan?
Hjá mér er það að setja mig inn í 

heim framleiðslu og þróunar á líf-
tæknilyfjum og svo er ég að æfa mig 
að segja orðið: líftæknihliðstæðulyf.

Ef þú þyrftir að velja annan starfs-
frama, hvað yrði fyrir valinu?

Ég myndi verða galleríeigandi.
Hvernig stjórnunarstíl hefurðu 

tileinkað þér?
Ég reyni að gera mitt besta.

Gæti hugsað sér að vera galleríeigandi
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Hraður vöxtur ferðaþjónust-
unnar er ein helsta ástæða 
þess að endurreisn efna-

hagslífsins í kjölfar hrunsins tókst 
eins vel og raun bar vitni. Íslenski 
vinnumarkaðurinn, sem talinn er 
mjög sveigjanlegur í alþjóðlegum 

samanburði, hefur þar leikið lykil-
hlutverk.

Við í Greiningu spáum því að 
samdráttur í landsframleiðslu 
verði 9,2% á þessu ári og skamm-
tímahorfur á vinnumarkaði eru 
afar dökkar. Stjórnvöld hafa gripið 
inn í með áður óþekktum hætti til 
að sporna gegn gjaldþrotum fyrir-
tækja og stórauknu atvinnuleysi en 
skellurinn verður samt sem áður 
umtalsverður.

Skammtímahorfur dökkar
Síðastliðin fjögur ár hefur atvinnu-
leysi hér mælst að meðaltali 3%, 
sem er afar lágt í alþjóðlegum 

samanburði. Til að mynda var 
atvinnuleysi að jafnaði 5,4% árið 
2019 meðal OECD-ríkja. Tíðindi af 
atvinnuleysi í apríl eru því nokk-
uð sláandi en það mældist 7,5% 
í almenna bótakerfinu og 10,3% 
vegna hlutabótaleiðarinnar.

Það stefnir allt í að atvinnu-
leysi verði meira hér á landi en við 
höfum vanist undanfarna áratugi. 
Í nýrri þjóðhagsspá spáum við að 
atvinnuleysi verði að meðaltali 
9,6% á þessu ári án hlutabóta-
leiðarinnar, en til samanburðar 
fór atvinnuleysi í hruninu hæst í 
7,6% árið 2010. Við gerum ráð fyrir 
að atvinnuleysi mælist þegar mest 

verður 13% um mitt ár en taki að 
hjaðna þegar líða tekur á árið. Mun-
urinn á þessu atvinnuleysi og til 
dæmis í hruninu er þó að nú liggja 
f lest störfin í dvala. Þegar hagkerfið 
réttir úr kútnum verða mörg þess-
ara starfa vonandi enn til staðar og 
hægt verður að ganga í þau að nýju 
með tiltölulega skömmum fyrir-
vara.

Skammvinn kreppa?
Ljóst er að hagkerfið verður fyrir 
hörðum skelli og eins er óljóst hve 
hraður efnahagsbatinn verður. 
Hins vegar eru fjölmargar ástæður 
til bjartsýni og ýmsar stoðir hag-

kerf isins standa mun styrkari 
stoðum nú en við síðasta áfall. 
Sveigjanlegur vinnumarkaður 
hefur áður leikið lykilhlutverk við 
að rífa atvinnulífið á lappirnar og 
ef vel er haldið á spilunum ætti það 
að vera vel raunhæft aftur.

Verði faraldurinn í rénun um 
mitt ár gæti atvinnuleysi minnkað 
talsvert strax á næsta ári og árið 
2022 komist á svipaðar slóðir og 
fyrir COVID. 

Nú er bara að vona að veiran 
gangi hratt niður svo hjól atvinnu-
lífsins taki að snúast á ný, fyrst og 
fremst svo vinnandi fólk geti haft 
í sig og á.

Vinnumarkaður á tímum COVID 

Líf að færast í flugvelli á ný

Frá f lugvellinum í kínversku borginni Wuhan. Enn eru í gildi strangar takmarkanir á millilandaf lugi til og frá Kína en innanlandsf lug er hins 
vegar hafið á nýjan leik við ágætar viðtökur heimamanna. Fjölmörg ríki undirbúa nú að af létta takmörkunum á ferðalögum, í varfærnum skrefum 
þó, í þeirri von að blása lífi í efnahag sinn. Eru vonir bundnar að landamæri víða í Evrópu verði opnuð um miðjan næsta mánuð. MYND/GETTY 

Bergþóra 
Baldursdótir 
hagfræðingur 
í Greiningu 
 Íslandsbanka

Óhætt er að segja 
að vatnaskil hafi 
orðið í íslensku 
efnahagslífi þegar 
Seðlabanki Íslands 
læk k aði meg in-

vexti sína úr 1,75% í 1,0% í síðastlið-
inni viku. Þá var framsýn leiðsögn 
seðlabankastjóra í kjölfarið mjög 
skýr: Seðlabankinn mun leggjast af 
fullum krafti við að ýta hagkerfinu 
upp úr djúpum hjólförunum með 
peningastefnu sem nú í fyrsta skipti 
fetar svipaðar slóðir og hjá vestræn-
um ríkjum með svipað lánshæfi og 
hið íslenska.

Íslenskt vaxtastig hefur verið 
hátt síðasta hálfa áratuginn – raun-
stýrivextir hafa hér verið á bilinu 
1,5 til 4,5% mest af tímabilinu á 
meðan þeir hafa verið neikvæðir í 
flestum öðrum vestrænum ríkjum. 
Ástæður þess hafa verið mun meiri 
hagvöxtur hér en í nágrannalöndum 

og nokkuð óstöðugar verðbólgu-
væntingar, en einnig hefur lítil 
verðbólga komið mörgum á óvart, 
þar með talið Seðlabankanum. 
Íslenskir fjármagnseigendur hafa 
því verið vel haldnir og getað hallað 
sér aftur á innlánsreikningum og 
notið áhættulausrar raunávöxtunar 
sem þótt hefur öfundsverð í öllum 
vestrænum hagkerfum. Í gamni 
hefur verið talað um að klæðast 
„vaxtasloppnum“ í þeirri merkingu 
að óþarfi sé að fara í vinnuna þegar 
vextirnir sjá um það fyrir þig.

Vaxandi vaxtamunur
Þótt meginvextir Seðlabankans hafi 
lækkað umtalsvert hefur bankinn 
lýst áhyggjum sínum af því að 
lækkun vaxta skili sér ekki nægi-
lega í útlánavöxtum fyrirtækja. Í 
nýútgefnum Peningamálum kemur 
fram að vaxtaálag á útlánum til 
fyrirtækja hefur hækkað á einu ári 
úr um 2,5% í 5,5%. Bankinn hefur 
bent á að viðskiptabankarnir hafi 
líklega lánað á of lágum vöxtum 
undanfarin ár með tilliti til kostn-
aðar og áhættu og það sé að leið-
réttast nú. Að hluta til er það rétt 
skýring en á móti má benda á að á 
sama tíma hefur vaxtaálag banda-
rískra fyrirtækjaskuldabréfa í fjár-
festingarflokki tvöfaldast, úr 1,3% 

í 2,6%, og álag hávaxtaskuldabréfa 
hefur einnig tvöfaldast, úr 3,5% í 
7%, á einu ári, þrátt fyrir kröftugar 
aðgerðir bandaríska seðlabankans. 
Hækkun álagsins hér heima endur-
speglar því einnig aukna útlána-
áhættu sem er eðlilegt í svo djúpum 
efnahagssamdrætti.

Hlutfallsleg lækkun vaxtastigs 
á Íslandi á þessu ári er meiri en í 
f lestum samanburðarlöndum á 
sama tíma og skuldsetning ríkis-
sjóðs vegna faraldursins er mjög 
viðráðanleg. Því ættu áhrifin að 
verða meiri af lækkandi vöxtum 
hér en víða annars staðar. Þótt lágir 
vextir minnki vaxtamun bankanna, 
styðja þeir við eignaverð og auð-
velda skuldurum við að greiða af 
lánum sínum, sem ætti að hjálpa 
bönkunum að ná vopnum sínum á 
ný. Nýleg rannsókn Evrópska seðla-
bankans bendir til að neikvæðir 
vextir hafi í heildina ekki haft nei-
kvæð áhrif á evrópska banka með 
því að ýta undir eignaverð, draga úr 
hættu á vanskilum og örva útlána-
vöxt. Íslenskir bankar ættu því ekki 
að örvænta þótt vextir lækki.

