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ÞJÓÐHÁTÍÐ Í tilefni þess að í dag 
fagna landsmenn þjóðhátíðardeg-
inum, bryddar Fréttablaðið upp á 
þeirri nýjung að litir íslenska fán-
ans eru prentaðir á kjöl blaðsins. 

Hátíðahöld dagsins eru víðast 
um landið með breyttu sniði í dag 
vegna áhrifa faraldursins og hafa 
sveitarfélög hvatt til þess að þeim 
verði fagnað í smærri hópum en 
oft áður. 

Þannig verður til dæmis ekki 
samkoma á Arnarhóli í Reykjavík, 
en ýmislegt verður þó til skemmt-
unar og svo er um f leiri sveitar-
félög.
– jþ / sjá síður 10 og 11

Gleðilega hátíð
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Árið 2020 hefur verið einkennilegt í meira lagi og á slíkum stundum er mikilvægt að leyfa sér að gleðjast og fagna þegar tilefni er til. Íslendingar halda upp á þjóðhátíðardaginn í dag og 
síðustu daga hefur undirbúningur hans ef laust verið í fullum gangi víða. Þessi unga stúlka var ansi hreykin þegar hún sýndi ljósmyndara listaverk sitt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

VIÐSKIPTI Í fyrsta sinn er það „raun-
verulegur valkostur fyrir heimilin 
að skipta yfir í nafnvexti og þannig 
afnema verðtrygginguna að eigin 
frumkvæði af sínum íbúðalánum. 
Það yrðu mikil tímamót og fela í sér 
að verðtryggingin mun deyja út,“ að 
mati seðlabankastjóra.

Í viðtali við Markaðinn segir 
Ásgeir Jónsson að ef okkur takist 
að komast í gegnum áfallið án þess 
að raska verðstöðugleika og stöðug-

leika á vinnumarkaði þá „séum við 
að fara sjá ýmsar jákvæðar breyt-
ingar, meðal annars lægri vexti til 
framtíðar.“ Vextir eru 1 prósent og 

hafa lækkað um tvö prósent í ár.
Seðlabankastjóri segist telja að 

fjármálamarkaðurinn sé ekki enn 
búinn að meðtaka þær grund-
vallarbreytingar sem fylgja því að 
vextirnir séu orðnir svona lágir.

„Íslenskir f jármagnseigendur 
hafa verið nokkuð góðu vanir og 
það hefur reynst þeim auðvelt að fá 
áhættulausa ávöxtun á fé sitt. En til 
að fá ávöxtun við þessar aðstæður 
þurfa fjárfestar að taka áhættu.“ 

Hann vonast til að með lækkandi 
vöxtum verði hlutabréfakaup eftir-
sóknarverðari fjárfestingakostur. 
„Það mun auðvelda fyrirtækjum að 
sækja sér það áhættufjármagn sem 
við sannarlega þurfum á að halda 
til að skapa ný störf og aukna verð-
mætasköpun í hagkerfinu.“ 

Hann segir að það muni hafa tölu-
verð áhrif fyrir efnahagsbatann 
hvort Icelandair lifi af eða ekki. 
– hae / sjá Markaðinn

Verðtryggingin er að deyja út
Seðlabankastjóri segir í fyrsta sinn raunverulegan valkost fyrir heimilin að skipta yfir í nafnvexti. Erum 
að sjá lága vexti til framtíðar ef við röskum ekki stöðugleika. Vonast til að örva hlutabréfamarkaðinn. 

 Íslenskir fjár-
magnseigendur 

hafa verið nokkuð góðu 
vanir á undanförnum árum.

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri



Tónlistin á plötunni 
er einhvers konar 

blanda af mótmælasöngv-
um og þjóðlagatónlist.

Arnar Eggert  
Thoroddsen

Veður

Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 
m/s. Víða dálitlar skúrir, en bjart 
með köflum á Suðausturlandi 
og Austfjörðum. Hiti 8 til 16 stig, 
hlýjast suðaustan til. SJÁ SÍÐU 16

Fjölmenni við formannskjör

Á aðalfundi Fé lags eldri borgara í Reykja vík og ná grennis í gær var kosið milli þriggja frambjóðenda í formannsembættið. Þau Ingi björg H. Sverris
dóttir ferða ráð gjafi, Haukur Arn þórs son stjórn sýslu fræðingur og Borg þór Kjær nested, rit höfundur og þýðandi, buðu sig fram og fór svo að Ingi
björg hlaut meiri hluta at kvæða, alls 262. Haukur fékk 131 at kvæði og Borg þór 29. Ellert B. Schram lét af for mennsku. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Hæhójibbíei 
og jibbíei

.....það er kominn 17. júní
Á að skreyta heima? Eða bílinn? 

Opið 17. júní: 10-18

Finndu okkur á 

TÓNLIST Í dag eru fjörutíu ár frá því 
að platan Ísbjarnarblús með Bubba 
Morthens kom út. Platan, sem kom 
út þann 17. júní árið 1980, er af 
mörgum talin hafa breytt íslenskri 
tónlistarsögu.

Ísbjarnarblús var fyrsta plata 
Bubba sem var þá 24 ára. Söng hann 
um harðan heim hins vinnandi 
manns. Með textunum er Bubbi 
sagður hafa gefið íslenskri verka
lýðsstétt nýja rödd.

Dr. Arnar Eggert Thoroddsen, 
aðjunkt í félagsfræði við Háskóla 
Íslands og tónlistarfræðingur, segir 
að með útgáfu plötunnar hafi Bubbi 
kynnt sig fyrir íslensku þjóðinni.

„Tónlistin á plötunni er einhvers 
konar blanda af mótmælasöngv
um og þjóðlagatónlist en líka smá 
pönk rokki. Sterkir, beittir textarnir 
vöktu þá athygli,“ segir Arnar.

„Bubbi hafði verið að spila á alls 
kyns uppákomum og vísnavina
kvöldum en þarna stígur hann í 
fyrsta skipti fram á plötu og það 
með nokkuð afgerandi hætti,“ 
heldur Arnar áfram. „Þarna heyrir 
almenningur í fyrsta sinn þessa 
sterku söngrödd, kynnist þessari 
náðargáfu hans við að setja saman 
lög og í textagerð stígur hann 
ástríðufullur fram og segir hlutina 
með skýrum og ákveðnum hætti. 
Eitthvað sem hann hefur gert alla 
tíð síðan í raun.“

Frá því að Ísbjarnarblús kom út 
hefur Bubbi sent frá sér yfir fimm
tíu plötur, síðast Regnbogans stræti 
í fyrra.

Flestir þekkja mörg laga og texta 
Bubba. Ekki nokkur íslenskur tón
listarmaður hefur selt f leiri plötur 
en Bubbi og benda sölutölur til þess 
að Ísbjarnarblús hafi selst í um 35 
þúsund eintökum. Aðspurður hvort 

lög og textar Bubba hafi haft mikil 
áhrif á íslensku þjóðina segir Arnar 
að með útgáfu plötunnar hafi Bubbi 
einmitt skapað sér ákveðinn vett
vang meðal hennar.

„Þetta var á einfaldari tímum 

þar sem fólk var að kaupa plötur 
og þessi plata vekur mjög mikla 
athygli,“ segir Arnar. „Í kjölfarið 
er Bubbi því kominn með ákveðið 
svið, ákveðna rödd. Hann er kom
inn með vald til að koma hlutum 
á framfæri, hlutum sem brunnu í 
brjóstinu. Þetta nýtti hann sér svo 
um munaði á næstu árum, hvort 
heldur meðvitað eða ómeðvitað.“

Kraftbirtingarmáttur popptón
listarinnar hefur alltaf verið mun 
meiri en fólk kannski geri sér grein 
fyrir að sögn Arnars.

„Það að geta orðað einhverjar 
hörmungar í þriggja mínútna popp
lagi er mjög sterk leið til að koma 
skoðunum sínum á framfæri og oft 
miklu sterkari heldur en til dæmis 
greinaskrif í dagblaði sem enginn 
les,“ segir Arnar. birna@frettabladid.is

Fjórir áratugir frá 
Ísbjarnarblús Bubba
Harður heimur hins vinnandi manns er yrkisefni fyrstu plötu Bubba Morth
ens sem kom út á þjóðhátíðardaginn fyrir fjörutíu árum. Tónlistarfræðingur
inn dr. Arnar Eggert Thoroddsen segir plötuna hafa fært Bubba mikið vald.

Þjóðin kynntist Bubba Morthens fyrir fjörutíu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

SAKAMÁL Lögreglan á höfuðborgar
svæðinu hefur lokið rannsókn sinni 
á andláti konu í Hafnarfirði um 
miðjan marsmánuð og sent málið til 
héraðssaksóknara. Þetta staðfestir 
Kolbrún Benediktsdóttir varahér
aðssaksóknari. Eiginmaður hinnar 
látnu hefur verið í gæsluvarðhaldi 
frá 3. apríl grunaður um að hafa 
orðið henni að bana.

Kolbrún staðfestir einnig að lög
reglan á Suðurnesjum hafi lokið 
rannsókn á andláti konu í Sandgerði 
í mars og embættið hafi nú fengið 
það mál til meðferðar. Sonur hinnar 
látnu hefur verið í gæsluvarðhaldi 
frá 6. apríl grunaður um að hafa 
stungið móður sína til bana.

Saksóknari hefur nú skamman 
tíma til að gefa út ákærur í málun
um en lögum samkvæmt má ekki 
halda mönnum í gæsluvarðhaldi 
lengur en 12 vikur nema mál hafi 
verið höfðað gegn þeim. Sá frestur 
rennur út í lok næstu viku í fyrra 
málinu og þremur dögum betur í 
því síðara. – aá

Luku rannsókn 
á manndrápum

Kolbrún  
Benediktsdóttir.

LÖGREGLUMÁL Þrír Rúmenar sem 
komu til Íslands fyrir níu dögum 
og lýst var eftir í gær gáfu sig fram 
við lögreglu. Þeir brutu sóttkví og 
eru mögulega smitaðir af COVID19.

Alls hefur því náðst til fjórtán 
Rúmena sem brotið hafa gegn 
sóttkví hér á landi að undanförnu. 
Tveir þeirra hafa reynst smitaðir af 
COVID19. Þá voru tveir aðrir sem 
komu með flugi til landsins í fyrra
dag greindir með sjúkdóminn og eru 
þá alls sex smitaðir hérlendis. – gar

Gáfu sig fram

STJÓRNMÁL „Það er raun veru lega 
ekki fyrr en í vor, þegar þessar að
stæður tengdar við CO VIDfar
aldurinn í heiminum koma upp, 
að veru lega fer að kvikna í mér að 
reyna að hafa á hrif,“ segir Daði Már 
Kristófers son, for seti fé lags vísinda
sviðs Há skóla Ís lands.

Daði hyggst gefa kost á sér sem 
vara for maður Við reisnar á lands
þingi í haust.  „Ég held það skipti 
gríðar legu máli hvernig haldið er á 
málum. Við þurfum að nýta vand
lega það rými sem er í ís lenskum 
efna hag núna; ríkis sjóður stendur 
miklu betur núna en 2008 og þetta 
er allt öðru vísi krísa.“ – eþs

Daði vill verða 
varaformaður

Daði Már  
Kristófersson.
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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

HEILBRIGÐISMÁL Arnþór Jónsson, 
stjórnarformaður SÁÁ, mun ekki 
gefa kost á sér til áframhaldandi 
setu eftir aðalfund samtakanna sem 
haldinn verður á Hilton Reykjavik 
Nordica þann 30. júní næstkom-
andi. Þetta kemur fram í bréfi til 
stjórnarmanna sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum.

Kemur þar fram að töluvert vanti 
upp á áætlanir um sparnað fyrir 
árið 2020. Hlutabótaleið og fryst-
ing lána hafi skilað sínu en sparn-
aður vegna uppsagna ekki. Þar sem 
fækkun „millistjórnenda“ hafi verið 
snúið við í „miklum fjölmiðlahasar“ 
hafi þurft að skera niður þjónustu 
við sjúklinga í staðinn. Einnig að 
samtökin hafi nánast verið keyrð í 
þrot tvö síðustu ár og er tap á með-
ferðarsviði sérstaklega nefnt, að 
það hafi verið 200 milljónir króna 
umfram samþykktir.

Í bréfinu segir að á aðalfundinum 
verði tekist á um grundvallarmál 
fyrir samtökin sjálf því núverandi 
stjórnendur á meðferðarsviði hafi 
stigið fram opinberlega og lagt fram 
kröfur um breytingar á lögum og 
rekstrarformi. Það er að reksturinn 
verði settur undir stjórn heilbrigðis-
ráðuneytisins.

Miklar róstur hafa verið í kring-
um SÁÁ í vor vegna uppsagna sál-
fræðinga á meðferðarsviði. Sagði 
Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir 
af sér og þrír stjórnarmenn úr 
framkvæmdastjórn einnig. Töldu 
þau að með uppsögnunum væri 
stjórnin að ganga freklega inn á fag-
legt meðferðarstarf. Síðan þá hefur 
Valgerður dregið uppsögn sína til 
baka og stjórnin dregið uppsagnir 
sálfræðinganna til baka.

Í gær greindi Fréttablaðið frá því 
að Þórarinn Tyrfingsson, fyrrver-
andi formaður og yfirlæknir til ára-
tuga, hygðist bjóða sig fram á nýjan 
leik. Hann hætti á spítalanum árið 
2017 og hafa sumir stjórnarmenn 
kvartað undan afskiptum hans af 
starfseminni síðan þá.

Í kjölfarið sagði stjórnarmaður-
inn Sigurður Friðriksson af sér. Í 
bréfi sem Fréttablaðið hefur undir 
höndum lýsir hann yfir stuðningi 
við starf Valgerðar og að það sé 
ástæða fyrir auknum f járveit-
ingum frá hinu opinbera. Segir 
hann afskipti formanns og nokk-
urra framkvæmdastjórnarmanna 

af rekstrinum óviðunandi og ekki 
samrýmast faglegum sjónarmiðum. 
Sparnaðarkrafan hafi verið ósann-
gjörn og að 500 milljóna króna 
bygging meðferðarstöðvar á Vík 
og skortur á eftirliti með henni sé 
það sem valdi fjárhagsþrengingum 
SÁÁ. Segir hann kornið sem fyllti 
mælinn rangar fullyrðingar stjórn-
arformanns um að unnið sé að því 
að koma samtökunum undir ráðu-
neytið.