Áhrif vaxtalækkana og  
aðgerða Seðlabankans
Stytting innlána í Seðlabankanum, 
magnbundin íhlutun styttri ríkis-

bréfa og greið lausafjárfyrirgreiðsla 
gegn veðtryggðum lánum ætti að 
binda styttri enda vaxtakúrfunnar 
við meginvexti bankans og ýta því 
gríðarmikla fjármagni í kerfinu 
sem situr í dag í innlánum, upp 
ávöxtunarkúrfuna og í áhættusam-
ari fjárfestingar. Við slík skilyrði ætti 
samkeppni banka, lífeyrissjóða og 
annarra fjárfesta um lánveitingar 
til traustra lántaka að aukast og 
vaxtaálög því að minnka samhliða. 
Það ætti að geta stutt verulega við 
efnahagsbatann á næstu misserum.

En eru lágir vextir tímabundið 
ástand? Ef efnahagsáfallið verður 
þyngra og slakinn meiri en Seðla-
bankinn spáir, er líklegt að vextir 
lækki enn frekar. Ef ferðaþjónustan 
nær sér hins vegar fyrr á strik þá er 
engu að síður líklegt að mikill slaki 
verði áfram á vinnumarkaði en 
aukin bjartsýni og gjaldeyrisinn-
flæði væri líklegt til að styðja við 
krónuna – raungengi krónunnar er í 
dag á svipuðum stað og þegar vöxtur 
ferðaþjónustunnar hófst 2015. Í öllu 
falli munu kraftar verðhjöðnunar 
vega áfram þungt en í dag gerir spá 
Seðlabankans ráð fyrir að verðbólga 
í árslok 2021 verði 1,4%, miðað við 
nokkuð veikara gengi krónu en í dag. 
Vaxtasloppurinn mun því líklega 
hanga inni í skáp eitthvað um sinn.

Vaxtasloppurinn kvaddur 
Agnar Tómas 
Möller  
forstöðumaður 
skuldabréfa hjá 
Júpiter

Þegar úrelt?
Icelandair, undir 
stjórn Boga Nils 
Bogasonar, hefur 
náð langtíma-
samningum 
við flugmenn og 
flugvirkja en félagið 
kappkostar að ná yfir 20 prósenta 
hagræðingu í launakostnaði. Það 
er forsenda fyrir samkeppnishæfni 
félagsins að mati stjórnendanna. 
Fjárfestar hljóta þó að spyrja hvort 
hagræðingin sé nú þegar orðin úrelt 
miðað við gang mála hjá helstu 
keppinautum. British Airways hefur 
þannig ákveðið að reka og endur-
ráða þúsundir flugliða svo unnt sé 
að lækka laun þeirra um helming. 
Ekki er útilokað að Icelandair verði 
áfram með ein hæstu launin í brans-
anum þegar upp er staðið.

Fordæmingin
Ragnar Þór 
Ingólfsson, 
formaður VR, 
þurfti að draga 
í land með full-
yrðingar um Play 
eftir heimsókn til 
félagsins. Í kjölfarið 
fór hann fögrum orðum um umfang 
starfseminnar, metnað stjórnenda 
og kjörin sem félagsmenn VR eru á 
hjá Play. Ljóst er að Play hefur náð 
samningum við flugmenn og flug-
liða sem felur í sér mun lægri laun 
og mun meira vinnuframlag en hjá 
Icelandair. Það skýtur því skökku 
við að formaðurinn skuli styðja 
flugfélag sem hefur náð að þrýsta 
niður launum með slíkum hætti 
en á sama tíma hóta öllu illu þegar 
Icelandair reynir að knýja fram hag-
ræðingu á launakostnaði. 

Skortseldi 
bankana
Nicolai Tangen, 
verðandi forstjóri 
Norska olíusjóðs-
ins, á það sam-
eiginlegt með 
sjóðnum að hafa 
skortselt íslensku 
bankanna fyrir hrun. Forsvarsmenn 
Kaupþings sökuðu vogunarsjóð 
Tangens, Ako Capital, og fleiri um 
að bera út neikvæðar fréttir um 
Ísland þannig að þeir gætu hagnast 
á skortsölu í bönkunum. Olíusjóður-
inn hefur beitt sér með æ virkari 
hætti í fjárfestingum sínum og má 
búast við að undir forystu vogunar-
sjóðsstjórans muni hann gera sig 
enn meira gildandi.

Skotsilfur
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Dagskráin 
á Hringbraut

21  
Frétta- og umræðuþáttur með áherslu á 
pólitík, þjóðmál, menningu og lífsreynslu

Tilveran 
Samtal um manneskjuna og trúna  
á tímum mótlætis í samfélaginu

Bílalíf  
Fjörlegur og fjölbreyttur þáttur um bílana 
okkar í leik og starfi

Eldhugar 
Færir viðmælendur út á jaðar hreysti, 
hreyfingar og áskorana lífsins

Fasteignir og heimili 
Upplýsandi og fróðlegur þáttur um  
fasteignir, heimili og húsráð af öllu tagi

Heilsugæslan  
Fræðsluþáttur um heilsu og lífsstíl, unninn 
með fagfólki og sérfræðingum        

Lífið er lag  
Tekur á málefnum fólks á besta  
aldri sem lifir áskoranir efri áranna

Mannamál  
Einn sígildasti viðtalsþátturinn í íslensku 
sjónvarpi, opinskár og hispurslaus

Suðurnesjamagasín  
Skoðar mannlífið, atvinnulífið og  
íþróttirnar suður með sjó

Saga og samfélag  
Fer með áhorfendur fram og aftur tímann í 
íslenskum fræðum og menningu

Undir yfirborðið  
Varpar ljósi á allt það sérstæða í lífinu sem 
stundum er falið og fordæmt

Viðskipti með Jóni G  
Fréttatengdur þáttur sem tekur  
púlsinn á íslensku viðskiptalífi 

FRÉTTAUMRÆÐA,  MENNING, HEILSA, 
LÍFSREYNSLA OG NÁTTÚRA 

Íslenskt sjónvarpsefni í 5 ár



Oftast er það nú 
þannig að stór 

hluti af þessu fólki 
[sérfræðingar úti í bæ] 
veit bara ekki nokkurn 
skapaðan hlut um 
hvað hann er að tala.
Úlfar Steindórsson,  
stjórnarformaður 
Icelandair Group   

22.05.2020

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 27. maí 2020FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Helgi Vífill  
Júlíusson

SKOÐUN

PwC | Bókhald & laun | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, 
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar 
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

Með nýjum rafrænum lausnum sjáum við um bókhald þitt á  
einfaldan og öruggan hátt meðan þú sinnir rekstrinum og hefur 
góða yfirsýn yfir stöðuna.

Taktu skrefið inn í framtíðina með okkur, útvistaðu bókhaldinu  
og njóttu þess að hafa meiri tíma fyrir þig.

Sjá nánar á www.pwc.is/bokhald

Enginn 
tími fyrir 

bókhaldið?

Bókhald & laun

Reiði blossaði upp sums 
staðar í samfélaginu þegar 
tveir stofnendur Samherja 

ákváðu að af henda börnum 
sínum nær allan hlut þeirra í 
útgerðinni hér á landi. Öfund 
lét líka á sér kræla. Við gjöfina 
urðu erfingjarnir jú með ríkari 
Íslendingum.

Það eru mannleg viðbrögð 
þegar fúlgur fjár skipta um 
hendur. Því til viðbótar á umræða 
um af laheimildir það til að fá dag
farsprúða til að sýna á sér aðrar 
hliðar. Það er þó ekki þar með 
sagt að þær tilfinningar séu skyn
samlegar eða eigi að varða veginn 
í umræðunni. Þvert á móti.

Kvótakerfið var mikil blessun 
fyrir íslensku þjóðina og í grunn
inn er um fallega gjörð foreldra að 
ræða. Frumkvöðlar byggðu upp 
glæsilegt fyrirtæki frá grunni og 
hafa rekið það í 37 ár. Í kringum 
eftirlaunaaldur vildu þeir láta 
hlut sinn í hendur af komenda og 
leyfa þeim að njóta ávaxtanna. 
Þorsteinn Már Baldvinsson, for
stjóri og meðstofnandi Samherja, 
verður 67 ára í ár. Athafnamenn
irnir tveir eiga þó áfram umsvifa
mikinn rekstur erlendis og kjöl
festuhlut í Eimskipi.

Við þessar aðstæður mætti 
spyrja: Hvers vegna þurfa erfingj
arnir að greiða ríkinu fyrir gjöf frá 
foreldrum sínum? Fyrir atbeina 
frumkvöðlanna hefur verið fjár
fest ríkulega í rekstrinum og hann 
hefur í áratugi skilað miklum 
tekjum í vasa ríkisins. En erfingi 
þarf að greiða umtalsverðar fjár
hæðir – sem væntanlega þarf að 
fjármagna með lánum – til að taka 
við gjöfinni. Ekki verður fram 
hjá því litið að erfðafjárskattur er 
eignaupptaka.

Það að hægt sé að selja fisk
veiðiheimildir var mikið heilla
skref. Og ef hægt er að selja þær 
er eðlilegt að kvótinn gangi í 
erfðir. Í fjölskyldufyrirtækjum 
eru tvær leiðir færar við kyn
slóðaskipti: Selja reksturinn eða 
af komendur taka við honum. Það 
hefði komið mörgum á óvart ef 
stofnendur Samherja hefðu selt 
öðrum útgerðina.

Andstæðingar kvótakerfisins 
nýta kynslóðaskiptin sem vopn 
til að skapa óánægju um ríkjandi 
fyrirkomulag. Hafa verður hugfast 
að víðast hvar annars staðar er 
sjávarútvegur ríkisstyrktur. Efna
hagsleg lífsgæði á Íslandi væru 
mun lakari ef ríkið yrði að styrkja 
atvinnugreinina. Gott gengi 
sjávarútvegs er því ekki sjálfgefið 
og því verður að skapa greininni 
góð rekstrarskilyrði.

Hugmyndir um að ríkið leysi til 
sín hluta af kvóta útgerða og bjóði 
af laheimildirnar út mun leiða til 
lakari reksturs í sjávarútvegi. Við 
þær aðstæður er minni fyrirsjáan
leiki í rekstrinum og það mun 
draga úr vilja þeirra til að fjárfesta 
ríkulega til að ef la starfsemina.

Vænn arfur

Sjóður í stýringu bandaríska eigna
stýringarfyrirtækisins Royce 
Investment Partners, sem sér

hæfir sig í fjárfestingum í minni fyrir
tækjum, fjárfesti á fyrsta fjórðungi 
ársins í Marel og Össuri fyrir um einn 
og hálfan milljarð króna.

Um er að ræða fyrstu fjárfestingar 
sjóðsins, sem stýrir eignum upp á alls 
670 milljónir dala, í fyrirtækjunum.

Alls fer sjóðurinn, Royce International Pre

mier Fund, með um 626 þúsund hluti í 
Össuri, að virði um 600 milljónir króna 
og ríf lega 1,4 milljónir hluta í Marel, 
sem eru metnir á einn milljarð króna.

Í bréfi sem sjóðsstjórinn, Mark Ray
ner, skrifaði sjóðfélögum fyrr í mánuð

inum, tók hann fram að sjóðurinn hefði 
skoðað fjárfestingu í Össuri í fimm ár. 
Hlutabréf í stoðtækjaframleiðandanum 
hefðu orðið meira aðlaðandi eftir að þau 

féllu í verði í fyrri hluta marsmánaðar. – kij

Kaupir í Marel og Össuri fyrir 1,5 milljarða

Mark Rayner, 
sjóðsstjóri.



Buxur 
eða

bolur 
Tveir fyrir einn 

á buxum og bolum 
í Bóel 27.-30. maí 

Þú borgar fyrir dýrari flíkina og færð ódýrari í kaupbæti.

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 22, 101 REYKJAVÍK
Sími 8341809      BOEL      boelisland

Opið mánud- föstud 12-18 laugard 12-16 
www.boel.is



Bílar 
Farartæki

Nýr bíll ! CHEVROLET SILVERADO 
HD3500 HIGH COUNTRY 6.6 L 
Diesel Duramax ! 3 ára ábyrgð ! Verð 
10.225 þús + VSK ! Er á staðnum

Nýr bíll ! GMC SIERRA DENALI 3500 
ULTIMATE 6.6 L Diesel Duramax ! 3 
ára ábyrgð ! Verð 10.390 þús + VSK ! 
Bíllinn er á staðnum !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Nýr Ford Transit Ambiente L3H2. 
Nýja lagið. Til afhendingar strax. 
Ódýrasti bíllinn í umboðinu er á 
6.290.000,- Þessi er á gömlu gengi 
á aðeins 4.947.000,- Án VSK á 
3.970.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólhýsi

TRIGANO.
Trigano uppblasin fortjold a 

frabæru verði.
Bali XL Verð: 139.000 kr.

Lima 300 Verð:149.000 kr.
Lima 410 Verð: 169.000 kr.

Innifalið í verði Þakklæðning, 
gólfteppi, svuntur, pumpa, stangir, 

hælar og taska
Opið 11-18 og laugardaga 12-16

Bæjarhraun 24
Sími: 8634449

Netfang: www.hjolhysi.com-
kriben@simnet.is

www.facebook.com/hjolhysi

 Bátar

STÁLPLÖTUKRÓKAR TIL 
HANDFÆRAVEIÐA.

25% afmælisafsláttur. Heimavík.is 
s: 892-8655

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur.  
www.geymslur.is

Þjónusta

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Garðyrkja

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

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta.

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Kjalarnes, Nesvík
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 15. apríl 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 14. maí 2020 
var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Nesvík á Kjalarnesi, sem felst í uppbyggingu á 
ferðaþjónustu á jörðinni. Áformin eru að reisa hótel og heilsulind með allt að 100 herbergjum auk 12 
stakstæðra húsa sem verða leigð út sem gistirými og þjónustuð af hótelinu. Hönnun og frágangur miðar að 
því að halda í staðaranda Nesvíkur og falla sem best að landi. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 27. maí 2020 til og með 8. júlí 2020. Einnig má sjá tillöguna á vefnum, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 8. júlí 2020. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 27. maí 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýst tillaga 
að deiliskipulagi í Reykjavík

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

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

Austurbyggð 2 -  
Lýsing aðalskipulagsbreytingar

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er 
hér kynnt lýsing á fyrirhugaðri breytingu aðalskipulags 
í Sveitarfélaginu Árborg. Um er að ræða svæði sem 
afmarkast af Gaulverjabæjarvegi í austri, hesthúsa-
hverfi í norðri og vestri, og fyrirhugaðrar íbúðarbyggðar í 
Austurbyggð II í suðri.

Aðalskipulagsbreytingin felur í sér fyrirætlanir um að 
stækka íbúðarsvæði Austubyggðar II á kostnað svæðis 
sem ætlað er fyrir hesthúsasvæði. Á svæðinu eru skil-
greindar reiðleiðir og gönguleiðir sem koma til með að 
taka breytingum.

Skipulagslýsingin mun liggja frammi á skrifstofu skipu-
lagsfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi, og í Ráðhúsi 
Árborgar að Austurvegi 2, Selfossi, á skrifstofutíma frá 
kl. 8-15. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heima-
síðu Sveitarfélagsins, http://www.arborg.is

Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri á 
sömu stöðum, og á netfangið sigurdur.andres@arborg.is 
fyrir 17. júní 2020.

Virðingarfyllst,
Sigurður Andrés Þorvarðarson

skipulagsfulltrúi

Utankjörfundaratkvæða-
greiðsla

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna forsetakjörs sem fram 
fer 27. júní 2020, hefst við embætti Sýslumannsins á höfuð-
borgarsvæðinu þann 25. maí 2020. Atkvæðagreiðslan fer í 
fyrstu eingöngu fram á 1. hæð í Smáralind alla daga frá  
25. maí til og með 14. júní nk. frá kl. 10:00-19:00. Þó verður 
lokað sunnudaginn 31. maí og mánudaginn 1. júní nk.

Frá og með 15. júní til og með 26. júní nk. fer atkvæðagreiðslan 
fram á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu: Á 1. hæð í 
Smáralind, á 2. hæð í Smáralind og undir stúkunni á Laugar-
dalsvelli. Þá verður opið alla daga frá kl. 10:00 – 22:00.  
Þó verður lokað miðvikudaginn 17. júní.

Á kjördag laugardaginn 27. júní nk. verður eingöngu opið á 1. 
hæð í Smáralind frá kl. 10:00 til kl. 17:00 fyrir kjósendur sem 
eru á kjörskrá utan höfuðborgarsvæðisins.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Þórólfur Halldórsson

Erum við 
að leita að þér?

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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 1569

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

Save the Children á Íslandi

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  2 7 .  M A Í  2 0 2 0  M I ÐV I KU DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Dacia Sandero er ódýrasti bíllinn í rekstri samkvæmt mbl.is*
www.mbl.is/bill/frettir/2020/04/22/dacia_sandero_odyrastur_ad_eiga/ 

Ódýrastur að kaupa og ódýrastur að eiga

Nýir

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

- Beinskiptur
- Framhjóladrifinn
- 90 hö.

VERÐ  AÐEINS

ÞÚSUND stgr.