Annar fyrrverandi framkvæmda-
stjórnarmaður, Einar Hermanns-
son, hefur ákveðið að bjóða sig fram 
til formanns á aðalfundinum. Hann 
var ósáttur við inngrip stjórnar á 
meðferðarsviðinu og sagði af sér í 
vor eftir sex ára starf með hléum.

„Við viljum byrja með hreint 
borð og byggja starfið á faglegum 
grunni,“ segir Einar. „Ég vil sjá öfl-
uga stjórn yfir spítalarekstrinum 
sjálfum og að framkvæmdastjórn sé 
ekki að skipta sér af meðferðarúr-
ræðum eins og hefur verið undan-
farið.“ Með því sé hins vegar ekki 

verið að koma samtökunum undir 
stjórn hins opinbera.

Einar metur það svo að fylk-
ingarnar tvær séu um það bil jafn 
stórar þegar kemur að því að kjósa 
formann og stjórn. Auk formanns 
verði kosið um 16 manns í stjórnina 
núna. Segir hann ólguna í vor hafa 
haft áhrif á starfsemina og starfs-

andann. „Starfsandinn hefur verið 
góður síðan Valgerður tók við og 
starfsmannavelta minnkað tölu-
vert. Starfsfólkið vill vinnufrið 
núna,“ segir hann.

Aðspurður um framboð Þórar-
ins segir Einar að valið á fundinum 
verði skýrt, á milli nýja tímans og 
þess gamla. „Valið stendur um að 
faglegt starf fari fram í samstarfi 
við önnur fagfélög eða þá að einn 
maður, sem heitir Þórarinn, komi 
inn og reyni að stýra þessu.“

Einar segir mörg tækifæri til stað-
ar í stjórninni, ýmsum samningum 
sé hægt að ná og að sinna grasrót-
inni betur. Þá muni hann beita sér 
fyrir því að spilakassastarfseminni 
verði hætt en SÁÁ hafa í gegnum 
tíðina verið harðlega gagnrýnd 
fyrir það. „Þetta er svartur blettur 
á starfseminni og fáránlegt að vera 
að kynda undir spilafíkn. Ég er viss 
um að fleiri myndu styðja við bakið 
á okkur um leið og við losum okkur 
við þetta,“ segir Einar. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Stjórnarformaður SÁÁ hættir 
og átök taka við um stólinn
Arnþór Jónsson mun ekki gefa áframhaldandi kost á sér sem stjórnarformaður SÁÁ á aðalfundi. Hann 
telur að verið sé að koma samtökunum undir stjórn ríkisins. Stjórnarmaður sagði af sér vegna þessara 
ásakana og fyrrverandi stjórnarmaður hefur ákveðið að bjóða sig fram gegn Þórarni Tyrfingssyni.

Búast má við miklum hitafundi þegar kosið verður um formann SÁÁ og hluta stjórnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Valið stendur um að 
faglegt starf fari 

fram í samstarfi við önnur 
fagfélög eða þá að einn 
maður, sem heitir Þórarinn, 
komi inn og reyni að stýra 
þessu.

Einar Hermanns-
son, frambjóð-
andi til stjórnar-
formanns SÁÁ

MANNRÉTTINDI Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri og Aldís Hafsteinsdótt-
ir, formaður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, eru meðal rúmlega 
70 borgar- og bæjarstjóra í fjórtán 
löndum sem skrifað hafa undir yfir-
lýsingu til stuðnings hinsegin fólki 
í Póllandi.

Í yfirlýsingunni sem send er í 
nafni Evrópusamtaka sveitarfélaga 
er lýst yfir áhyggjum af þróun mála 
í Póllandi. Nýlega tilkynntu um 
hundrað pólsk sveitarfélög að þau 
væru skilgreind sem svæði án hin-
segin fólks (e. LGBTI free zones).

Lýst er yfir stuðningi við þau 
sveitarfélög sem hafi hugrekki til að 
standa vörð um mannréttindi hin-
segin fólks þrátt fyrir þrýsting. – sar

Styðja hinsegin 
fólk í Póllandi

Frá Gleðigöngunni í Reykjavík.

NORÐURÞING Sátt hefur náðst í deilu 
milli forsvarsmanna Golfklúbbsins 
Gljúfra við Ásbyrgi og Vatnajökuls-
þjóðgarðs. Eins og greint var frá 
í Fréttablaðinu fyrir helgi voru 
aðstandendur golf klúbbsins afar 
ósáttir við fyrirhugaða gerð göngu-
stígs sem átti að fara yfir fyrstu 
braut vallarins og auk þess eyði-
leggja mögulega tvær aðrar brautir. 

„Við vorum boðaðir á fund í kjöl-
farið og fáum að koma með tillögur 
að lausnum sem henta öllum. Þá 
voru kynnt fyrir okkur drög að 
fimm ára samningi golfvallarins og 
þjóðgarðsins sem er mikil bót fyrir 
okkur. Við erum í skýjunum með 
þetta,“ segir Haukur Marinósson, 
stjórnarformaður Gljúfra. – bþ

Finna lausn 
fyrir golfið

Haukur 
Marinósson
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Við erum ekki með 
skýrt mat enn þá, 

en síðustu ár höfum við 
miðað við að um 60 prósent 
þeirra grunnnema sem 
sækja um, komi til okkar. 
Það hlutfall gæti orðið 
hærra nú vegna ástandsins í 
samfélaginu.
Jón Atli  
Benediktsson, 
rektor Háskóla 
Íslands.

2.100
sóttu um nám á heilbrigðis-
vísindasviði Háskóla Íslands 
fyrir næsta vetur.

ára

MENNTAMÁL „Þetta verður erfitt en 
við munum samt gera allt hvað við 
getum til að halda uppi gæðunum. 
Við munum fara í samtal við stjórn-
völd um hvernig hægt sé að styðja 
við starfið svo þetta verði ekki allt 
of mikið álag á starfsfólk skólans 
og við getum veitt nemendum sem 
besta þjónustu,“ segir Jón Atli Bene-
diktsson, rektor Háskóla Íslands.

Skóla nu m ba r st met f jöld i 
umsókna í grunnnám en umsókn-
arfrestur rann út í fyrradag. Alls 
bárust 6.720 umsóknir sem er tæp-
lega 21 prósents aukning frá síðasta 
ári. Umsóknum fjölgaði um 13 pró-
sent milli áranna 2018 og 2019 en 
þar hafði stytting framhaldsskólans 
mikil áhrif.

Umsóknir í framhaldsnám eru 
tæplega fimm þúsund og heildar-
fjöldi umsókna því vel á tólfta 
þúsund. Jón Atli segir að skólinn 
hafi búist við töluverðri fjölgun 
umsókna vegna kórónaveirufar-
aldursins, en fjöldinn reynist enn 
meiri.

Af einstökum sviðum bárust 
flestar umsóknir í grunnnám á heil-
brigðisvísindasviði eða um 2.100. 
Þá voru þær rúmlega 1.350 á félags-
vísindasviði, um 1.260 á hugvís-
indasviði, rétt rúmlega eitt þúsund 
á verkfræði- og náttúruvísindasviði 
og 980 á menntavísindasviði.

Jón Atli seg ir að auk ning 
umsókna dreif ist talsvert yf ir 
deildir skólans. Til að mynda hafi 
umsóknir í laganám tvöfaldast, en 
hluta þess megi rekja til þess að 
frá og með þessu ári verði hætt að 
nýta svokallað A-próf til að velja inn 
nemendur.

„Síðan er mjög mikil aukning í 
hjúkrunarfræði og kennaranám, en 
í þeim tilfellum eru sérstök átaks-
verkefni í gangi. Svo sjáum við tölu-
verða aukningu í tækninámi eins og 
verkfræði, tölvunarfræði og þess 
háttar,“ segir Jón Atli.

Nemendafjöldi HÍ er í dag um 
13.300 en brautskráning fer fram 
laugardaginn 27. júní næstkom-
andi. Jón Atli segir erfitt að segja til 
um á þessu stigi hver nemendafjöldi 
við skólann verði næsta haust, en 
hann býst við metfjölda. Ekki liggur 
endanlega fyrir hversu margir verða 
brautskráðir nú, en í júní á síðasta 
ári var fjöldinn um tvö þúsund.

„Við erum ekki með skýrt mat 
enn þá, en síðustu ár höfum við 

miðað við að um 60 prósent þeirra 
grunnnema sem sækja um, komi til 
okkar. Það hlutfall gæti orðið hærra 
nú vegna ástandsins í samfélaginu.“

Nemendum í skólanum fjölgaði 
töluvert í kjölfar efnahagshrunsins 
2008, en hvernig metur Jón Atli 
stöðuna nú í þeim samanburði?

„Þá var staðan auðvitað mjög 
erfið og nemendum fjölgaði veru-
lega en því fylgdi ekki aukið fjár-
magn. Við höfum verið að sjá aukn-
ar fjárveitingar til háskólastigsins 

undanfarin ár, sem er mjög jákvætt. 
En þessi fjölgun fer auðvitað út fyrir 
öll þau mörk svo það þarf að skoða 
þetta sérstaklega til að tryggja að 
við getum sinnt þessu verkefni mjög 
vel.“

Jón Atli segir að svo gæti farið að 
upp komi skortur á húsnæði næsta 
haust. „Við teljum að við getum 
leyst þetta, en þegar reynt hefur á 
höfum við leigt húsnæði. En það er 
eiginlega of snemmt að segja til um 
það.“

Einnig þurfi að hafa í huga að 
við séum enn stödd í miðjum far-
aldri þótt áhrifin fari dvínandi. 
„Við þurfum að hafa tveggja metra 
regluna í huga í haust fyrir þá nem-
endur sem það kjósa, nema eitthvað 
hafi breyst. Það gerir líka auknar 
kröfur á húsnæði okkar sem við 
höfum metið upp á jafnvel 15 pró-
sent til að kennslan passi inn í hús-
næðið.“ sighvatur@frettabladid.is

Metaðsókn en munu gera allt 
til að halda uppi gæðum í HÍ 
Aldrei hafa fleiri umsóknir borist um nám í Háskóla Íslands en fyrir komandi skólaár. Ljóst að samtal 
þurfi að eiga sér stað við stjórnvöld um hvernig leysa megi úr þeim áskorunum sem þessu fylgir að sögn 
Jóns Atla Benediktssonar rektors. Aukning umsókna í grunnám hjá skólanum milli ára er 21 prósent.

Alls bárust vel á tólfta þúsund umsóknir um nám í Háskóla Íslands í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FERÐAÞJÓNUSTA Hlutfall ferðaþjón-
ustu af landsframleiðslu nam átta 
prósentum árið 2019. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá Hagstofunni 
en tölurnar byggja á bráðabirgða-
niðurstöðum ferðaþjónustureikn-
inga sem taka bæði til innlendra og 
erlendra ferðamanna.

Hefur hlutfallið haldist nánast 
óbreytt undanfarin ár en það var 
8,1 prósent árin 2016, 2017 og 2018. 
Árið 2015 var hlutur ferðaþjónustu 
hins vegar 6,4 prósent af landsfram-
leiðslu og 5,5 prósent 2014.

Á síðasta ári voru komur erlendra 
ferðamanna til landsins tæplega 2,6 
milljónir, sem var 8,7 prósenta sam-
dráttur frá árinu áður. Athygli vekur 
að gistifarþegum fækkaði um rúm 
14 prósent milli ára, en gistinóttum 
fækkaði aðeins um 1,7 prósent.

Heildarútgjöld erlendra ferða-
manna á síðasta ári námu rúmum 
383 milljörðum króna, en voru 
rúmir 394 milljarðar 2018. Neysla 

innlendra ferðamanna nam um 
138 milljörðum sem var aukning 
um rúma átta milljarða milli ára. Þá 
nam önnur neysla í ferðaþjónustu 
rúmum 31 milljarði og jókst um 1,7 
milljarða frá 2018.

Miðað við bráðabirgðatölurnar 
telst ferðaþjónusta þriðja stærsta 
atvinnugreinin sem hlutfall af 

landsframleiðslu. Heild- og smá-
söluverslun stendur undir tæpum 
tíu prósentum og heilbrigðis- og 
félagsþjónusta litlu minna.

Ferðaþjónusta er þó ekki til sem 
sérstök atvinnugrein í hefðbund-
inni f lokkun heldur er þar lagt 
saman tiltekið hlutfall starfsemi 
annarra atvinnugreina. – sar

Hlutur ferðaþjónustu eins og var 2016

Ferðamönnum til Íslands fækkaði um 8,7 prósent í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SJÁVARÚTVEGUR Hafrannsókna-
stofnun ráðleggur sex prósenta 
lækkun í aflamarki þorsks á næsta 
fiskveiðiári. Úttekt stofnunarinnar 
á nytjastofnum og ráðgjöf um afla 
var kynnt í gær.

Stofnunin ráðleggur að veidd 
verði tæplega 257 þúsund tonn af 
þorski en ráðgjöf yfirstandandi 
fiskveiðiárs var upp á rúm 272 
þúsund tonn. Í tilkynningu frá Haf-
rannsóknastofnun segir að helsta 
ástæða ráðgjafar um minni afla, sé 
lækkun í stofnmælingum.

Níu prósenta aukning er hins 
vegar í ráðgjöf um veiðar á ýsu, 
sem skýrist af bættum nýliðunar-
horfum. Aflamark ufsa lækkar um 
tvö prósent  og lækkunin er níu pró-
sent á aflamarki gullkarfa.

Hins vegar hækkar ráðgjöf fyrir 
grálúðu um tíu prósent og um þrjú 
prósent fyrir síld. Horfur eru á að 
nýliðun í stofni íslensku sumar-
gotssíldarinnar fari batnandi. Slök 
nýliðun og sýking í stofninum hafa 
á undanförnum árum leitt til þess 
að stofninn minnkaði um tæplega 
60 prósent á síðasta áratug. – sar

Leggja til minni 
þorskafla í ár

Dregið verði úr veiði á þorski.

STJÓRNSÝSL A Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið hyggst verja 
tíu milljónum króna í innlenda 
þáttagerð og vitundarvakningu 
fyrir ungt fólk. Um er að ræða svo-
kölluð viðbótarverkefni samhliða 
kynningarátakinu Íslenskt-gjörið 
þið svo vel. Til stóð að verja 100 
milljónum í verkefnið, 90 milljónir 
fóru í útboð. Verkefnastjórn ákvað 
að verja tíu milljónum í smærri 
verkefni samhliða átakinu, að því 
er kemur fram í svari ráðuneytisins 
við fyrirspurn Fréttablaðsins.

Verkef nin eiga að falla að 
áherslum átaksins en verða útfærð 
á annan máta. Þær hugmyndir 
sem meðal annars eru uppi eru að 
styrkja innlenda þáttagerð sem 
fellur að markmiðum verkefnisins 
og að setja af stað vitundarvakn-
ingarverkefni á forræði ungs fólks. 
Nánari útfærsla á viðbótarverkefn-
um verður skýrari þegar áherslur 
og hugmyndir úr innkaupaferlinu 
liggja fyrir svo þær skarist ekki. - ab

Milljónir í þætti 
og vakningu 
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Ef smitrakningar
öpp eiga að þjóna 

tilgangi sínum í baráttunni 
við COVID19 verður fólk 
að geta treyst því að frið
helgi þess sé varin. 
Claudio Guarnieri

Lífeyrissjóðir eiga 
ekki að vera í 

fararbroddi með einhverjar 
samfélagslegar breytingar í 
átt að einhverju 
nýnæmi.

Ásdís Eva 
Hannesdóttir, 
stjórnarformaður 
Frjálsa

COVID-19 Samtökin Amnesty Inter
national, sem berjast fyrir mann
réttindum um heim allan, hafa látið 
kanna smitrakningaröpp í ellefu 
löndum. Telja samtökin íslenska 
appið með þeim skárri af þeim sem 
könnuð voru.

Ástæðan er sú að það er undir 
notandanum sjálfum komið hvort 
hann deilir upplýsingum úr appinu 
til yfirvalda, en gerist ekki sjálf
krafa. Fellur það undir sama hatt og 
öpp frá Frakklandi og Sameinuðu 

arabísku furstadæmunum. Hvað 
varðar franska appið velta Amnesty 
því fyrir sér hvort hægt sé að treysta 
því hvernig upplýsingarnar eru 
síðan geymdar og hvort hægt sé að 
treysta á nafnleynd.

Norska appið, Smittestopp, er 
talið með þeim sem ganga lengst 
inn á friðhelgi einstaklingsins út 
frá persónuverndarsjónarmiðum 
að mati Amnesty, auk appa sem 
Kúveit og Barein nota. Segja sam
tökin að friðhelgi hundraða þús

unda einstaklinga sé í hættu vegna 
þeirra, enda er upplýsingum og 
GPSpunktum hlaðið upp án sér
staks samþykkis í rauntíma.

Norðmenn tilkynntu á mánu
dag að þeir myndu hætta notkun 
Smittestopp í bili, eftir að hafa rætt 
við fulltrúa Amnesty.

Claudio Guarnieri, yfirmaður 
öryggisprófana Amnesty, segir að 
ríkisstjórnir landanna þriggja hafi 
gengið mun lengra inn á friðhelgi 
fólks en þurfa þykir til þess að tak

ast á við COVID19 faraldurinn. Þá 
fann rannsóknarstofa samtakanna 
öryggisgalla í ýmsum smitrakn
ingaröppum, til að mynda hjá Katar.

Segir Guarnieri að ríkisstjórnir 
heimisins verði að doka við í stað 
þess að búa til gölluð öpp eða öpp 
sem þrengja að réttindum fólks. „Ef 
smitrakningaröpp eiga að þjóna 
tilgangi sínum í baráttunni við 
COVID19 verður fólk að geta treyst 
því að friðhelgi þess sé varin,“ segir 
hann. – khg

Amnesty telja íslenska smitrakningarappið með þeim skárri

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jóhann Waage sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5656 / johannwaage@frettabladid.is

Laugardaginn 27. júní gefur Fréttablaðið út sérblaðið 

ÍSLAND KOMDU MEÐ
Í þessu skemmtilega blaði er fjallað um ferðalög innanlands  

í sumar á þessum óvenjulegu tímum þar sem að landinn  
mun efalaust ferðast talsvert um landið okkar fagra. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.

VIÐSKIPTI Ólga er innan Frjálsa 
lífeyrissjóðsins í aðdraganda árs
fundar sem fer fram á þriðjudaginn 
í næstu viku. Þar verður kosið um 
tvo aðalmenn og einn varamann í 
stjórn sjóðsins til næstu þriggja ára.

Halldór Friðrik Þorsteinsson, 
sjóðfélagi í Frjálsa, hefur ítrekað 
gagnrýnt tengsl bankans við lífeyr
issjóðinn. Fyrir skömmu gerði hann 
fyrirvara við ársreikning sjóðsins 
um að hann teldi rétt að upplýsa 
sjóðfélaga um 700 milljóna króna 
niðurfærslu á fjárfestingu í Kísil
málmverksmiðjunni á Bakka.

Halldór Friðrik segir fundinn 
snúast um breyttar áherslur þegar 
kemur að hagsmunasamband
inu við Arion banka, eða óbreytt 
ástand. Ljóst sé að unnið sé að því 
að koma honum úr stjórn. „Það 
hefur legið fyrir síðustu tvö ár að 
það sé kergja innan sjóðsins. Það 
er alveg ljóst að það er tekist á um 
hagsmunasamband við bankann 
eða aukið sjálfstæði sjóðsins, svipað 
og er hjá Almenna lífeyrissjóðnum 
sem sleit sig frá Íslandsbanka fyrir 
um 10 árum.

Ásdís Eva Hannesdóttir, stjórnar
formaður Frjálsa, kannast ekki við 
neina ólgu í aðdraganda ársfundar
ins, ólíkt fyrri árum þegar 400 millj
ón króna lán sjóðsins til kísilverk
smiðju United Silicon var á dagskrá. 
„Við höfum lært mikið á þeirri fjár
festingu.“  Varðandi kísilmálmverk
smiðjuna á Bakka þá segir Ásdís það 
ekkert einkamál Frjálsa. „Það eru 15 
lífeyrissjóðir þátttakendur í þeirri 
fjárfestingu auk Íslandsbanka.”

Staða sjóðsins í dag er góð. 
„Ávöxtun hefur ekki verið betri 
síðan 2003,” segir Ásdís.

Sjóðurinn samþykkti í fyrra 
heimild til að halda stjórnarkjör 
með rafrænum hætti. Halldór 
Friðrik segir að hann hafi í marga 
mánuði óskað eftir því að rafrænt 

stjórnarkjör yrði undirbúið. Þegar 
ekkert gerðist lagði hann fyrir 
stjórnina fullmótaðar reglur um 
rafrænar kosningar.

„Ég fékk hæstaréttarlögmann til 
að vinna fyrir mig ítarlegar tillögur 
um framkvæmd rafrænna kosninga 
þar sem horft var til framkvæmdar 
annarra sjóða og opinberra reglna. 
Stjórnin hunsaði þessar tillögur 
með öllu og hafði engan áhuga á að 
stjórnarkjör yrði rafrænt. Virðast 
forystumenn í stjórninni treysta 
á að fáir mæti og þeir eigi greiða 
leið til að finna sjóðfélaga sem veiti 
þeim umboð sitt.”

Ásdís segir rafrænar kosningar 
mál framtíðarinnar. „Við erum 
að skoða lausnir núna sem verða 
kynntar á ársfundinum. Við erum 
ekki komin þangað í þróuninni, 
ekki frekar en aðrir lífeyrissjóðir,“ 
segir Ásdís. Telur hún að lífeyris

sjóðir eigi í eðli sínu að vera 
íhaldssamir. „Við höfum verið 
að leita leiða til að geta tekið það 
skref, án þess að taka þann rétt af 
þeim sem eiga erfitt með að nýta 
rafrænar kosningar. Almennt 
eiga lífeyrissjóðir ekki að vera í 
fararbroddi með einhverjar sam
félagslegar breytingar í átt að ein
hverju nýnæmi. Þó vill Frjálsi vera 
fremstur þegar kemur að rafrænum 
lausnum.“

Varðandi sjálfstæði frá Arion 
banka segir Ásdís sjóðinn hafa 
verið á þeirri vegferð undanfarin 
ár. Til marks um það réð sjóðurinn 
framkvæmdastjóra sem áður var 
starfsmaður rekstraraðila. 
arib@frettabladid.is

Ólga í kringum stjórnarkjör
Ókyrrð er vegna ársfundar Frjálsa lífeyrissjóðsins sem fer fram næsta þriðjudag. Stjórnarmaður segir að 
það eigi að bola honum burt. Stjórnarformaður vísar gagnrýni á skorti á rafrænum kosningum á bug.

Halldór Friðrik vildi upplýsa um 700 milljóna króna niðurfærslu á fjárfestingu á Bakka. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

STJÓRNSÝSLA „Íslenskt samfélag 
þarf síst á því að halda að stjórnvöld 
leggi stein í götu vísindamanna sem 
falast er eftir til starfa í krafti þekk
ingar sinnar,“ segir í yfirlýsingu 
stjórnar Félags prófessora við ríkis
háskóla vegna ráðningar ritstjóra 
fræðitímaritsins Nordic Economic 
Policy Review.

Eins og kunnugt er var Þorvaldi 
Gylfasyni hagfræðiprófessor hafn
að í ritstjórastólinn að undirlagi 
fjármála og efnahagsráðuneytisins 
á Íslandi. Segist Félag prófessora við 
ríkisháskóla mótmæla harðlega 
„pólitískum afskiptum“ ráðuneytis
ins“ af ráðningarmálum tímaritsins.

„Þessi afskipti skortir mál
efnalegan grundvöll og af hjúpa 
skilningsleysi á vísindastarfsemi. 
Þau setja hið norræna tímarit 
niður og eru ráðuneytinu til álits
hnekkis,“ segir í yfirlýsingunni. 
Þá segir að Þorvaldur Gylfason sé í 
hópi afkastamestu vísindamanna 
landsins. Hann njóti alþjóðlegrar 
viðurkenningar fyrir vísindastörf. 
„Hann hefur samið og ritstýrt, 
ýmist einn eða með öðrum, alls 20 
bókum á ensku, íslensku og sænsku, 
og er auk þess höfundur mikils 
fjölda vísindaritgerða um hagfræði, 
efnahagsmál og stefnumótun í inn
lendum og erlendum vísindatíma
ritum og fræðilegum bókaköflum,“ 
segir meðal annars um störf Þor
valds. – gar

Hörð gagnrýni 
frá prófessorum

Þorvaldur Gylfason prófessor.
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Ljúffeng karamellukaka 

1.299 kr/pk

 
Sumarís frá Emmessís 1,3 l 

719 kr/stk

verð áður 899 kr/stk

 
Blöðrur í úrvali 

verð frá 1.399 kr/stk

 
Snuð og sleikjóar 

verð frá 219 kr/stk

 
50% afsláttur af 

Nammilandi 17.-20. júní 

1.450 kr/kg

verð áður 2.899 kr/kg

  Omnom súkkulaði 

verð frá 749 kr/pk

50%
 

afsláttur

HÆ HÓ JIBBÍ JEI

KAKA MÁNAÐARINS NÝJUNG

20% 
afsláttur
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Nú er rétti tíminn til að njóta Íslands
og alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða.  

Hvort sem þú vilt vera sóló, í hópi eða í rómans geturðu fundið þína 
flugleið til Ísafjarðar þar sem Borea Adventures, Tjöruhúsið og fleiri 
eðalviðkomustaðir taka þér og þínum fagnandi.

Flug og bíll eða flug og gisting eru á sérkjörum í allt sumar þannig 
að núna er rétti tíminn til að kynnast Ísafirði upp á nýtt.

+ Bókaðu á airicelandconnect.is

Flug og gisting frá

í eina nótt á mann

29.900 kr.

Flug og bíll frá

í einn sólarhring á mann

28.900 kr.

+ Ísafjörður

+ Rúnar Karlsson 
 Borea Adventures á Ísafirði.

Í ár eru liðin 76 ár frá stofnun 
lýðveldisins en hátíðahöld 
verða með breyttu sniði í ár 
vegna COVID-19 veirunnar. 
Einhver dagskrá verður þó í 
f lestum sveitarfélögum, en 

fólk er jafnframt hvatt til að halda 
upp á daginn með vinum og fjöl-
skyldu í garðinum heima.

Í Reykjavík hefst dagurinn með 
hátíðardagskrá á vegum Alþingis 
og forsætisráðuneytisins klukkan 
ellefu á Austurvelli með hefðbundn-
um liðum líkt og ávarpi forsætis-
ráðherra og ávarpi fjallkonunnar. 
Morgunathöfnin verður í beinni 
útsendingu á RÚV þar sem allir 
landsmenn geta fylgst með heima 
í stofu.

Nýstúdentar sjá um að leggja 
blómsveig við leiði Jóns Sigurðs-
sonar og Ingibjargar Einarsdóttur 
í Hólavallakirkjugarði að lokinni 

morgunathöfn á Austurvelli. For-
seti borgarstjórnar, Pawel Bartos-
zek, f lytur ávarp og skátar standa 
heiðursvakt. Borgin verður skreytt 
með fánum og blómum.

Engin formleg dagskrá verður 
eftir það, en létt stemning verður 
í miðborginni frá klukkan eitt til 
sex. DJ Dóra Júlía sér um tónlist 
á Klambratúni og sirkuslistafólk 
Hringleiks sýnir listir sínar. Þá 
geta gestir gætt sér á veitingum úr 
matarvögnum. Sundlaugar í Reykja-
vík verða opnar frá klukkan níu til 
tíu um kvöldið en Laugardalslaug 
frá klukkan átta til tíu. Borgar-
búar eru hvattir til að skreyta hús 
og híbýli með íslenska fánanum 
og taka þátt í leiknum Teljum 
fána. Leikurinn er innblásinn af 
vinsælustu af þreyingu ársins, en í 
dag verða fánar taldir í stað bangsa. 
Vegfarendur geta svo reynt að koma 

auga á fána í gluggum, görðum, 
á girðingum eða annars staðar í 
hverfinu. Tvö heppin hljóta glæsi-
leg og menningarleg verðlaun fyrir 
fjölda fána.