1.790

DACIA 
SANDERO

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

21.750
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS UM

21.750
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS UM

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

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

Hrólfsskálamelur 3
170 Seltjarnarnes

77,9 millj.Verð:

Falleg og vel skipulögð 
134 fm 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð

 • Nýlegt lyftuhús með 

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

 • Eignin skiptist í 118,8 
fm íbúðarrými

 • 15,2 fm geymsla

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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LÁRÉTT
1. aftaka
5. stafur
6. íþróttafélag
8. slá af
10. tveir eins
11. litþrota
12. lokuð
13. bráðræði
15. titill
17. nes

LÓÐRÉTT
1. mælieining
2. hvaðeina
3. halli
4. stórvirki
7. útbúa
9. bikkja
12. gljáhúð
14. lærir
16. einnig

LÁRÉTT: 1. hafna, 5. ell, 6. fh, 8. slátra, 10. tt, 11. 
ren, 12. lukt, 13. flan, 15. lektor, 17. skaga.
LÓÐRÉTT: 1. hestafl, 2. allt, 3. flá, 4. afrek, 7. 
hantera, 9. trunta, 12. lakk, 14. les, 16. og.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Ding Liren (2.836) átti leik 
gegn Yu Yangyi (2.738) á  
Lindores Abbey atskákmótnu 
á Chess24.

36. Hxd7! (36. Bf6+! er önnur 
vinningsleið). 36...Hxd7 37. 
Bf6 1-0. Átta manna úrslit eru 
í gangi. Þriðjudagsmót TR fór 
fram í gær og er fyrsta mótið 
sem reiknað er til skákstiga 
eftir COVID-kófið. 

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir.  

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Suðvestan 8-15 m/s og 
rigning með köflum 
sunnan og vestan til, 
en annars stöku skúr. 
Hiti 7 til 15 stig, hlýjast 
austanlands.

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700
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Já,  
öllsömul!  

Ég fullvissa 
ykkur um 

það! 

Við munum öll 
mæta dómara 

vorum! 

Helst á virkum 
dögum milli 12-17!  

Á laugardögum  
er ég í fríi! 

Takk! Þá vitum 
við það!

Palli, gætirðu sýnt mér 
hvernig maður tekur  
myndband á þessu? 

Ýttu hérna, smelltu hér, 
dragðu þetta og ýttu  

svo hérna. 

Gætirðu tekið þetta upp 
á myndband og sýnt mér 

hvernig ég spila það?

Góðmennska 
mín er  

uppurin.

Hæ, 
mamma! 

Hæ, Hannes!  
Var gaman í skólanum? 

Gleymdu 
því. 

Þú heldur líklega að „gaman“ 
og „tannlæknir“ eigi heima í 

sömu setningu, líka.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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Golfarinn
Fjölbreytt og skemmtileg þáttaröð þar sem Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og Birgir Leifur Hafþórsson 
munu verða Hlyni Sigurðssyni innan handar í að kenna kylfingum allt um golfíþróttina. Fastir liðir 
verða á sínum stað, við fylgjumst með þekktum Íslendingum keppa sín á milli, lærum helstu trixin 
til að verða betri í íþróttinni auk þess sem við förum í golfferð um Ísland.

Í KVÖLD 19:10

stod2.is   1817



ÞAÐ VERÐUR VON-
ANDI JAFN ÁNÆGJU-

LEGT OG FORVITNILEGT FYRIR 
GESTI SÝNINGARINNAR AÐ EIGA 
Í SAMTALI VIÐ LISTINA Í 
OPINBERU RÝMI.Yfir Gullinbrú er yfir-

skrift samsýningar 
sem Myndhöggvara-
félagið í Reykjavík 
stendur f yrir. Hún 
verður opnuð laugar-

daginn 30. maí og stendur til 
20.  september. Sýningarstjóri er 
Birta Guðjónsdóttir.

„Þetta er þriðja sýningin af fimm 
í sýningaröðinni Hjólið sem Mynd-
höggvarafélagið stendur fyrir og 
sett er upp í aðdraganda 50 ára 
afmælis félagsins árið 2022,“ segir 
Birta. „Myndhöggvarafélagið var 
stofnað 1972 en helstu hvatamenn 
þess voru Ragnar Kjartansson eldri 
og Jón Gunnar Árnason og hefur 
félagið starfað óslitið síðan.“

Fyrsta sýning í afmælissýninga-
röðinni var haldin 2018 í Háaleitis-
hverfinu, önnur var í Breiðholtinu í 
fyrra og sú þriðja núna í Grafarvogi.

„Allar sýningarnar eiga það sam-
merkt að vera haldnar í opinberu 
rými og þar sýna níu félagsmenn 
og einn erlendur gestalistamaður,“ 

segir Birta. „Af tíu sýnendum sýna 
átta ný verk sín utandyra. Hulda 
Rós Guðnadóttir er með verk á 
netinu. Hún gerir svokallaða yfir-
töku á Instagram-reikningi Mynd-
höggvarafélagsins. Hún þræðir sig í 
gegnum hjóla- og göngustíga á víð 
og dreif í Grafarvogi, stoppar, tekur 
ljósmyndir og setur þær auk stað-
setningarhnita reglulega á netið á 
sýningartímabilinu. Annað verk í 
óhlutbundnu rými er eftir fransk-
alsírska listakonu, Hanan Benamm-
ar, sem býr í Ósló. Hún gefur fólki 
kost á að hringja í mismunandi 
símanúmer og eiga í samræðu við 
mismunandi þátttakendur í verk-
inu um ákveðnar tilfinningar, sem 
tengdar eru hverfinu.“

Dansað í sumarnótt
Birta nefnir einnig verk eftir 
Rebeccu Erin Moran, sem er banda-

rísk að uppruna en hefur búið á 
Íslandi í fimmtán ár og er íslenskur 
ríkisborgari. „Rebecca gerir nokk-
urs konar dansgólf sem verk sitt 
fyrir sýninguna. Þetta eru þrjú 
eins manns dansgólf, einn metri í 
þvermál. „Þrír erlendir kven-hljóð-
listarmenn gera hljóðverk sérstak-
lega fyrir hvert dansgólf. Þeir sem 
eru með snjallsíma geta fengið tón-
listina þeirra beint í eyrun og notið 
þess að dansa á dansgólfinu í sum-
arnóttinni. Þessi verk eru staðsett 
inni í höggmyndagarði Hallsteins 
Sigurðssonar. Við Rebecca fórum á 

Listin í Grafarvogi
Á samsýningu sem Myndhöggvarafélagið 
í Reykjavík stendur fyrir sýna tíu lista-
menn. Flest verkin eru utan dyra. Eitt 
þeirra er dansgólf og þar má dansa.

„Ég var ákveðin í því frá upphafi ferlisins að dreifa verkunum vel um hverfið,“ segir Birta. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Myndirnar eru 
hluti af netlista-
verki Huldu 
Rósar Guðna-
dóttur og eru 
teknar á hjóla- 
og göngustígum 
í Grafarvogi 
vorið 2020. 

fund Hallsteins til að segja honum 
frá hugmyndinni að verkinu og 
spyrja hann álits á þessu inngripi í 
hans verk. Honum leist ljómandi vel 
á þennan dans milli verka tveggja 
ólíkra listamanna og gaf góðfúslega 
sitt leyfi. Og það gerði einnig Lista-
safn Reykjavíkur, sem hefur umsjón 
með höggmyndunum,“ segir Birta.

Dreift vel um hverfið
Birta segist sem sýningarstjóri hafa 
lagt til grundvallar sýningunni 
meðal annars að verkin yrðu gerð 
sérstaklega fyrir hana og að unnið 
væri með margvíslega sérstöðu 
hverfisins, með rannsókn á því 
sem upphafspunkt. „Ég var ákveðin 

í því frá upphafi ferlisins að dreifa 
verkunum vel um hverfið svo gestir 
gætu notið þess að kynnast hverf-
inu í gegnum listina. Það hefur verið 
mjög ánægjulegt fyrir mig og lista-
mennina að kynnast Grafarvogs-
hverfinu í gegnum þetta verkefni. 
Það verður vonandi jafn ánægjulegt 
og forvitnilegt fyrir gesti sýningar-
innar að eiga í samtali við listina í 
opinberu rými, ekki síður fyrir þá 
sem búa þar, að kynnast hverfinu 
sínu á annan hátt.“

Nánari upplýsingar um sýning-
una Yfir Gullinbrú: hjolid.is.