Hátíðahöld verða með svipuðu 
móti í f lestum bæjarfélögum lands-
ins og fólk hvatt til að halda heima-
hátíðir.

Í Kópavogi er áherslan lögð á 
hverf isstemningu. Ekki verða 
hefðbundin hátíðahöld á Rútstúni 
heldur eru umfangsminni skemmt-
anir á víð og dreif um bæinn. Milli 
klukkan tvö og fjögur eru hverfis-
hátíðir á fjórum stöðum, við Fífuna, 
Fagralund, Salalaug og Kórinn. Þar 
verða kynnar og skemmtikraftar 
og meðal þeirra sem koma fram eru 
GDRN, Friðrik Dór og Herra hnetu-
smjör. Listamennirnir koma allir 
fram á tveimur stöðum þannig að 
dagskráin er ólík á milli svæða. Þá 

Lýðveldinu fagnað í garðinum heima
Þjóðhátíðardegi Íslendinga verður fagnað með óhefðbundnu sniði í ár. Landsmenn eru hvattir til að halda upp á daginn með vin-
um og fjölskyldu og skreyta heimili og garða með fánum og öðru í fánalitunum. Fjölbreytt dagskrá verður víðs vegar um landið.

Landsmenn  eru hvattir til að skreyta heimili og garða með fánum og  
öðru í fánalitunum og halda hátíðarhöld heima. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Nú er rétti tíminn til að njóta Íslands
og alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða.  

Hvort sem þú vilt vera sóló, í hópi eða í rómans geturðu fundið þína 
flugleið til Ísafjarðar þar sem Borea Adventures, Tjöruhúsið og fleiri 
eðalviðkomustaðir taka þér og þínum fagnandi.

Flug og bíll eða flug og gisting eru á sérkjörum í allt sumar þannig 
að núna er rétti tíminn til að kynnast Ísafirði upp á nýtt.

+ Bókaðu á airicelandconnect.is

Flug og gisting frá

í eina nótt á mann

29.900 kr.

Flug og bíll frá

í einn sólarhring á mann

28.900 kr.

+ Ísafjörður

+ Rúnar Karlsson 
 Borea Adventures á Ísafirði.

Forsætisráðherra ávarpar borgarbúa samkvæmt hefð við Alþingishúsið klukkan ellefu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

fá allir krakkar frítt í hoppukastala 
og leiktæki og bílalestir verða á ferð 
um bæinn.

Í Hafnarfirði mun sveitarfélagið 
bjóða upp á óvæntar en ótíma-
settar uppákomur víða um bæinn. 
Opið verður á söfnum og í sund-
laugum sveitarfélagsins. Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins ætlar í tilefni 
dagsins að aka um nokkrar götur í 
Hafnarfirði á milli klukkan ellefu og 
tvö með blá ljós og íslenska fánann.

Á Akureyri verður sérstakur 
blómabíll á ferð um bæinn frá 
klukkan eitt og klukkan þrjú hefst 
skemmtidagskrá fyrir yngri kyn-
slóðina. Hátíðahöld og viðburðir 
verða á sex stöðum víðs vegar í 
bænum.

Það verður mikið fjör í Reykja-
nesbæ í dag. Dagskráin verður bæði 
með hefðbundnu og óhefðbundnu 
sniði. Hátíðardagskrá úr skrúðgarð-
inum verður í beinu streymi og fólk 
hvatt til að fylgjast með þar. Þá verð-
ur sundlaugarpartý frá klukkan 
þrjú til fimm þar sem plötusnúður 
þeytir skífum. Um kvöldmatar-
leytið verða grillaðar pylsur ásamt 
Ingó og Veðurguðunum.

Fjölbreytt dagskrá verður á þjóð-
hátíðardaginn á Selfossi, en fastir 
liðir eins og skrúðgangan fara ekki 

fram. Klukkan hálftvö fer fram 
hátíðarræða fjallkonunnar og ávarp 
fulltrúa Sveitarfélagsins Árborgar. 
Barnadagskrá verður frá klukkan 
tvö og Íþróttaálfurinn lætur sjá 
sig. Um kvöldið fer fram í fyrsta 
sinn kvöldvaka eldri borgara, þar 
sem fram koma meðal annars Sig-
ríður Thorlacius og Guðmundur 
Óskar Guðmundsson og félagar úr 
Harmonikufélagi Selfoss.

Í Vestmannaeyjum verða hátíða-
höld með hefðbundnu sniði. Það 
ætti allt að geta farið fram þrátt 
fyrir fjöldatakmarkanir. Dagskráin 
hefst klukkan níu þegar fánar eru 
dregnir að húni í bænum. Klukkan 
hálfellefu flytur fjallkonan hátíðar-
ljóð og skólalúðrasveitin spilar. 
Hvatningarverðlaun fræðsluráðs 
2020 verða af hent og klukkan 
hálftvö leggur skrúðganga af stað.

Veðrið lítur ágætlega út um land 
allt. Það ætti vel að vera hægt að 
grilla og njóta samverustunda úti 
en útlit er fyrir milt veður. Skýjað 
verður með köf l um sunn an- og 
vest an lands og hiti á bilinu 10 til 14 
stig. Á Norðaust ur landi verður létt-
skýjað og hiti á bilinu 13 til 19 stig.

Nánari upplýsingar um dagskrá í 
höfuðborginni má finna á 17juni.is.
urdur@frettabladid.is
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Í dag er því 
fagnað víða 
um heim að 
loksins, 
loksins 
verður aftur 
blásið til leiks 
í enska 
boltanum.

 

Byrjum á því 
að treysta 
fólki og 
frjálsri 
samkeppni.Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

PREN
TU

N
.IS

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

Það er óhætt að fullyrða að Íslendingum 
hafi gengið misvel að halda upp á 
stórafmæli þjóðarinnar. Þeim sem 
tóku þátt í sjálfri stofnun lýðveldisins á 
Þingvöllum er rigningin minnisstæðust 
og þeir sem hugðust fagna 50 árum 

síðar muna fátt annað en upplifun sína af frægustu 
umferðarteppu Íslandssögunnar, sem náði alla leið 
frá Reykjavík til Þingvalla. Svo slæmar voru minn
ingar landsmanna reyndar af þessu fíaskói að efnt 
var til hópskróps á næstu hátíð, aldarafmæli kristni 
í landinu. Þrotlaus vinna Vegagerðarinnar árin á 
undan dugði ekki til að hrista sex ára gamalt ferða
volkið úr þjóðinni, sem kaus að sitja heima.

Þá vilja eflaust f lestir gleyma vandræðagangin
um á aldarafmæli fullveldisins sem forseti Alþingis 
eyðilagði með því að bjóða forseta danska þingsins 
og stofnanda Danska þjóðarflokksins í afmælið 
og gera með því hatara útlendinga að heiðursgesti 
í stórafmælisboði íslensku þjóðarinnar. Ári síðar 
lék Hæstiréttur engu að síður svipaðan leik og bauð 
andstæðing alþjóðlegra mannréttinda og merkasta 
dómstóls Evrópu sérstaklega velkominn í aldar
afmæli Hæstaréttar; að öðru leyti lokaða samkomu 
ætlaða útvöldum lögmönnum og rjóma íslenskra 
embættismanna.

Það er því ekki að furða að mörgum Íslendingum 
leiðist hálfpartinn hátíðahöld sem embættismenn 
og stjórnmálamenn eyða mörgum mánuðum í að 
skipuleggja. Þau einkennast yfirleitt af vondu veðri, 
leiðinlegri dagskrá, margvíslegu fúski í viðburða
stjórnun og gerð kostnaðaráætlana, og síðast en 
ekki síst af öðrum viðhorfum en meirihluti þjóðar
innar aðhyllist um hverju beri að fagna og hverju 
hafna.

Þótt fjallkonan flytji sitt ljóð á Austurvelli í 
dag og afmælisbarnið fái sinn blómsveig venju 
samkvæmt, fær hinn almenni Íslendingur frí í 
boði heimsfaraldursins og þarf hvorki að mæta í 
skrúðgöngu né á tónleika á Arnarhóli. Í staðinn 
verður afmæli Íslands haldið í einkasamkvæmum 
á heimilum landsins og yfir því gleðjast eflaust 
margir, því í dag er ekki aðeins haldið upp á afmæli 
Íslands heldur einnig önnur merk tímamót.

Í dag er því fagnað víða um heim að loksins, 
loksins verður aftur blásið til leiks í enska bolt
anum. Unnendur boltans hafa reikað um híbýli sín 
undanfarnar tólf vikur í ráðaleysi og angist eins og 
veröldinni hafi verið kippt undan fótum þeirra. Frá 
páskum hafa aðdáendur íþróttarinnar fögru beðið 
milli vonar og ótta eftir niðurstöðu um örlög tíma
bilsins, hvort það verði blásið af, það stytt eða hvort 
freista ætti þess að ljúka því. Nú er biðin á enda og 
blásið verður til leiks í tveimur leikjum í dag og þótt 
Evrópumótum landsliða hafi verið frestað bjarga 
Salah, Agüero og Gylfi okkar Sigurðsson sumrinu. 
Liverpool verður fullburða meistari og fær að fagna 
titlinum eftir 30 ára bið. Það er því full ástæða til að 
óska öllum fótboltanördum gleðilegrar hátíðar.

Gleðilega hátíð

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Landamærin
Allt ætlaði um koll að keyra 
þegar kom í ljós að útlendinga-
smalandi Evrópusambandsbíll-
inn virkar. Er hann nú notaður 
til að smala saman rúmensku og 
albönsku strokufólki sem hefur 
gerst svo djarft að ala hér mann-
inn án pappíra. Hefur dóms-
málaráðherra, sem engum datt 
í hug að væri mikil áhugakona 
um að eiga Evrópusambandsbíl, 
fengið á sig harða gagnrýni. 
Stóri bróðir hennar kom henni 
ekki beint til varnar þegar hann 
sagði á Twitter: „Nýjasta pikk-
upplínan á systur mína þessa 
dagana er: Hey, má ég fara yfir 
landamærin þín?“

Ekki traustvekjandi
Umhverfisráðherra var ekki 
traustvekjandi þegar hann 
sagði undirbúning hafinn að 
því að kaupa losunarheimildir 
fyrir íslenska ríkið sem hefur 
farið langt fram úr skuld-
bindingum sem kveðið var á um 
í Kýótó-samkomulaginu. Hann 
sagði nefnilega að sá undir-
búningur væri að hefjast fyrir 
tveimur árum. Fréttablaðið 
greindi frá því í síðustu viku að 
kostnaðurinn gæti numið 10-18 
milljörðum króna. Umhverfis-
ráðherra hafði nú ekki heyrt að 
kostnaðurinn  yrði svo mikill en 
það yrði þó að koma í ljós. Betra 
hefði verið ef gripið hefði verið 
til aðgerða árið 2018 og þannig 
sparaðir milljarðar.
arib@frettabladid.is
bjornth@frettabladid.is

Árið er 1994 og þú ert með vægan höfuðverk. 
Þú gerir þér ferð í næstu verslun og kaupir 
íbúfen til að slá á verkinn. Nei, þú ert að 

sjálfsögðu ekki á Íslandi. Enn þann dag í dag er 
ekki hægt að kaupa venjuleg lausasölulyf í versl
unum, þótt 26 ár séu liðin frá því gildandi lyfjalög 
voru sett.

Lyfjalög eru nú til meðferðar á Alþingi og þar 
eru ýmsar breytingar í farvatninu. Þar með talið 
í tengslum við lausasölulyfin. En verið alveg 
róleg, það er ekkert verið að slaka of mikið á for
ræðishyggjunni. Ekkert of mikið vald til fólksins. 
Stjórnvöld eru enn hrædd um að almenningur 
hér fari sér að voða með íbúfeni, ofnæmislyfjum, 
magabólgulyfjum eða vægum verkjalyfjum. 
Nema íbúar í litlum plássum þar sem ekki eru 
starfræktar lyfjabúðir eða lyfjaútibú. Þar má, 
samkvæmt tillögu stjórnvalda, veita undanþágur 
og selja lausasölulyf á sama hátt og þau eru seld 
í f lestum löndum í kringum okkur, í almennri 
verslun.

Þetta er fín tillaga að öllu leyti nema einu. Hún 
gengur of skammt. Eðlilegra væri að sýna þá 
framsýni að afnema þessar miklu takmarkanir 
sem enn gilda um lausasölulyfin. Í tengslum við 
afgreiðslu lyfjalaga nú hef ég lagt fram breytingar
tillögu þess efnis. Til að gæta fyllstu varúðar 
felur tillagan í sér að Lyfjastofnun skuli birta 
lista á heimasíðu sinni yfir þau lyf, styrkleika og 
pakkningar, sem heimilt verður að selja.

Samkeppniseftirlitið hefur bent á að reynsla 
nágrannalanda okkar af því að heimila sölu 
lausasölulyfja í almennum verslunum sé sú að 
neytendur hafi notið meira úrvals ódýrra lausa
sölulyfja. Víða í nágrannalöndum okkar er hægt 
að nálgast helstu lausasölulyf í sjálfsölum. Að mati 
Samkeppniseftirlitsins væri tilefni til að skoða 
notkun sjálfsala hér. Ég er sammála því, en í ljósi 
ríkjandi forræðishyggju er réttara að taka hér 
eitt skref í einu. Byrjum á því að treysta fólki og 
frjálsri samkeppni.

Þversögnin um lausasölulyf

Hanna Katrín 
Friðriksson
alþingismaður 
Viðreisnar
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Fjölskyldan er stöðugt á undan-
haldi. Um helmingur barna 
mæðra undir þrítugu fæðist 

utan hjónabands. Í Bandaríkjum 
Norður-Ameríku eru synir tán-
ingsmæðra yfirleitt í sérstökum 
áhættuhópi með tilliti til þroska og 
aðlögunar. Í tæpum 70% tilvika fara 
konur fram á skilnað. Í langflestum 
tilvika fá mæður forsjá barnanna 
eða búa þeim heimili. Rannsókn í 
BNA bendir til, að félagsráðgjafar 
ljái börnum eyra um heimilisfesti, 
vilji þau búa hjá móður sinni. Ann-
ars ekki. Mæður fá öflugan stuðning 
frá kvenfrelsunarhreyfingunum, 
sem frá því um miðjan áttunda 
áratug síðustu aldar hafa ákveðið 
barist fyrir rétti móður til barna. 
Þetta er beinlínis í blóra við endur-
teknar rannsóknaniðurstöður þess 
efnis, að geti barn ekki búið við 
reglubundið atlæti beggja foreldra, 
sé þeim yfirleitt í hvívetna betur 
komið hjá föður sínum.

Sjálfsvígstíðni drengja og karla 
er skelfileg. Á aldrinum 10-15 ára 
fremja tvöfalt f leiri strákar sjálfs-
víg heldur en stelpur; á aldrinum 
15-19 ára eru þeir fjórum sinnum 
f leiri; á aldrinum 20-24 eru þeir 
fimm til sex sinnum f leiri. Sjálfs-
vígum karla fjölgar meira en hjá 
konum. Í Indlandi t.d. aukast þau 
níu sinnum hraðar. Meðan tíðni 
sjálfsvíga lækkaði um þriðjung hjá 
konum, hækkaði hún um fjórðung 
hjá körlum. Samkynhneigðir piltar 
svipta sig þrefalt oftar lífi, miðað við 
stúlkur í sömu stöðu.

Athyglisbrestur (ADHD), geðsjúk-
dómar, þroskaskerðing og námsörð-
ugleikar færast í vöxt, jafnvel svo, að 
talað er um „taugaþroskakreppuna“ 
(neural crises). Börn þunglyndra 
mæðra eru allt að tvisvar sinnum 
líklegri til að glíma við ADHD, svo 
og þeir drengir, sem ekki búa við 
aðhlynningu feðra sinna. Konur 
verða stöðugt daprari í bragði og 
neyta ógnarlegs magns þunglyndis-
lyfja, samtímis því að mikill fjöldi 
drengja nýtur ekki föðurhand-
leiðslu. T.d. elst um þessar mundir 
um þriðjungur barna upp við föður-
leysi í Bretlandi og BNA.

Drengjum er þrefalt hættara, 
en stúlkum, við að ánetjast tölvu-
leikjum. Þeim er einnig hættara við 
að ánetjast klámi, áfengi og öðrum 
fíkniefnum. Þeir hrökklast umvörp-
um úr framhaldsskóla og stunda 
síður nám við æðri menntastofn-
anir. Þeir eru reknir þrisvar sinnum 
oftar úr skóla, en stúlkur. Einkunnir 
þeirra eru yfirleitt lakari, nema séu 
þeir stúlkulegir í hátt. Þá fá þeir 
svipaðar einkunnir. Slök frammi-
staða í lestri er sérstakt áhyggjuefni, 
því lestur er nefnilega fyrirboði 
árangurs í lífinu. Greind drengja 
hrakar einnig. Það er skiljanlegt í 
ljósi aðbúnaðar þeirra í samfélagi 
og skóla. Rannsóknir frá Bretlandi 
benda til, að drengir hafi glutrað 
niður 15 stigum greindarvísitölu 
síðan 1980. Jafnvel þótt samvistir 
með föður fyrir 11 ára aldur stuðli 
ákveðið að aukinni greind þeirra, 
er föðurleysið samt sem áður geig-
vænlegt.

Synir, eiginmenn og feður, eru 
oftar hrifnir á brott vegna fjórtán 
algengustu sjúkdóma af fimmtán 
(of beldis og slysa). Hlutfallið er alls 
staðar hærra, nema í Alzheimers 
sjúkdómi. Sums staðar margfalt 
hærra; hjartasjúkdómar, illkynja 
krabbamein, lungnasjúkdómar, 
slys, heilablóðfall, sykursýki, önd-
unarerfiðleikar og lungnabólga, 
nýrnabólgur, sjálfsvíg (nærfellt 

Föðurleysi, umhverfi og aðbúnaður drengja
Arnar  
Sverrisson
ellilífeyrisþegi

fjórum sinnum tíðari), blóðeitrun, 
lifrarsjúkdómar, skorpulifur, of hár 
blóðþrýstingur, Parkinsons sjúk-
dómur, veirusýkingar í lungum og 
lungnaþroti (pneumonitis), alnæmi 
(AIDS) og morð.

Heilsuspillandi vinnuumhverfi 
tekur stöðugt stærri toll. Hátterni, 
sem bæði kyn töldu áður bæði 
sæmilegt og sjálfsagt, hefur fyrir 
atbeina kvenfrelsaranna nú verið 
endurskilgreint ýmist sem haturs-

tal, kynfólska, kynferðisleg áreitni, 
kynbundin áreitni eða nauðgun – 
og lögum breytt til samræmis. Við 
ákærur þar um er víða engin eigin-
leg sönnunarfærsla nauðsynleg 
fyrir rétti. Aukinheldur hefur víða í 
skólum, fyrirtækjum og stofnunum 
verið á komið á fót svonefndum 
kengúrudómstólum, sem „dæma“ í 
slíkum málum.

Miðað við reglur hinnar norður-
amerísku Jafnréttisstofu (Equal 

Employment Opportunity Comm-
isson), þá er það álitið fullnægjandi 
sönnun ávirðinga um misjafnt kyn-
ferðislegt athæfi af karla hálfu að 
hvísla fullyrðingu þar um í eyra vin-
konunnar. Kvenkyns sálfræðingur 
í f lota BNA, kennir, að spyrji karl 
konu, hvers vegna hún sækist eftir 
frama í f lotanum, sé það dæmigerð 
kynferðisleg áreitni.

Norður-ameríski sálfræðingurinn, 
Warren Farrell, segir um þessa þróun: 

„Í hnotskurn; vinnuvernd karla gegn 
dauðaslysum var virt að vettugi. 
Í stað þess [var lögð áhersla á] að 
vernda konur fyrir hvatvíslegu dufli 
og daðri.“ … „Konum hefur hlotnast á 
einum áratug meiri vernd gegn sóða-
legum bröndurum í vinnunni, heldur 
en karlar hafa fengið gegn dauða-
slysum á sama vettvangi.“

Þróunin í umhverfi okkar er oft 
fyrirboði þess, sem koma skal á 
Íslandi.

Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

sérverslun með vandaðar gjafavörur

Taktu daginn frá! Árlega brúðkaupskynningin okkar verður haldin 27. apríl.15% kaupauki til brúðhjóna sem stofna brúðargjafalista
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Ríkisstjórnin talar fyrir 
orkuskiptum, rafvæðingu 
hafna og öðrum grænum 
tækifærum. Það kallar á 
aukna orku en orkuöflun 
situr nú á hakanum.

Ari Trausti Guðmundsson, 
þingmaður VG, segir hér í 
blaðinu, 12. júní sl., að „vind

orka sé hluti af heildarskipulagi 
orkuvinnslu og falli að rammaáætl
un.“ Á vegum Landsvirkjunar séu 
„vindorkuver í orkunýtingarflokki 
og biðflokki „svokallaðrar ramma
áætlunar“ og margir myllulundir í 
skoðun.“ Þetta er rangt. 3ja ramma
áætlun hefur ekki verið samþykkt 
og engir vindlundir eru í núgildandi 
áætlun. Það er Orkustofnun sem 
ákveður hvaða virkjunarkostir eru 
nægilega skilgreindir til þess að 
verkefnisstjórn um rammaáætlun 
og faghópar á hennar vegum geti 
yfir höfuð fjallað um þá. Orku
stofnun hefur ekki skilgreint neina 
vindorkukosti og því engir myllu
lundir í skoðun á þeim bæ.

Um hve r f i s r áðhe r r a s a g ð i , 
aðspurður um vindorku, það vera 
„mat umhverf is og auðlinda
ráðuneytisins og atvinnuvega og 
nýsköpunarráðuneytisins að mál
efni vindorku heyri undir ramma
áætlun.“ Atvinnuvegaráðuneytið 
kveðst aðspurt aldrei hafa haldið 
þessu fram. Afstaða þess sé óbreytt 
en „þessi mál“ séu til umfjöllunar 
í starfshópi þriggja ráðuneyta og 
„niðurstöðu verði að vænta innan 
skamms.“

Tú l k u n u m hver f isr áðher r a 
styðst við álit iðnaðarnefndar 
Alþingis, sem lagði til að „víkka 
gildissvið laganna“ með nýju heiti. 
Í stað „fallvatna og háhitasvæða“ 
kæmi „landsvæða“. Lögin heita því 
„lög um verndar og orkunýtingar
áætlun landsvæða,“ nr. 48/2011. 
Ekki er minnst á vindorku í lögun
um, en bæði „fallvatn“ og „háhita
svæði“ eru þar skilgreind. Allt er 
á huldu um hvernig veita skuli 
nýtingaleyfi á vindorku, innan 
eignarlanda sem þjóðlendna. Til
laga umhverfisráðherra um vind
orkukosti í 3ju rammaáætlun, 
Blöndulund í nýtingarf lokk og 
Búrfellslund í biðf lokk, er byggð 
á hugmynd verkefnastjórnar um 
„vindorkuver Landsvirkjunar,“ án 
afstöðu Orkustofnunar og þannig 
reist á röngum grunni. Ráðherra 
er vissulega frjálst að leggja hana 

Vindorka fellur ekki að rammaáætlun

Lífeyrissparnaður er mikil
vægur hverjum og einum 
þegar aldurinn færist yfir. En 

jafnframt eru þetta réttindi sem oft 
og tíðum eru ekki efst á forgangs
lista fólks í amstri dagsins. Hver og 
einn sjóðfélagi í lífeyrissjóði ræður 
litlu en saman geta sjóðfélagar lyft 
grettistaki.

Fram undan er ársfundur Frjálsa 
lífeyrissjóðsins þar sem ég er félagi. 
Ég er í sjóðnum vegna þess að hugs
unin í stjórnskipulagi sjóðsins er að 
mörgu leyti góð, aðild að sjóðnum 
er frjáls, allir stjórnarmenn eru nú 
kosnir á ársfundi og möguleiki hjá 
sjóðfélögum að velja að vild ávöxt
unarleiðir og séreignahlutfall.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn getur gert betur

Skúli  
Thoroddsen
lögmaður

fram sem sína tillögu, í þágu Lands
virkjunar, þrátt fyrir ágallana, og 
mismuna þar með vindorkufyrir
tækjum. Þar á Alþingi síðasta orðið 
eða, eftir atvikum, dómstólar.

Ríkisstjórnin talar fyrir orku
skiptum, rafvæðingu hafna og 
öðrum grænum tækifærum. Það 
kallar á aukna orku en orkuöf lun 
situr nú á hakanum. Raunhæf 
græn atvinnuskapandi vindorku
verkefni eru pikkföst í kerfinu eða 
tefjast úr hófi vegna túlkunar
ágreinings í stjórnsýslunni. Orku
stofnun hefur áréttað að vindur 
verði ekki bundinn við landsvæði, 
eins og vatnsföll og háhiti. 

Fyrir liggur að um orkurann
sóknir slíkra kosta fer eftir lögum 
um rannsóknir og nýtingu á auð
lindum í jörðu, auðlindalögum, 
sem lög um rammaáætlun vísa 
til í því sambandi. Auðlindalögin 

gilda ekki, hvorki um vind né 
vindorkurannsóknir. Sú stefnu
mörkun sem felst í rammaáætlun 
takmarkar stjórnarskrárbundnar 
heimildir sveitarfélaga í skipulags
málum. Slíkar skerðingar í þágu 
almannahagsmuna til verndar 

eða nýtingu á náttúruauðlindum, 
þurfa ótvíræða, skýra lagastoð, 
eins og rammaáætlun er, varðandi 
vatnsföll og háhitasvæði. Hvort 
rammaáætlun taki til vindorku 
ríkir í besta falli óvissa. Sé það 
svo, kæmi það í hlut Orkustofn
unar að skilgreina vindorkuland
svæðin. Hin „takmörkuðu gæði“ 
sem þannig verða til í eignarlandi 
sumra – en ekki allra – eða í þjóð
lendum, yrði ríkið að bjóða út. Slíkt 
útboð tæki til skipulagssvæðis með 
gildu virkjunarleyfi fyrir vindlund 
til handa orkufyrirtæki á grund
velli jafnræðis innan Evrópska 
efnahagssvæðisins. Ekkert reglu
verk lýsir slíkum útboðsferli hér 
á landi, frá afmörkun vindlunda 
til virkjunarútboðs. Svo virðist 
sem umhverfisráðherra vaði reyk 
um rammaáætlun, villtur vega. En 
þessi mál eru annars til umfjöll

unar í starfshópi þriggja ráðuneyta 
og þaðan er niðurstöðu að vænta 
„innan skamms“.

Að lokum þetta: Rammaáætlun 
er fyrst og fremst hlutlæg leið til 
sátta um vernd eða orkunýtingu 
tiltekinna fallvatna og háhita
svæða. Það er hennar markmið. 
Um vindorku gilda önnur lögmál. 
Hún er alls staðar og um virkjunar
leyfi vindlunda fjalla raforkulög, 
þ.m.t. umhverfisskilyrði slíkra 
leyfa og að virkjun skuli lúta skipu
lagsákvörðun viðkomandi sveitar
félags. Vindorkuver, eins og aðrar 
virkjanir, er háð skilyrðum sem 
lúta að umhverfisvernd og land
nýtingu. Virkjun vindorku mun 
styrkja markmið raforkulaga um 
skilvirkan raforkumarkað, þjóð
hagslega hagkvæmt raforkukerfi, 
raforkuöryggi og síðast en ekki síst, 
efla atvinnulíf og byggð í landinu.

Yngvi Óttarsson
verkfræðingur  
og félagi í Frjálsa 
lífeyrissjóðnum

Ársfundurinn verður 23. júní nk. 
í Hörpunni og af því tilefni leit ég 
í ársreikninga þriggja lífeyrissjóða 
og bar saman raunávöxtun, rekstr
arkostnað og veltu verðbréfasafns. 
Öðrum sjóðfélögum til upplýsingar 
fylgja hér á eftir niðurstöður úr 
þeim samanburði.