Sýningin verður opin allan sólar-
hringinn frá 30. maí til 20. septem-
ber 2020.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900. 
www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali
699 5008
hannes@fastlind.is

Nánari upplýsingar:

OPIÐ 
HÚS

www.102hlidarendi.is

Eitt vandaðasta hús 
höfuðborgarsvæðisins
Opið hús að Valshlíð 16, Arnarhlíð 2 og Smyrilshlíð 13-15 

Hlíðarenda, miðvikudaginn 27.maí frá kl. 17:30-18:00.  
Aðkoma hjá Valsheimilinu.

Afskaplega vel skipulagðar íbúðir.

85-115m2 glæsilegar þriggja herbergja íbúðir
Verð frá 65.000.000 – 75.000.000 kr.

Bílskúr fylgir öllum íbúðum, Aukin lofthæð, 280 cm, gólfsíðir gluggar.  
Rafmagnstæki frá frá Miele. Quartzborðplötur í eldhúsi og á baði. 

Einstakur garður. Free@home rafkerfi. Þrjár gerðir innréttinga.

Opið hús miðvikudaginn 27. Maí frá kl 17:30-18:00
Stærðir 85-115 fm
Verð 65-75
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MENNING

Mikið úrval er af bókum 
á sumaruppboðinu sem 
haldið er af Bókinni, forn-

bókabúð, Klapparstíg og Fold upp-
boðshúsi á Rauðarárstíg þar sem 
bækurnar eru til sýnis. Uppboðið 
stendur til 7. júní 2020.

Nokkuð er af bókum 
Halldórs La xness í 
frumútgáfum og eru 
nok k r a r b ók a n n a 
áritaðar af höfundi. 
Hin löngu ófáanlega 
bók Galdraskræða 
Skugga, hér útgefin 
1982, er á uppboð-
inu og einnig hið 

kynngimagnaða verk Jóhannesar 
Birkilands, Harmsaga ævi minnar.

Eitt fágætasta ritið á bókaupp}
boðinu er Paradísarmissir Miltons 
í þýðingu Jóns frá Bægisá, en ein-
takið er í samtímabandi. Einnig 
verða boðin upp ljóðmæli Jóns frá 

Bægisá, tveggja binda 
verk, einnig í samtíma-
bandi.

Bók Vilborgar Dag-
bjartsdóttur, Sögur af 
Alla Nalla, er á bóka-
uppboðinu og einnig 

bók Nínu Tryggvadóttur, 
Fljúgandi fiskisaga, sem 
og Dimmalimm Muggs.

Paradísarmissir á uppboði



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

SPARIDAGAR
Í ORMSSON & HJÁ UMBOÐSMÖNNUM ORMSSON UM LAND ALLT! 

15% - 20% afsláttur15%  afsláttur af þvottavélum, þurrkurum, 
uppþvottavélum, ofnum & helluborðum!

20% afsláttur af rusla- & flokkunarfötum auk poka

Allt frá þvottavélum, þurrkurum, helluborðum, 
ofnum, kæli- og frystiskápum til sjónvarpa! 

&

SAMSUNG kælir
TILBOÐ kr. 359.900,-

AEG sjálfhreinsandi 
veggofn 25% afsl. 

nú kr. 104.925,-

AEG helluborð
30% afsl. nú kr. 69.930,-

AEG helluborð
30% afsl. nú kr. 69.930,-

SAMSUNG kælir
TILBOÐ kr. 259.900,-

SPARAÐU 
50.000 KR

SPARAÐU 
60.000 KR

20% afsláttur af hátölurum

25% afsláttur af veggfestingum og 
snúrum

25% afsláttur af heyrnatólum

20% afsláttur af pottum & pönnum

20% afsláttur af rakvélum, 
tannburstum og hárblásurum

20% afsláttur af flestum 
leikjum & aukahlutum

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Lokað um helgar



Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn   
08.15 Masterchef USA   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Gilmore Girls   
10.10 Ultimate Veg Jamie   
10.55 Margra barna mæður   
11.25 Brother vs. Brother   
12.05 The Goldbergs   
12.35 Nágrannar   
12.55 Bomban   
13.35 Hvar er best að búa?   
14.15 Grand Designs: Australia   
15.05 Manifest   
15.45 Atvinnumennirnir okkar 3  
16.15 All Rise   
17.00 Næturgestir   
17.25 Bold and the Beautiful   
17.50 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.50 Sportpakkinn   
18.55 Ísland í dag   
19.05 Víkinglottó 
19.10 Golfarinn     Fjölbreitt og 
skemmtileg þáttaröð þar sem 
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og 
Birgir Leifur Hafþórsson munu 
verða Hlyni Sigurðssyni innan 
handar í að kenna kylfingum allt 
um golfíþróttina. 
19.35 First Dates   
20.25 The Bold Type   
21.10 Dublin Murders  
22.10 Insecure   
22.40 Sex and the City   
23.10 The Blacklist   
23.55 Temple   
00.40 Temple   
01.25 Temple   
02.10 Temple   
02.55 The Sandhamn Murders   
03.35 S.W.A.T   

08.00 Dóra könnuður   
08.20 Mörgæsirnar frá  
Madagaskar   
08.45 Mæja býfluga   
08.55 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Svampur Sveinsson   
09.45 Stóri og Litli   
09.55 Strumparnir   
10.20 Skoppa og Skrítla á  
póstkorti um Ísland   
10.30 Ævintýraferðin   
10.40 Zigby   
10.55 Dóra könnuður   
11.15 Mörgæsirnar frá  
Madagaskar   
11.40 Mæja býfluga
11.50 Áfram Diego, áfram!
12.15 Svampur Sveinsson
12.40 Stóri og Litli
12.50 Strumparnir
13.15 Skoppa og Skrítla á  
póstkorti um Ísland
16.20 Zigby
16.30 Dóra könnuður
16.55 Mörgæsirnar frá  
Madagaskar
17.20 Áfram Diego, áfram!
17.45 Svampur Sveinsson
18.05 Stóri og Litli
18.15 Epic  
19.55 Friends   
20.20 Friends   

11.15 Mark Felt  
12.55 Lego Scooby-Doo! Blowout 
Beach Bash  
14.10 20th Century Woman  
16.05 Mark Felt  
17.45 Lego Scooby-Doo! Blowout 
Beach Bash  
19.00 20th Century Woman  
21.00 Max Steel  
22.30 The Game  
00.35 Call Me by Your Name  
02.40 Max Steel  

09.00 2017 Augusta Masters   
15.05 PGA: In This Together  
15.25 2018 Augusta Masters   
20.55 2019 Playoffs Official Film
21.45 Presidents Cup 2017   
23.30 2017 Presidents Cup Of-
ficial Film

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil   
12.13 The Late Late Show with 
James Corden   
12.53 The Bachelor   
14.15 Younger   
14.37 The Block   
16.05 Malcolm in the Middle   
16.25 Everybody Loves Raymond   
16.50 The King of Queens   
17.10 How I Met Your Mother   
17.35 Dr. Phil   
18.20 The Late Late Show with 
James Corden   
19.05 The Good Place   
19.30 Will and Grace   
20.00 The Block   
21.00 Chicago Med   
21.50 Stumptown   
22.35 Beyond   
23.20 The Late Late Show   
00.05 FBI   
00.50 Bull   
01.35 9-1-1   
02.20 The Resident   
03.05 Agents of S.H.I.E.L.D.   
03.50 Síminn + Spotify

06.55 Heimsleikarnir í Crossfit 
11.40 Sportið í dag   
12.40 UCL Classic Matches  
13.25 Arsenal - Tottenham 00/01  
13.55 Teigurinn   
15.00 Sportið í dag   
16.00 Emil Hallfreðsson  
16.35 Thomas Partey  
17.00 Inside Serie A Special  
17.25 Pepsi Max - Upphitun  
18.50 KR - Stjarnan  
21.15 Pepsi Max - Upphitun  
22.30 Ölli  
23.35 Dominos Körfuboltakvöld  