Ég tók með í samanburðinn 
Almenna lífeyrissjóðinn, sem er 
álíka og Frjálsi að stærð og upp
byggingu og sjóðfélagar ráða þar 
einnig stjórn í beinni kosningu. 
Almenni lífeyrissjóðurinn var 
upphaflega settur á stofn af Íslands
banka, en er nú sjálfstæður sjóður. 
Frjálsi lífeyrissjóðurinn er rekinn 
af Arion banka. Jafnframt skoðaði 
ég tölur frá Lífeyrissjóði verzlunar
manna (LIVE) sem er stærsti líf
eyrissjóður landsins á almennum 
markaði.

Ávöxtun
Við samanburð ávöxtunar horfði ég 
til raunávöxtunar sameignadeilda 
Frjálsa og Almenna, enda eru þær 
reknar með sambærileg markmið 
varðandi ávöxtun og öryggi. Líf

eyrissjóður verzlunarmanna er að 
nær öllu leyti sameignasjóður og 
því ber ég hann jafnframt saman á 
þeim grunni. Ég skoðaði tölur síð
ustu þriggja ára, 20172019. Ávöxt
unartölur allra sjóðanna miðast við 
markaðsvirði skráðra eigna.

Raunávöxtun sameignadeild
anna 20172019 sveif last nokkuð 
milli ára, en á þessu tímabili er 
árleg meðalraunávöxtun sameigna

deildar Frjálsa 5,4%, Almenna 6,6% 
og LIVE 7,3%.

Tap af fjárfestingu Frjálsa líf
eyrissjóðsins í United Silicon og 
Bakka er tæpir 2 milljarðar á þessu 
tímabili. Það jafngildir að tapast 
hafi vegna þess árlega um 0,3% af 
heildareignum Frjálsa 20172019.

Rekstrarkostnaður
Heildarkostnaður við rekstur 
sjóðanna samanstendur af skrif
stofu og stjórnunarkostnaði að 
viðbættum fjárfestingagjöldum, 
bæði beinum og reiknuðum. Með
alkostnaðarhlutfall sjóðanna af 
heildareignum á tímabilinu 2017
2019, er 0,59% hjá Frjálsa, 0,45% hjá 
Almenna og 0,44% hjá LIVE.

Athygli vekur að rekstrarkostn
aður Frjálsa er því um 30% hærri 
en hjá Almenna á þessu tímabili. 
Á sama tíma er raunávöxtun sér
eignadeildar Frjálsa 1,2% lakari en 
hjá Almenna og 1,9% lakari en hjá 
LIVE.

Velta verðbréfasafns
Þegar skoðuð er velta verðbréfa

safns sjóðanna í heild kemur í ljós 
að hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum er 
mikið að gera við að kaupa og selja 
með tilheyrandi viðskiptakostnaði. 
Þegar lögð eru saman öll viðskipti 
með hlutabréf og skuldabréf á 
hverju ári og deilt með heildar
eignum fæst mælikvarði á hversu 
hratt er verið að velta eignasafninu.

Á árabilinu 20172019 keypti og 
seldi Frjálsi verðbréf árlega sem 
samsvöruðu 53% af heildareignum. 
Hjá Almenna var þetta hlutfall 17% 
á sama tímabili og 13% hjá LIVE. 
Velta verðbréfasafns var því marg
föld hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum í 
samanburði við hina sjóðina. Þessi 
mikla velta hefur aukið viðskipta
kostnað án þess að skila sér í betri 
ávöxtun, reyndar þvert á móti eins 
og að framan getur.

Það er því niðurstaða mín af 
þessum einfalda samanburði að 
Frjálsi lífeyrissjóðurinn geti gert 
betur. Ávöxtun sjóðsins hefur bein 
áhrif á réttindi sjóðfélaga. Ég hvet 
því sjóðfélaga til að mæta á árs
fundinn og gæta hagsmuna sinna. 
Á því er þörf.

Árleg meðal raunávöxtun  
sameignadeilda 2017-19
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 5,4%
Almenni lífeyrissjóðurinn 6,6%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 7,3%

Heildarkostnaður við rekstur 2017-
19 sem hlutfall af hreinni eign
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 0,59%
Almenni lífeyrissjóðurinn 0,45%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 0,44%

Árleg meðal kaup og sala verðbréfa 
2017-19 sem hlutfall af hreinni eign
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 53%
Almenni lífeyrissjóðurinn 17%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 13%
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Góðgerðasamtökin sem reka Íslandsspil, Rauði Krossinn, Slysavarnafélagið Landsbjörg og SÁÁ, ásamt Happdræ�i 
Háskóla Íslands fyrir Háskóla Íslands treysta mjög á „framlög“ spila�kla til að �ármagna starfsemi sína. Í stjórnum 
þessara félaga sitja einstaklingar sem láta átölulaust að fólk sem er veikt af spila�kn spili frá sér aleiguna. Spila�klar, 
börn þeirra, �ölskyldur og vinir skila skömminni af spilakössum til þeirra sem eiga þá og reka.

Árið 2018 fóru um 12.253.000.000 króna í spilakassa.
Að banna spilakassa læknar ekki spila�kn en það er samt vitað að spilakassar eru 
það �árhæ�uspil sem er mest ávanabindandi. Þrisvar til �órum sinnum meira 
ávanabindandi en til að mynda póker og íþró�aveðmál.

Stjórn 
SÁÁ
Arnþór Jónsson
Anna Jóna Ármannsdó�ir
Arndís Oddfríður Sigurðardó�ir
Ásdís Olsen
Bjarni Sigurðsson
Björn Logi Þórarinsson
Einar Axelsson
Einar Hermannsson
Einar Már Guðmundsson
Erla Björg Sigurðardó�ir
Gísli Stefánsson
Guðmundur Örn Jóhannsson
Guðrún Þórsdó�ir
Gunnar Alexander Ólafsson
Halldóra Jónasdó�ir
Heiður Gunnarsdó�ir
Hekla Jósepsdó�ir
Helga Haraldsdó�ir
Helga Óskarsdó�ir
Hjördís Reykdal
Hörður Svavarsson
Jón H. B. Snorrason
Jón Kristinn Snæhólm
Kristjana Jónsdó�ir
Kristján Ernir Björgvinsson
Lára Erlingsdó�ir
Linda Pétursdó�ir
Magnús Þór Hafsteinsson
Maríus Óskarsson
Már Gunnarsson
Olga Ingólfsdó�ir
Pétur Einarsson
Róbert Marshall
Sif Böðvarsdó�ir

Sigurður Freyr Hafstein
Sigurður Friðriksson
Sólrún Freyja Sen
Svala Ísfeld Ólafsdó�ir
Sævar Sigurðsson
Theódór S. Halldórsson
Valgerður Jóhannsdó�ir
Valgerður Rúnarsdó�ir
Valur Júlíusson
Þorsteinn Óskarsson
Þórarinn Tyrfingsson
Þórdís Jóna Jakobsdó�ir
Þráinn Farestveit
Þuríður Þórðardó�ir

Stjórn 
Rauða Krossins
Sveinn Kristinsson
Baldur Steinn Helgason
Elín Ósk Helgadó�ir
Gréta María Grétarsdó�ir
Hrund Snorradó�ir
Halldór Valdimarsson
Ívar Kristinsson
Jónas Sigurðsson
Silja Bára Ómarsdó�ir
Sveinn Þorsteinsson
Þóra B. Nikulásdó�ir

Stjórn 
Slysavarnafélagið 
Landsbjörg
Þór Þorsteinsson
Auður Yngvadó�ir
Borghildur F. Kristjánsdó�ir
Gísli V. Sigurðsson

Hallgrímur Óli Guðmundsson
Hildur Sigfúsdó�ir
O�i Rafn Sigmarsson
Valur S. Valgeirsson
Þorsteinn Þorkelsson

Stjórn 
Íslandsspila
Kristín S. Hjálmtýsdó�ir
Ívar Kristinsson
Jóhannes Rúnar Jóhannsson
Jón Svanberg Hjartarson
Theódór Skúli Halldórsson
Þorsteinn Þorkelsson

Stjórn 
Happdræ�is Háskóla 
Íslands
Eyvindur G. Gunnarsson
Jenný Bára Jensdó�ir
Kristbjörg Edda Jóhannsdó�ir

Stjórn 
Háskóla Íslands
Jón Atli Benediktsson
Ásthildur Margrét Otharsdó�ir
Benedikt Traustason
Einar Sveinbjörnsson
Guðrún Geirsdó�ir
Guðvarður Már Gunnlaugsson
Ingibjörg Gunnarsdó�ir
Kristrún Heimisdó�ir
Ólafur Pétur Pálsson
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdó�ir
Siv Friðleifsdó�ir

Við græddum 
3.721.000.000      kr. á 
veikum spila�klum 
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Enski boltinn snýr loks aftur
Þriggja mánaða bið er á enda. Enski boltinn snýr aftur í kvöld með tveimur leikjum, meðal annars stór-
leik Arsenal og Manchester City. Reglurnar eru þó aðeins öðruvísi en menn eiga að venjast fyrir leikina.
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FÓTBOLTI Veðbankar í Bretlandi 
hafa spáð því að Marcus Rashford, 
sóknarmaður Manchester United, 
verði valin íþróttamaður ársins eða 
Sports Personality of the Year sem 
BBC veitir árlega. Í gær var tilkynnt 
að Boris Johnson, forsætisráðherra 
Bretlands, og ríkisstjórn hans hefði 
ákveðið að snúa við ákvörðun sinni 
og halda áfram að styðja við fátæk 
börn sem hafa ekki efni á mat. Upp-
hæðin nemur um 20 milljörðum 
íslenskra króna og er sögð hafa áhrif 
á 1,3 milljónir barna.

Þetta gerði Johnson eftir þrýst-
ing sem Rashford hefur beitt bresk 
stjórnvöld í fjölmiðlum og sam-
félagsmiðlum undanfarna daga.

Rashford sem ólst sjálfur upp við 
mikla fátækt hefur sjálfur safnað 

rúmlega 3,3 milljörðum íslenskra 
króna í sjóð sem hefur það að 
markmiði að styðja við fátækar 
fjölskyldur. „Svona getum við gert 
ef við stöndum saman. Þetta er 
ENGLAND 2020,“ segir Rashford á 
Twitter-síðu sinni.

Samkvæmt Paddy Power veð-
bankanum er Rashford kominn 
í hóp Jordan Henderson, Lewis 
Hamilton og boxarans Tyson Fury, 
sem íþróttamaður ársins. Líkurnar 
eru nú taldar 6 á móti 4, en voru 
80/1. Ben Stokes, úr krikketi, varð 
hlutskarpastur síðast.

Rashford hefur verið frá vegna 
bakmeiðsla síðan í janúar, en hann 
hefur jafnað sig samkvæmt síðustu 
fréttum af honum innan vallar. 
– bb

Rashford líklegur til að verða íþróttamaður ársins

Marcus Rashford er orðinn einn umtalaðist fótboltamaður síðari tíma 
vegna örlætis síns og góðmennsku utan vallar. NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í handbolta er í riðli með Portúgal, 
Litháen og Ísrael í undankeppni 
Evrópumótsins sem fram fer í Ung-
verjalandi og Slóvakíu í janúar árið 
2022.

Íslenska liðið var í efsta styrk-
leikaflokki þegar dregið var í und-
ankeppnina í gær. Undankeppnin 
hefst í nóvember síðar á þessu ári. 
Tvö efstu liðin í hverjum riðli og 
þau fjögur lið sem eru með bestan 
árangur í þriðja sæti í riðlunum 
átta í undankeppninni, fara í loka-
keppni mótsins.

Alfreð Gíslason og lærisveinar 
hans hjá Þýskalandi eru með 
Austurríki, Bosníu-Hersegóvínu 
og Eistlandi í riðli en Alfreð tók við 
stjórnartaumunum hjá þýska liðinu 
síðasta haust.

Erlingur Richardsson sem stýrir 
Hollandi mætir Slóveníu, Póllandi 
og Tyrklandi. Færeyjar sem hafa á 
spennandi liði að skipa og munu 
eiga nokkra fulltrúa í Olís-deildinni 
næsta vetur eru með Tékklandi, 
Rússlandi og Úkraínu í riðli. – hó

Undankeppni 
EM 2022 hefst 
í nóvember

Guðmundur Guðmundsson.

FÓTBOLTI Vissulega byrjar enski 
boltinn á leik Aston Villa og Shef-
field United en trúlega bíða f lestir 
eftir kvöldleiknum, sem er viður-
eign Manchester City og Arsenal, 
sem er eins gómsæt byrjun og hún 
verður. Eftir rúmlega 100 daga fjar-
veru byrjar enski boltinn að rúlla 
í kvöld. Fari svo að Arsenal vinni 
City getur Liverpool tryggt sér sinn 
fyrsta úrvalsdeildartitil á Goodison 
Park gegn Everton. Það yrði saga 
sem væri sögð næstu 100 árin.

Merseyside-slagurinn fer fram á 
Goodison Park á sunnudag en það 
var búist við að hann yrði færður, 
enda hefur lögreglan gríðarlegar 
áhyggjur af hópamyndun ef Liver-
pool tryggir sér titilinn á velli 
nágranna sinna.

Richard Masters, yf irmaður 
ensku deildarinnar, sagði í við-
tali við Sky Sport í gær að vonir 
standi til að klára tímabilið á sex 
vikum. Alls á eftir að spila 92 leiki. 
„Það hefur verið erfitt að komast á 
þennan stað. Vonandi náum við að 
klára tímabilið á þeim sex vikum 

sem við gefum okkur. Við vonumst 
til að stuðningsmenn hlýði og horfi 
á sjónvarpið, hlusti á útvarpið eða 
fylgist með í gegnum samfélags-
miðla. Þetta verður stórkostleg 
stund þegar deildin klárast, en það 
þarf margt að gerast til að hún geti 
það,“ sagði Masters meðal annars. 
Nýtt tímabil á svo að byrja í septem-
ber og vonaðist Masters eftir því að 
stuðningsmenn geti farið að mæta á 
völlinn strax í fyrstu umferð.