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins  
06.50 Morgunvaktin  
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö  
15.00 Fréttir
15.03 Samtal  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Flateyjarbréfin  
18.39 Flateyjarbréfin  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.30 Kvöldsagan: Elín, ýmis-
legt  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Enn ein stöðin   
09.35 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður   
10.00 Fagur fiskur  
10.30 Sjö heimar, einn hnöttur – 
Afríka   
11.20 Orðbragð II   
11.50 Veröld Ginu   
12.20 Í eldlínunni: bylting í eld-
húsinu  
13.20 Sænskar krásir  
13.30 Kastljós  
13.45 Menningin  
13.55 Treystið lækninum   
14.45 Heimaleikfimi  
14.55 Gettu betur 2002   
15.55 Poppkorn 1986   
16.25 Mósaík  
17.05 Opnun   
17.45 Öldin hennar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.07 Friðþjófur forvitni   
18.30 Hæ Sámur   
18.37 Rán og Sævar   
18.50 Krakkafréttir  
18.54 Vikinglotto  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Skólahreysti   
20.50 Úr ljóðabókinni   
21.00 Svarti baróninn   
22.00 Tíufréttir  
22.15 Veður
22.20 Emma vill lifa    Einstök 
heimildarmynd um Emmu, 18 ára, 
sem glímir við átröskun. Emma 
myndaði eigin baráttu við sjúk-
dóminn vitandi að annaðhvort 
segði myndin sögu sigurs og bata 
eða eyðileggingar anorexíu. Því 
miður segir myndin frá því síðara. 
Þrátt fyrir það skína skilaboð 
Emmu skært í myndinni: Veldu 
lífið þegar þú getur. Myndin 
vakti mikla athygli í heimalandi 
Emmu, Hollandi, og varð til þess 
að breytingar voru gerðar í heil-
brigðiskerfinu. Leikstjóri: Jessica 
Villerius.
23.05 Hollywood og seinni heim-
styrjöldin  
00.35 Dagskrárlok

20.00 Undir yfirborðið  Ásdís 
Olsen fjallar hispurslaust um 
mennskuna, tilgang lífsins og 
leitina að hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og fordæmt.
20.30 Viðskipti með Jóni G.  Í 
viðskiptaþættinum með Jóni G. 
Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda at-
vinnulífsins.
21.00  21 - Fréttaþáttur á miðviku-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Saga og samfélag  Í þætt-
inum er rætt um málefni líðandi 
stundar í sögulegu samhengi og 
vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.

okkar allra

Hefst í kvöld kl. 20
Nemendur í grunnskólum landsins keppa sín á milli í 
hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þol.
Undanúrslit í fimm hlutum 27.-29. maí og  
úrslit 30. maí. 
Umsjón: Helga Margrét Höskuldsdóttir og Gunnar 
Birgisson.
Nánar á skolahreysti.is.
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ÞAÐ ER BARA ALLT Í 
MÍNUS. ÞAÐ ER BARA 

ÞANNIG.

GRAFÍSK HÖNNUN

Lógó
bréfsefni

bæklingar
myndskrey�ngar

merkingar ofl.

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

Heimildakvikmynd-
in Eins og málverk 
eftir Eggert Péturs-
son, var frumsýnd 
15. mars þegar 
öl l v iðvör u na r-

ljós vegna COVID-19 voru farin að 
blikka með látum. Myndin var á 
dagskrá Stockfish-kvikmyndahá-
tíðarinnar og aðstandendur hennar 
héldu sínu striki ótrauðir þótt veir-
an blési kröftuglega á móti.

Hátíðin mátti sín þó ekki mikils 
þegar samkomubannið var sett á 
og hún gufaði hálfpartinn upp í 
kófinu. „Ég var eiginlega kominn 
á þá línu að fresta frumsýningu, 
en vildi leyfa þeim að ráða því 
og þetta voru nú samt allavega 
120–130 manns sem komu á frum-
sýninguna mína,“ segir leikstjórinn 
og framleiðandinn Gunnlaugur 
Þór Pálsson og viðurkennir fús-
lega að hann hafi verið hikandi, en 
ákveðið að tef la á tæpasta vað með 
Stockfish-fólkinu.

„Myndin var samtals sýnd þrisv-
ar sinnum, en síðan koðnaði allt 
niður í vírus og svo náttúrlega kom 
samkomubannið þremur tímum 

Samkomubannið bitnaði á blómum
Guðlaugur Þór Pálsson rétt náði að sýna heimildamyndina „Eins og málverk eftir Eggert Pétursson“ þrisvar  
í Bíó Paradís áður en samkomubannið skall á en blómleg náttúra listmálarans fær sín nú notið á efnisveitum.

Eggert og Þóra Ellen, en hún gerir grasafræðilega úttekt á verkum hans í mynd Gunnlaugs. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Olíumálverk af norsku vorblómi eftir Eggert Pétursson.

eftir frumsýningu, eins og sagt er,“ 
heldur Gunnlaugur áfram og bætir 
við að til að bæta gráu ofan á svart 
sé tvísýnt hvort yfirleitt takist að 
opna Bíó Paradís aftur að loknu 
sam komu banninu.

Skrýtnir tímar
„Þetta eru rosalega skrýtnir tímar 
og ég var búinn að vonast til að geta 
kannski gert díl við Bíó Paradís um 
að sýna hana kannski svona tvisvar 
um helgi í einhvern tíma eða eitt-
hvað svoleiðis,“ segir Gunnlaugur 
um myndina sem á 74 mínútum fer 
yfir feril og lífshlaup listmálarans 
Eggerts Péturssonar, auk þess sem 
Þóra Ellen Þórhallsdóttir grasafræð-
ingur gerir grasafræðilega úttekt á 
f lórunni í verkum listamannsins.

„Ég geri sérstaklega nokkrum 
lykilmálverkum hans góð skil, svo 
og helstu málverkum frá 1992 til 
dagsins í dag og það er rosalega 
gaman að sjá myndina á stóru tjaldi. 
Hljóðið er líka mjög skemmtilegt og 
tónlistin fín.“

Stokkið í streymið
„Myndin hefur verið aðgengileg á 
gagnaveitum Símans og Vodafone 
um nokkurra vikna skeið,“ segir 
Gunnlaugur, sem sá sér þann kost 
vænstan að leyfa myndinni þó að 
njóta sín á efnisveitunum, þegar 
hann sá ekki fram á að sýningar í 
kvikmyndahúsi gætu orðið fleiri.

„Stóra málið með þessa mynd er 
náttúrlega bara að geta horft á þessa 
fallegu náttúru og fallegu blóm í 
sjónvarpinu þegar ekkert annað 
býðst og það er bara frábært,“ segir 
Gunnlaugur, nokkuð sáttur við að 
hörfa af breiðtjaldi á skjáinn.

„Ég veit að vísu ekki alveg hvernig 
það gengur og ég er búinn að selja 
sýningarréttinn til RÚV, en ég veit 
ekkert hvenær hún verður sýnd þar,“ 
segir leikstjórinn, sem telur mynd-
ina enn eiga heilmikið inni.

„Eggert hélt síðast yfirlitssýningu 
á Íslandi á Kjarvalsstöðum 2007. 
Hún var opin í nokkra mánuði og 
ég held að hátt í 70.000 manns hafi 
komið á þá sýningu og hann á alveg 

sinn hóp,“ bendir Gunnlaugur á, 
með fyrirvara um að vissulega sé 
eðlismunur á málverka- og kvik-
myndasýningum.

„Hann er alveg rosalega ánægður 
með myndina og síðan hefur hún 
fengið bara náttúrlega fín ummæli 
eins og við segjum,“ bætir kvik-
myndagerðarmaðurinn við um 
viðbrögð viðfangsefnisins og gagn-
rýnenda.

Sterk náttúrutenging
„Það sem vakti svolítið fyrir mér 
þegar ég var að framleiða myndina 
var þetta náttúrustef,“ segir Gunn-
laugur Þór um grunnhugmyndina 
að baki myndinni, tenginguna við 
náttúruna og blóm hennar í mál-
verkum Eggerts.

Fjölbreytni íslensku f lórunnar 
birtist glöggt í málverkum Eggerts 
og kvikmyndin gefur þannig innsýn 
í íslenskt plöntulíf gegnum myndir 
Eggerts, fyrirmyndir hans og þróun-
ina í verkunum.

„Eggert er náttúrlega náttúru-
verndarsinni og Þóra Ellen er það 
náttúrlega líka,“ segir Gunnlaugur, 
en við tökur myndarinnar fór Þóra 
Ellen með honum víða. „Við Egg-
ert fórum suður í Herdísarvík, við 
gengum um svæðið ofan við sumar-
bústaðinn hans í Bláskógabyggð, 
við fórum í Skaftafell og vorum líka 
undir Eyjafjöllunum. Svo fórum við 
í Þjórsárver og norður á Tröllaskaga,“ 
sagði hún meðal annars í nýlegu við-
tali við Fréttablaðið.

„Mitt mottó í lífinu er svolítið 
bara þannig að við þurfum að ganga 
vel um, vera skynsöm í þessum 
loftslagsmálum og skila þessu í 
lagi til barnanna okkar og barna-
barna. Það er bara stóra málið og ég 
hef ofsalega mikla trú á ungu kyn-
slóðinni.“

Eins og málverk eftir Eggert 
Pétursson var rúm tvö ár í fram-
leiðslu en aðaltökurnar fóru fram 
síðastliðið sumar. Sjónhending og 
Axfilms eru aðalframleiðendur í 
„góðri samvinnu við Kvikmynda-
miðstöð Íslands“, eins og Gunn-
laugur orðar það og gerir ekki lítið 
úr vonbrigðunum sem fylgja því að 
geta ekki leyft myndinni að njóta 
sín lengur í sínu rétta umhverfi á 
breiðu tjaldi í bíósal.

Horft til haustsins
Hann þvertekur þó aðspurður fyrir 
að það sé freistandi að leggja bara 
árar í bát við þetta mótlæti. „Nei, 
þvert á móti. Ég er bara að undir-
búa næstu verkefni og sjá hvernig 
það gengur.

Ég er líka í samvinnu við Kvik-
myndamiðstöð að reyna að koma 
myndinni á kvikmyndahátíðir út 
um allar trissur. En það allt er auð-
vitað líka rosalega mikilli óvissu 
háð allt saman,“ segir Gunnlaugur 
og bendir á að þar sé heldur ekki á 
vísan að róa þótt hann bindi vonir 
við að það rætist úr með haustinu.

„Svo náttúrlega er ég búinn 
að reyna að ýta þessu hingað og 
þangað í sölu í útlöndum, en maður 
er bara góður ef maður fær svar 
einhvers staðar. Það er bara allt í 
mínus. Það er bara þannig.“
toti@frettabladid.is
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LIST OG MENNING Á 
AÐ VERA AÐGENGILEG 

ÖLLUM SAMFÉLAGSÞEGNUM. 
Hrefna

KYNNINGARAFSLÁTTUR
20%

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

RIMINI 
2,5 og 3ja sæta,

meira á bls. 2 og 3

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

SUMAR
GARÐHÚSGÖGN  |  SMÁVARA  |  HÆGINDASTÓLAR  |  HILLUR, SKÁPAR, BORÐ OG STÓLAR  |  SÓFAR

DAGAR
www.husgagnahollin.is S
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www.husgagnahollin.is
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KYNNINGARAFSLÁTTUR AF  
NÝJUM GARÐHÚSGAGNALÍNUM

20%

SUMAR
DAGAR
– úti og inni – 

MALMÖ 
3ja sæta útisófi úr Malmö línunni frá IDdesign. 
Stærð: 264 x 88 x 66 cm

 90.392 kr.   112.990 kr.

MALMÖ 
Hornsófi úr Malmö línunni 2H2. 
Stærð: 264 x 264 x 66 cm 

 149.592 kr.   
 186.990 kr.

MALMÖ 
Stóll úr Malmö 
línunni. Stærð: 
102 x 88 x 66 cm 

 35.192 kr.  
 43.990 kr.

Sviðslistakonan Hrefna 
Lind Lárusdóttir hefur 
séð um Sögu listavinnu-
setur á Eyrarbakka ásamt 
f leira listafólki síðustu 
ár. Leikkonan Hera Fjord 

f lutti í bæinn fyrir tveimur árum 
og þótti Hrefnu því kjörið að fá 
Heru með í teymið. Nú standa þær 
að undirbúningi sex vikna langs 
námskeiðs í listsköpun fyrir fanga 
á Litla-Hrauni. Þær vinna með Lista-
safni Árnesinga að verkefninu, en á 
námskeiðinu munu fangarnir kynn-
ast mörgum ólíkum listgreinum. 
Afraksturinn verður svo kynntur, 
bæði innan sem utan veggja fang-
elsisins.

Vilja endurtaka leikinn
„Ég er með framhaldspróf í sviðslist-
um frá Naropa University í Boulder 
í Colorado og Listaháskóla Íslands. 
Dagsdaglega er ég nú aðallega að 
sækja um styrki sem er nánast full 
vinna, en ég kenni líka stunda-
kennslu í Háskóla Íslands og Lista-
háskólanum,“ segir Hrefna.

Hera útskrifaðist sem leikkona 
árið 2015 og hefur að mestu starfað 
sjálfstætt við að setja upp sýningar 
og leikstýra leikhópum.

„Síðasta árið er ég búin að vera í 
fæðingarorlofi. Ég eignaðist dóttur 
mína Kríu í maí 2019, þannig að árið 

hefur verið viðburðaríkt og þetta er 
fyrsta verkefnið sem ég fer af stað 
með eftir barnsburð,“ segir Hera.

„Við fengum hugmyndina eftir að 
hafa farið inn á Litla-Hraun í febrú-
ar með tveggja tíma listasmiðju á 
vegum Sögu listavinnuseturs. Það 
fór fram úr okkar björtustu vonum 
hvað gekk vel, vistmenn tóku mjög 
virkan þátt og voru ánægðir að fá 
eitthvað allt annað að gera en flesta 
daga,“ segir Hrefna.

Gluggi opnaðist
Hera segir að þær hafi lengi langað 
sérstaklega að vinna með föngum.

„Við höfðum alltaf verið að daðra 
við þá hugmynd að vinna með fang-
elsinu, því það er svo stór partur 
af Eyrarbakka, en svolítið eins og 
bleikur fíll. Allt lokað. Svo opnaðist 
gluggi,“ segir Hrefna.

Námskeiðið stendur yfir líkt og 
áður kom fram í sex vikur. Tíu fang-
ar í hópi vistmanna Litla-Hrauns 
taka svo þátt í listavinnustofunni.

„Í henni ætlum við að vinna með 
þeim sýningu, sem verður sýnd 
bæði innan veggja fangelsisins en 
einnig á Listasafni Árnesinga. Það 
fer mjög eftir hópnum sem tekur 
þátt hvernig sýningin síðan verður, 
við ætlum að kynna fyrir þeim 
ýmsar aðferðir til sköpunar og 
sjá hvernig þeir vilja koma sínum 
röddum á framfæri. Við erum báðar 
menntaðar í sviðslistum, þannig 
að við munum nota þær mikið en 
einnig ætlum við að nota mynd-
list, ritlist og tónlist. Okkur langar 
að heyra hvað þeir hafa að segja, fá 
þeirra raddir og reynslu inn í ferlið. 
Við munum vinna með skapandi 
skrif og sjá hvert það leiðir okkur,“ 
segir Hrefna.

„Sýningin sem við vinnum síðan 
með þeim gæti því orðið leiksýn-
ing, myndlistarverk, hljóðverk eða 
jafnvel gjörningur. Það fer mjög 
eftir hópnum sem við munum 
vinna með. Við vonumst til að ná 
að fjármagna verkefnið það vel að 
við getum einnig boðið fleiri lista-
mönnum að koma inn í vinnustof-
una og veita vistmönnum innsýn í 
þeirra listræna ferli,“ segir Hera.

„Við erum svolítið að brjóta 
okkur leið inn. Við viljum brjóta 
leið fyrir þá út. Brjóta múra og 
byggja brú fyrir þá til að taka þátt 
í samfélaginu áður en þeir koma 
út sem frjálsir menn. Þess vegna 
nefndum við verkefnið Múrar 
brotnir,“ segir Hrefna,

Vonandi fastur liður
Þær segjast hafa trú á að námskeiðið 
muni á einhvern hátt styrkja þá sem 
taka þátt í því.

„Listrænt ferli krefst oftast mikill-
ar sjálfsskoðunar og það eru margar 
rannsóknir sem hafa sýnt fram á 
jákvæð áhrif lista innan fangelsa. 
Við erum að fara inn og rannsaka 
hvort listasmiðja sem þessi geti haft 
áhrif á líðan og velferð vistmanna 
til lengri tíma litið,“ segir Hera.

„Það væri óskandi að vinnustofan 
yrði fastur liður í betrunarúrræðum 
Fangelsisstofnunar og jafnvel hluti 
af list- og verknámi fanganna. List 
og menning á að vera aðgengileg 
öllum samfélagsþegnum,“ segir 
Hrefna. steingerdur@frettabladid.is

  Vinnustofa í 
     listsköpun  
 á Litla-Hrauni 
Hrefna og Hera hjá Sögu listavinnusetri á 
Eyrarbakka standa að sex vikna listasmiðju 
fyrir fanga núna í haust. Þær hefur lengi 
langað í frekara samstarf við fangelsið.