Á blaðamannafundi fyrir stór-
leik kvöldsins sagði Pep Guardiola, 

stjóri Manchester City, að hann 
gæti varla beðið eftir að hitta Mikel 
Arteta, stjóra Arsenal, en eins og 
flestir vita var hann aðstoðarmaður 
Guardiola í þrjú og hálft ár. Guardi-
ola sagði að þeir hefðu spjallað 
mikið í COVID ástandinu. „Ég er 
mjög spenntur og hlakka mikið til 
að hitta hann, því hann er ein besta 
manneskja sem ég þekki. Það var 
frábært að vinna með honum og ég 
fékk á tilfinninguna að honum líði 
vel hjá Arsenal,“ sagði Guardiola.

Hann viðurkenndi að Arteta vissi 

allt sem hægt væri að vita um lið 
Manchester City, enda var Arteta 
mikilvægur þáttur í nýlegri vel-
gengni City. „Hann hjálpaði okkur 
að komast á þann stað sem við erum 
á og var mikilvægur starfsmaður.“ 
Arteta er þakkað fyrir að ná vel til 
Raheem Sterling og Leroy Sane auk 
þess sem Guardiola treysti honum 
fyrir að sjá um æfingar fyrir sig. „Við 
vorum reyndar að tala saman áðan 
en það var um vínið sem við ætlum 
að drekka eftir leik, ef það verður í 
lagi og brýtur ekki reglurnar,“ sagði 
Guardiola og uppskar hlátur meðal 
blaðamanna.

Arteta getur skotist upp í sjötta 
sætið með sigri. „Guardiola hefur 
verið fyrirmynd mín síðan ég var 15 
ára. Síðan sem þjálfari og almennt 
í mínu lífi. Sem þjálfari hef ég lært 
mikið af honum enda eyddum við 
gríðarlega miklum tíma saman.“

Á föstudag eru svo tveir leikir, 
meðal annars Tottenham gegn 
Manchester United. Á sunnudag er 
svo Everton gegn Liverpool. 
benediktboas@frettabladid.is

Aðeins öðruvísi

Nýja normið í enska boltanum 
verður aðeins öðruvísi, enda 
ástandið í Bretlandi enn frekar 
ömurlegt sökum COVID-19. 
Það verða engir boltastrákar, 
sjúkraþjálfarar verða í fullum 
skrúða, liðin mega ekki koma 
saman út á völl þar sem eru 
aðeins ein leikmannagöng og 
bannað verður að taka í höndina 

á andstæðingum fyrir leik. 
Varamenn verða á bekknum, 
þjálfarar og aðstoðarmenn ann-
ars staðar líkt og er í Þýskalandi. 
VAR verður reyndar á sínum stað, 
því miður, og bannað verður fyrir 
leikmenn að hrækja á völlinn, 
sem margir fagna, og marka-
fögnuður liðsfélaga þarf að vera 
hóflegur.

Etihad völlurinn í Manchester verður klappaður og klár fyrir stórleikinn í kvöld þegar enski boltinn snýr aftur. Loksins segja margir. MYND/GETTY

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Reykjavíkur-
maraþon Íslandsbanka verður 
haldið í 37. sinn þann 22. ágúst með 
breyttu sniði, miðað við fyrirhug-
aðar afléttingar á samkomubanni.

Rássvæði færist og verður í 
Sóleyjargötunni og marksvæði 
í Lækjargötu, því mun upphaf 
hlaupaleiðanna breytast lítillega í 
kjölfarið. Ræst verður í nokkrum 
ráshópum til að virða leiðbeiningar 
um hámarksfjölda hlaupara, en þá 
verður ræsingin yfir lengri tíma en 
áður hefur verið.

Flögutími mun gilda til úrslita og 
mun Íslandsmeistari í hálfu mara-
þoni verða krýndur, ekki í mara-
þoni eins og síðustu ár.

Vegna fjöldatakmarkana er lík-
legt að uppselt verði í einhverjar 
vegalengdir í ár, við hvetjum þá 
hlaupara sem eru ákveðnir að taka 
þátt að skrá sig sem fyrst. Hægt 
verður að heita á hlaupara og veita 
þeim hlaupastyrk. – hó

Breytt snið á 
maraþoninu  
að þessu sinni

Hlauparar geta reimað á sig skóna 
og hlaupið um stræti borgarinnar.

Portúgal, Ísrael og 
Litháen eru andstæðingar 
Íslands í undankeppninni.

mailto:benediktboas@frettabladid.is
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Þegar Hjördís var barn fékk hún oftast pening í afmælisgjöf og fór úr veislunni beint í bæinn til að eyða fénu í pulsur og nammi á 17. júní.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég hef alltaf verið svo 
mikill Íslendingur í mér
Lýðveldisbarnið Hjördís Sverrisdóttir Smith er jafngömul íslenska lýðveldinu; 
76 ára í dag. Hún segist enn vera ung, bakar rjómapönnukökur með afmælis-
kaffinu og ætlar í rómantíska hjólhýsaferð með kærastanum í sumar. ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

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

Hann pabbi var óskaplega 
montinn af því að ég væri 
lýðveldisbarn og það hefur 

alltaf verið stórkostlega gaman 
að eiga afmæli á 17. júní. Á upp-
vaxtarárunum héldu pabbi og 
systur mínar mér veislu og yfirleitt 
fékk ég pening í afmælisgjöf. Við 
bjuggum þá á Hringbrautinni, 
stutt frá hátíðarhöldunum í mið-
bænum, og við frænka mín, sem 
er árinu yngri, fórum í bæinn og 
eyddum afmælispeningnum í 
pulsur og sælgæti, sem var ógur-
lega gaman í minningunni,“ segir 
lýðveldisbarnið Hjördís Sverris-
dóttir Smith sem verður 76 ára í 
dag.

Gott líf þrátt fyrir missi
Hjördís er jafngömul íslenska lýð-
veldinu, fædd á fæðingarheimili 
Reykjavíkur 17. júní 1944.

„Ég er borinn og barnfæddur 
Reykvíkingur en missti mömmu 
mína þegar ég var níu ára. Pabbi 
minn, Sverre Smith loftskeyta-
maður, var á sjó og gat ekki annast 
mig heima og því var ég send í 
fóstur til móðurbróður míns 
vestur á Ölvaldsstöðum á Mýrum 
þar sem ég bjó næstu fjögur árin,“ 
segir Hjördís sem var langyngst í 
þriggja systra hópi.

„Þegar móðir okkar, Laufey Jóns-
dóttir, féll frá hafði elsta systir mín 
gift sig til Þýskalands og sú í miðið 
gifti sig f ljótlega vestur á land. 
Ég var því ein í sveitinni, gekk í 
heimavistarskóla á Varmalandi 
og seinna á Laugarvatni. Ég flutti 
aftur til Reykjavíkur á ferm-
ingarárinu, fór þá í verslunardeild 
Hagaskóla og bjó ein með pabba 
þar til hann varð bráðkvaddur 
aðeins sextugur en þá var ég átján 
ára,“ segir Hjördís.

Sama ár gekk hún að eiga Ólaf 
Sigurðarson múrara.

„Við Ólafur vorum bara krakkar 
þegar við giftum okkur og þurft-
um forsetabréf til að mega ganga í 
heilagt hjónaband, en þetta gekk 
alltaf hjá okkur og við stóðum 
saman. Við áttum góða ævidaga 
saman en hann varð bráðkvaddur 
hálfu ári fyrir 50 ára gullbrúð-
kaupsafmælið okkar og það var 
auðvitað áfall,“ segir Hjördís.

Hún lærði tannsmíði og starfaði 
við fag sitt í tæp fjörutíu ár.

„Þá var ég orðin slitin í hönd-
unum og fór að vinna hjá Kópa-
vogsbæ við svokallað innlit til 
gamla fólksins. Ég fór og heimsótti 
það, verslaði fyrir það og hjálpaði 
við heimilisþrif og ýmislegt. Þetta 
var góður tími og starfið bæði 
mjög gefandi og skemmtilegt. Það 
eru margir aldraðir sem búa einir 

og víða kom enginn til þeirra nema 
heimaþjónustan og var þá búið að 
leggja á borð og boðið upp á sögur 
með kaffinu og með því.“

Þeim Ólafi varð þriggja barna 
auðið og barnabörnin eru sjö.

„Ég er óskaplega heppin með 
börnin mín og barnabörn. Þetta 

er vel gert og gott fólk og hefur alla 
tíð verið laust við vandamál. Elsti 
sonur okkar dó úr krabbameini 
þegar hann var orðinn fullorðinn 
og með uppkomin börn en hin 
tvö búa rétt hjá mér, samkomu-
lagið er gott og við getum labbað 
á milli hvert annars. Barnabörnin 
eru orðin að unglingum og sú 
yngsta átti að fermast í vor en það 
reyndist mér vel að umgangast 
barnabörnin eftir að maðurinn 
minn dó, að passa þau og skutlast 
eftir þeim; að hafa þetta hlutverk 
og kynnast þeim vel.“

Varð ástfangin á Tenerife
Örlögin gripu í taumana þegar 
Hjördís fór einsömul til Tenerife í 
fyrravor.

„Ég hafði þá ferðast aðeins 
með dóttur minni og vinkonum 
til útlanda en ákvað að fara til 
Tenerife á eigin vegum og verða 
sjálfstæð í ferðalögum. Ég hugs-
aði með mér að ég gæti nú alveg 
ferðast einsömul og verið í eins 
manns herbergi eins og aðrar 
konur. Ég fór því ein til Tenerife, 
í hópi ferðafólks með Gunnari 
Svanlaugssyni hjá Heimssýn, og 

kynntist þar Stefáni Skagfjörð 
Óskarssyni frá Akranesi. Hann er 
ekkjumaður eins og ég er ekkja, en 
fór í þessa ferð með vinum sínum. 
Á milli okkar kviknaði ást og allt 
er í lukkunnar velstandi hjá okkur. 
Nú hefst síðasti kaflinn í lífinu og 
það er góður kafli fram undan,“ 
segir Hjördís hamingjusöm.

Stefán er aðeins eldri og býr á 
Akranesi.

„Við erum í fjarbúð sem er ágætt 
á þessum aldri þegar maður er 
vanur að vera með sitt og sína og 
hefur líka rými fyrir sjálfan sig. 
Tilhugalíf fólks á okkar aldri er 
sennilega öðruvísi en yngra fólks 
en það er mikil rómantík í því líka. 
Stefán er yndislegur maður, hann 
snýst í kringum mig og er góður 
kokkur sem eldar flottan mat. Það 
er voða gaman að vera með honum 
og við náum vel saman. Við keypt-
um okkur tveggja manna hjólhýsi 
um daginn og ætlum að ferðast um 
landið eins og hinir,“ segir Hjördís 
sem hlakkar til að fara í róman-
tíska hjólhýsaferð og skoða landið 
upp á nýtt með Stefáni.

„Ég á nokkra uppáhaldsstaði 
og hef þvælst um allt land en mig 
langar að skoða allt aftur og betur 
og stoppa meira. Við hjónin fórum 
mikið um landið á sínum tíma 
og þá var einn staður okkur mjög 
hugleikinn, en það er inni í Hval-
fjarðarbotni þar sem hægt var að 
fara aðeins innar við seytlandi læk 
og fallegan gróður. Við sögðum 
engum frá þeim áfangastað þá en 
það er svo fallegt í Hvalfjarðar-
botni eins og margir vita sem nú 
ganga upp að Glymi.“

Tími til að njóta lífsins
Hjördís hefur fyrir sið að bjóða 
fjölskyldunni til sín í afmælis-
veislu á 17. júní.

„Ég hef fjölskylduhittinginn í 
hádeginu því svo hafa þau farið að 
skemmta sér í bænum. Á síðustu 
árum hef ég boðið upp á súpu því 
mér fannst ekki sniðugt að vera 
með tertuhlaðborð þar sem flestir 
færu svo beint í pulsur og nammi 
í bænum. Því þótti mér bæði við-
eigandi og þjóðlegt að bjóða upp 
á íslenska kjötsúpu en súpan í dag 
er enn leyndarmál. Á eftir verð ég 
með rjómapönnukökur, þar sem 
ég sting íslenska fánanum hingað 
og þangað. Það er gamaldags og 
gott og fellur vel í kramið,“ segir 
Hjördís og hlakkar mikið til sam-
funda við ástvini sína sem eru líka 
alltaf hjá henni um jól.

Hjördís kveðst 
hafa átt gott 
líf þrátt fyrir 
margan missi 
og hún hlakkar 
til næsta kafla 
tilverunnar sem 
hún er viss um 
að verði góður. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Þegar Hjördís varð fimmtug, árið 1994, voru hún og þrjú önnur lýðveldis-
börn fengin til að klæðast þjóðbúningum og stilla sér upp á mynd fyrir DV.

„Ólafur átti afmæli 15. júní og ég 
þann 17. svo afmælin okkar runnu 
saman og við héldum upp á þau 
þannig. Í kringum stórafmælin 
gerðum við okkur dagamun og 
fórum í borgarferðir saman, til 
Kaupmannahafnar, Amsterdam og 
Barcelona,“ segir Hjördís og kveðst 
hafa átt gott líf.

„Ég átti góðan mann og á 
yndisleg börn sem halda vel utan 
um mig. Allt hefur gengið vel 
nema þegar ég missti son minn 
og manninn minn, en allir fá sinn 
skerf af áföllum á lífsleiðinni. Ég er 
líka heppin að hafa kynnst þessum 
góða manni, Stefáni, og get ekki 
annað en verið þakklát fyrir það 
sem mér hefur hlotnast í lífinu.“

Hjördís átti 75 ára stórafmæli á 
þjóðhátíðardaginn í fyrra og segir 
engan mun á að verða árinu eldri.

„Það er sko allt í lagi að verða 76 
ára. Mér finnst ég enn vera ung og 
ekkert að eldast. Ég er hraust og 
í fínu formi, fer í sund á hverjum 
morgni og geri þar æfingar. Sundið 
heldur mér gangandi og ég hef 
alltaf passað upp á hollt mataræði 
og hreyfingu,“ segir Hjördís.

Þau Stefán njóta þess að stunda 
hreyfingu og göngutúra saman.