Þegar Hera flutti á Eyrarbakka fannst Hrefnu kjörið að fá hana með í starfsemina hjá Sögu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HEITIRPOTTAR.IS
HÖFÐABAKKI 1 - SÍMI 7772000

EFTIRÁRS-POTTAR
2018 OG 2019 ÁRGERÐ

MIKILL 
AFSLÁTTUR

RAFMAGNS-
POTTARArctic Spas „Baffin“

6-7 manna
1200 lítrar
5 kw hitari

LOK Á POTTA
Margar stærðir

Arctic Spas 
„Maligne“
5-6 manna
1300 lítrar
5 kw hitari

Arctic Spas „Fox“
3-4 manna
850 lítrar
5 kw hitari

SIGIN 
GRÁSLEPPA

REYKTUR 
LUNDI

HETTUMÁVS
EGG

SIGINN 
FISKUR

VELJUM ÍSLENSKT
STYRKJUM ÍSLENSKT
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FISKRÉT TUR
DAGSINS

VELJUM
ÍSLENSKT

FYRIR2 1
F I S K I B O L L U R

1.790 kr.k
g



Fullt verð 140 x 200 cm:  9.990 kr. Fullt verð 140 x 220 cm:  11.990 kr. Fullt verð 200 x 220 cm:  16.990 kr.

Aðeins 7.992 kr. Aðeins 9.592 kr. Aðeins 13.592 kr.

SMELLTU Á VÖRU OG 
ÞÚ FERÐ BEINT INN Í 

VEFVERSLUN

DORMA.IS

SUMAR
tilboðin

       

ATH!

BREYTTUR  

OPNUNARTÍM
I Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  

eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 12–18
Laugardaga kl. 12–17 SMELLTU Á VÖRU OG ÞÚ FERÐ BEINT INN Í VEFVERSLUN

DORMA.IS

SUMAR
tilboðin

Sumarið er komið í DORMAverslaðu á dorma.is eða í DORMA  
verslun og við sendum þér það frítt

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM BÆKLINGINN OKKAR

Zone og Affari og smávara  2-11   |  RÚM 12–23  |  Mjúkvara og dúnn 24–27  |  Stólar 28–29  |  Sófar 30–37  |  Svefnsófar 38–39 

Hvernig

frí sending hjá

      
 DORMA virkar

www.dorma.is
V E F V E R S LU NALLTAF OPIN

Þú finnur nýjasta 
Dormabæklinginn
á dorma.is

CHIRO UNIVERSE
heilsurúm með Classic botni

STÆRÐ  
Í CM

FULLT VERÐ Á 
STAKRI DÝNU

DORMAVERÐ MEÐ  
CLASSIC BOTNI

90 x 200 49.900 kr. 79.900 kr.

100 x 200 57.900 kr. 89.900 kr.

120 x 200  63.900 kr.  99.900 kr. 

 140 x 200  74.900 kr.  114.900 kr. 

 160 x 200  84.900 kr.  129.900 kr. 

 180 x 200  89.900 kr.  139.900 kr. 

� Fimm svæðaskipt yfirdýna. 

� Laserskorið Conforma Foam 

heilsu- og hægindalag tryggir 

réttan stuðning..

� Vandað pokagormakerfi. 

Minni hreyfi ng betri aðlögun.

� Vandaðar kantstyrkingar.

� Slitsterkt og mjúkt bómul-

laráklæði.

� Þykkt 29 cm.

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

VERÐ
ER GOTT

VERÐ

DORMA

DORMA HOME Sængurföt 

Sængurfötin frá DORMA HOME  
eru ofin úr 300 gsm bómullar
þræði sem gefur frábæra end
ingu, viðkomu og mýkt. Þau 
eru með OEKO-TEX® vottun um 
að þau séu framleidd án allra 
skaðlegra efna. Sængurfötin 
koma í 7 mismunandi mynstrum 
og litum og fást í 3 stærðum. 

20%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

MEGA
tungusófi
Sérlega kósí, djúpur og breiður tungusófi í slitsterku, 

dökkgráu.Sófinn fæst í hægri eða vinstri útgáfu. Í baki Mega 

sófanna er fjöldi lausra púða sem veitir þér enn meiri þægindi. 

Stærð: 275 x 163 cm

Fullt verð: 189.900 kr.

Aðeins  151.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

OPUS
u-sófi
Kósí, djúpur usófi í slitgóðu, yrjóttu áklæði. Fæst í hægri og 

vinstri útgáfu, ekki færanleg tunga. Í baki Opus eru stórir 

bakpúðar (58x58 cm) fyrir enn meiri þægindi. 

Stærð: 335 x 227 cm.

Fullt verð: 289.900 kr.

Aðeins  231.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

BARCELONA
svefnsófi

Aðeins  199.900 kr.

Sérlega vandaður og veglegur ítalskur svefnsófi. Bak 
er dregið fram  á einfaldan hátt til að opna fjaðrandi 
stálgrind. Þar liggur heil (laus) 194×140×13 cm svampdýna 
sem fylgir. Svefnsófi sem fer vel með gestina. Fæst 
blágrænn og ljós eða dökkgrár.  Dormaverð: 199.900 kr.

VERÐ
ER GOTT

VERÐ

DORMA

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

Verðdæmi:  80 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  
með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 162.900 kr.

Aðeins  162.990 kr.

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 

Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.

Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu. 

VERÐ
ER GOTT

VERÐ

DORMA

Sumarið er komið í Dorma

Verslaðu á dorma.is

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

ALLTAF 
OPIN

LICATA
2ja og 3ja sæta sófar

2ja sæta stærð 159 x 94 x 82 cm. Dormaverð:  

Aðeins 119.990 kr. 
3ja sæta stærð: 199 x 94 x 82 cm. Dormaverð:

Aðeins 149.990 kr. 

VERÐ
ER GOTT

VERÐ

DORMA

Ný og glæsileg lína í DORMA. 2ja og 3ja sæta 

sófar, hornsófar, hægindastólar, skammel og 

hnakkapúðar úr fallegu og slitsterku áklæði.

Tveir litir, grár og 
koníaksbrúnn, tveggja

eða þriggja sæta
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jónu Hrannar 
Bolladóttur

BAKÞANKAR

BÆTTU LÍKAMSSTÖÐUNA
Minni verkir, betri líðan

GÖNGUGREINING

Faeturtoga.is
S: 55 77 100

COLLAB
ÁSTARALDIN &
LÍMÓNU 330 ML 

249
KR/STK

756 KR/L

Ég heyrði eitt sinn af skag-
firskum bónda sem var svo 
ánægður með banaleguna 

sína að hann kvaðst alls ekki 
hafa viljað missa af henni. Menn 
höfðu komið og átt við hann inni-
haldsrík samtöl, mál höfðu verið 
gerð upp og farið yfir dýrmætar 
minningar. Nýlega heyrði ég 
reyndan heilbrigðisstarfsmann 
halda því fram að allt fólk ætti rétt 
á elskandi höndum að halda utan 
um sig þegar kallið kemur. Vegna 
starfa minna hef ég oft vitjað fólks 
á banalegunni og það eru líklega 
merkilegustu stundir sem ég hef 
lifað.

Nú hefur veiran kvatt okkur 
vonandi fyrir fullt og allt og 
menn eru að fara yfir viðbrögð 
og af leiðingar. Eitt sem ein-
kenndi ástandið var takmarkaður 
aðgangur að hjúkrunarheimilum 
og sjúkrastofnunum. Margir fóru 
í gegnum banalegu sína með tak-
markaðri nærveru ástvina. Iðulega 
mátti bara einn koma í einu og þá 
aðeins á allra síðustu dögum eða 
jafnvel klukkutímum ævinnar. 
Ég fullyrði að þetta olli mörgum 
meiri raunum en takmarkaður 
fjöldi kirkjugesta við útfarir. Ég 
kynntist systkinahópi sem hitti 
aldraða móður rétt í blálokin eftir 
mánaðarsjúkdómslegu og f lutning 
milli sjúkrastofnana. Þau höfðu 
alltaf séð fyrir sér hvernig þau 
myndu þakka einstaklega umvefj-
andi ættmóður með því að vera 
hennar stuðningsmenn í raunum 
og fylgja henni eftir í hverju spori 
þegar síðasti lífsspölurinn væri 
farinn. Margir glíma við erfiðar 
tilfinningar vegna hliðstæðra mála 
á þessu vori. Í næsta heimsfaraldri 
þurfum við að skapa góða aðstöðu 
fyrir ástvini að verja tíma með 
þeim sem eru að hverfa úr þessum 
heimi, minnug þess hve inni-
haldsrík banalegan gjarnan er í lífi 
okkar, fyrir utan hvað aðhlynning 
ástvina er margþætt og mikilvæg.

Banalegan

Sendu barnið út í sumarið með Nokia 3310. Einfaldur takkasími 
sem þarf sjaldan að hlaða, þolir hnjask og smellpassar í litla lófa. 
Með völdum farsímaleiðum færðu Krakkakort með endalausu 
tali og 1 GB á 0 kr.

Þú færð síma fyrir börnin og fleiri sumarlegar vörur
í verslunum Símans og á siminn.is 

Sumarið er þitt í góðu
sambandi við börnin

siminn.is

Nokia 3310

9.990 kr.