„Nú er tíminn til að njóta lífsins 
áhyggjulaus. Maður er kominn yfir 
það að vera hræddur um að missa 
vinnuna og allt basl er að baki. 
Við vitum hvað við höfum, erum 
hagsýn og höfum lært að fara spart 
með, en góð heilsa er númer eitt 
þegar kemur að því að eldast vel. 
Ég hef svo alltaf sagt að aldurs-
skeiðið á milli fertugs og sextugs sé 
best. Þá er maður ennþá ungur og 
heilsuhraustur, búinn að þroskast 
og reyna ýmislegt. Nú þegar ég 
eldist finnst mér erfiðast þegar 
vinir mínir veikjast og deyja,“ segir 
Hjördís á 76. afmælisdegi sínum og 
lýðveldisins Íslands.

„Ég hef alltaf verið mikill Íslend-
ingur í mér. Ég hef farið til Spánar 
og hitt Íslendinga sem þar búa og 
eru ekkert hrifnir af fósturjörð-
inni. Það skil ég ekki. Mér finnst 
gott að fara út og vera í hitanum 
en ekki of lengi og ég er alltaf fegin 
þegar ég kem heim. Nú er ég dálítið 
hrædd um Ísland sem hefur skuld-
sett sig mikið og að hugsa sér hvað 
við höfum gengið í gegnum margt 
sem þjóð á undanförnum árum 
en alltaf risið upp. Í tilefni dagsins 
vil ég óska íslenska lýðveldinu og 
þjóðinni allri alls hins besta og 
til hamingju með daginn,“ segir 
Hjördís í hátíðarskapi.
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Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Optical Studio Hafnartorgi opið í dag, 
17. júní, frá 13 til 17.

Fjárfestar 
þurfa nú að 
taka áhættu  
Seðlabankastjóri segir fjármálamarkaðinn 
ekki hafa meðtekið þær breytingar sem 
fylgja lægri vöxtum. Vonast til að örva 
hlutabréfamarkaðinn. Heimilin að afnema 
verðtrygginguna að eigin vali. Hefur áhrif á 
efnahagsbatann ef Icelandair fer í þrot.  ➛ 6

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Keypti af landskrónur af Loomis
Seðlabankinn keypti aflandskrón-
ur fyrir á þriðja milljarð í tvennu 
lagi í lok apríl, af stærsta eiganda 
slíkra eigna.

2

Festi kaupir verslun Super1
Festi áformar að reka verslun 
undir merkjum Krónunnar við 
Hallveigarstíg í miðbænum. Áður 
var þar Bónusverslun. 

4

Skapa þarf tvö þúsund störf á ári
Aðalhagfræðingur SI segir að fram 
til 2050 þurfi að skapa 60 þúsund 
ný störf, til að mæta meðal annars 
væntri fjölgun fólks á vinnualdri.

8

Farið hefur fé betra
Seðlabankinn hyglaði kerfis-
bundið erlendum kröfuhöfum á 
kostnað almennings,segir Heiðar 
Guðjónsson, forstjóri Sýnar. 
 
10

Áhættufælni
Fjármagn miðlast ekki samkvæmt 
bókinni og hefur umfram lausafé 
banka að miklu verið veitt áfram 
til ríkissjóðs til útdeilingar. 
 
12
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Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 550 5051 
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

50
milljarðar voru umfang af
landskrónueigna í lok maí.

200
milljónir, var velta verslunar 
Super1 á ársgrundvelli frá 
opnun.

41
íbúð er ÞG búið að selja af 
þeim 70 sem voru settar á 
sölu samkvæmt söluvef.

Sala á íbúðum á Hafnartorgi var 
meiri á undanförnum vikum en 
síðasta hálfa árið á undan. Þetta 

staðfestir Þorvaldur Gissurarson, 
forstjóri ÞG Verk, við Markaðinn.

„Það er rétt að við höfum verið 
að selja íbúðir á Hafnartorgi. Það 
hefur líka verið góð sala hjá okkur í 
Vinastræti í Urriðaholti og Skektu-
vogur í Vogabyggð fer ágætlega af 
stað. Heilt yfir hefur verið nokkuð 
góð sala síðustu vikur.

Við teljum að það stafi annars 
vegar af minni óvissu og aukinni 
bjartsýni nú þegar faraldurinn 
virðist að mestu genginn yfir. Hins 

vegar eru það vaxtalækkanirnar og 
hagstæð íbúðalán sem nú bjóðast 
og hafa jákvæð áhrif á markaðinn,“ 
segir hann.

Á Hafnartorginu er ÞG Verk með 

samanlagt 70 íbúðir í fimm bygg-
ingum. Samkvæmt upplýsingum 
á söluvef fyrirtækisins hefur 41 
íbúð nú verið seld. Í samtali við 
Markaðinn í fyrra sagði Þorvaldur 
að verkefnið hefði í heild kostað 13 
til 14 milljarða. Um það bil helm-
ingur fjárhæðarinnar væri lánsfé 
frá Landsbankanum.

Pálmar Harðarson, eigandi Þing-
vangs sem byggt hefur nýjar íbúðir 
við Laugaveg og Hverfisgötu, segir 
að salan hafi verið frekar róleg en þó 
einhver. Einnig hafi fyrirtækið verið 
að leigja íbúðir og þær haldi áfram í 
sölu, einkum til fjárfesta. – hvj

Sala á lúxusíbúðum við Hafnartorg er 
meiri en hálfa árið á undan

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

Festi, sem er meðal annars eig-
andi N1 og Krónunnar, hefur 
fest kaup á matvöruverslun-

inni Super1 að Hallveigarstíg í 
miðbæ Reykjavíkur. Gengið var 
frá kaupsamningi undir lok síðasta 
mánaðar, en Festi áformar að starf-
rækja verslun undir merkjum Krón-
unnar í húsnæðinu.

Seljandi Super1 er félagið Ísborg 
verslanir, sem er í eigu Sigurðar 
Pálma Sigurbjörnssonar, fyrr-
verandi framkvæmdastjóra Sports 
Direct á Íslandi. Hann eignaðist 
húsnæðið þegar hann keypti þrjár 
Bónusverslanir á höfuðborgarsvæð-
inu af Högum í árslok 2018, en salan 
á þeim var á meðal fjölmargra skil-
yrða Samkeppniseftirlitsins sem 
Hagar samþykktu að undirgangast 
í tengslum við kaup félagsins á Olís. 
Auk kaupa á versluninni við Hall-
veigarsteig keypti Sigurður Pálmi 
verslanir Bónuss á Smiðjuvegi og í 
Faxafeni og hóf rekstur þar undir 
merkjum Super1. Báðum þeim 
verslunum var lokað í fyrra.

Fram kemur í samrunaskrá til 
Samkeppniseftirlitsins vegna kaup-
anna að velta verslunar Super1 hafi 
verið yfir 200 milljónir á ársgrund-
velli frá að hún var opnuð í ársbyrj-
un 2019. Er það mat Samkeppnis-
eftirlitsins að ljóst sé að fjárhagsleg 
staða Ísborgar, sem heldur utan um 
rekstur verslunarinnar, sé slæm og 
fyrirsjáanlegt sé að fyrirtækið geti 
ekki viðhaldið rekstrinum til lengri 
tíma. Því sé hætta á því að sam-
keppni á dagvörumarkaði í næsta 
nágrenni verslunarinnar verði fyrir 
að minnsta kosti tímabundnum 
skaða, verði ekki veitt undanþága 
frá ákvæði samkeppnislaga, sem 
bannar framkvæmd samruna á 
meðan eftirlitið fjallar um hann.

Kaupverðið er trúnaðarmál 
en Festi tekur yfir leigusamning 

félagsins og samninga við starfs-
fólk. Kaup Festar á verslun Super1 
eru gerð í gegnum dótturfélagið 
Festi fasteignir og áttu sér skamman 
aðdraganda, en eru sögð skapa Festi 
tækifæri til að efla starfsemi Krón-
unnar og styrkja stöðu félagsins á 
höfuðborgarsvæðinu, en verslana-
keðjan er aðeins með eina verslun 
í Vesturbæ Reykjavíkur og enga í 
miðbænum. Festi mun greiða fyrir 
verslun Super1 með fasteign að 
Laugavegi 116, sem nú hýsir verslun 
10-11 og mun Ísborg yfirtaka leigu-
samning sem fylgir þeirri eign.

Óháður kunnáttumaður og Sam-
keppniseftirlitið hafa lagt mat á 
Festi og talið félagið hæfan kaup-
anda í skilningi sáttarinnar milli 
Ísborgar og eftirlitsins frá nóvem-
ber 2018.

Samkeppniseftirlitið segir hins 
vegar að það sé ljóst að innkoma nýs 
aðila á dagvörumarkað, á grund-
velli þeirra skilyrða sem sett voru 
með sátt Haga vegna kaupanna á 
Olís, hafi ekki gengið sem skyldi. 
„Samkeppniseftirlitið mun taka 
til nánari skoðunar hvaða lærdóm 
megi draga af þessu. Jafnframt mun 
eftirlitið stuðla að því að umrædd 
skilyrði nái þrátt fyrir þetta þeim 
tilgangi sínum að ef la og verja 
umrædda samkeppni.“ – hae

Festi kaupir verslun 
Super1 í miðbænum 

Seðlabanki Íslands átti í 
viðskiptum um kaup á 
aflands krónum undir lok 
aprílmánaðar fyrir jafn-
virði á þriðja milljarðs 
króna, en á þeim tíma 

hafði talsvert af slíkum kvikum 
krónueignum verið að leita úr landi 
í gegnum gjaldeyrismarkaðinn og 
sett þrýsting á gengi krónunnar. 
Samkvæmt heimildum Markaðarins 
keypti Seðlabankinn aflandskrón-
urnar af bandaríska sjóðastýringar-
fyrirtækinu Loomis Sayles, sem á um 
helming allra aflandskrónueigna, 
en kaupin voru gerð í gegnum við-
skiptavaka á gjaldeyrismarkaði.

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri 
segir rétt að eitthvað af þessum 
af  landskrónum, sem nema í dag 
samtals um 50 milljörðum króna, 
hafi farið að hreyfast eftir að 
kórónaveiru faraldurinn brast á í 
marsmánuði.

„Í samræmi við fyrri yfirlýsingu 
Seðlabankans höfum við komið í 
veg fyrir að sú þróun hafi haldið 
áfram, með því að eiga nýlega í 
beinum viðskiptum um kaup á 
aflandskrónum. Þannig höfum við 
tryggt að þær eignir leiti ekki úr 
landi og raski stöðugleika á gjald-
eyrismarkaði,“ útskýrir Ásgeir. 
Hann segist ekki geta tjáð sig um 
hver hafi verið að losa um aflands-

krónur sínar, en segir að um hafi 
verið að ræða „stóran eiganda af-
landskrónueigna“.

Á þeim tíma þegar kaupin fóru 
fram undir lok apríl, en um var 
að ræða tvö aðskilin skipti, hafði 
gengi krónunnar veikst umtalsvert 
og var sem dæmi á bilinu 158 til 160 
krónur gagnvart evru. Samkvæmt 
heimildum Markaðarins fóru 
kaupin á af landskrónunum fram 
á markaðsgengi þess tíma. Gengi 
krónunnar hefur síðan styrkst 
nokkuð á undanförnum vikum – 
um 5 prósent frá því í byrjun maí – 
og stendur krónan nú í 152 gagnvart 
evrunni.

Umfang aflandskrónueigna hefur 
farið minnkandi á síðustu mánuð-
um og misserum, en í lok september 
í fyrra nam fjárhæð þeirra um 62 
milljörðum króna. Aflandskrónu-
eignir samanstanda að mestu, eða 
sem nemur 38 milljörðum, af inn-
lánum og innstæðubréfum Seðla-

bankans, en aðrar eignir eru meðal 
annars ríkisbréf, ríkisvíxlar og 
önnur verðbréf.

Í árslok 2018 var eigendum af-
landskróna heimilað að skipta 
þeim í gjaldeyri og f lytja úr landi. 
Seðlabankinn hefur hins vegar sagt 
í yfirlýsingum sínum að hann muni 
tryggja að ekki skapist ójafnvægi á 
gjaldeyrismarkaði vegna gjaldeyr-
isútflæðis slíkra eigna.

Heildarumfang af landskrónu-
eigna, sem námu um 40 prósentum 
af landsframleiðslu í árslok 2008, 
minnkaði verulega vegna aðgerða 
sem stjórnvöld hafa gripið til, 
meðal annars með fjárfestingar-
leið Seðlabankans 2012 til 2015 
og gjaldeyrisútboði fyrir aflands-
krónueigendur í júní 2016. Þá 
minnkaði af landskrónu stabbinn 
um 100 milljarða króna í mars 2017, 
þegar Seðlabankinn náði samkomu-
lagi við hóp aflandskrónueigenda 
um að kaupa krónueignir þeirra á 
genginu 137,5 gagnvart evru.

Loomis Sayles hafnaði hins vegar 
tilboði Seðlabankans á þeim tíma, 
rétt eins og sjóðir fyrirtækisins 
gerðu þegar þeir tóku ekki þátt í 
aflandskrónuútboði bankans, þar 
sem eigendum slíkra krónueigna 
bauðst að selja þær á genginu 190 
krónur fyrir hverja evru.
hordur@frettabladid.is 

Keypti aflandskrónur 
fyrir á þriðja milljarð
Seðlabankinn keypti aflandskrónur í tvennu lagi í lok apríl af Loomis  
Sayles, stærsta eiganda slíkra krónueigna. Á þeim tíma var þrýstingur á 
gengið, meðal annars vegna þess að aflandskrónur voru að leita úr landi.  

Gengi krónunnar hefur styrkst um liðlega fimm prósent frá því í byrjun maí. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Ólafur Ragnar Grímsson 
segir að það séu forréttindi 
að vera Íslendingur og að   
við búum í lúxushorni 
heimsins.

Ljóst er að mennt-
un, nýsköpun, 

starfsumhverfi og innviðir 
munu leika lykilhlutverk í 
því hversu vel tekst til í 
þessari þróun. 

Ingólfur Bender, 
aðalhagfræð-
ingur Samtaka 
iðnaðarins

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Bankar knýi vöxt öflugra nýsköpunarfyrirtækja

Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðar-
ins, segir að bankar og þolinmóð-
ir fjárfestar gegni veigamiklu 
hlutverki við vöxt fyrirtækja. 
„Bankar studdu vel við vöxt fyrir-
tækja á borð við Marel og Össur 
og eiga sinn þátt í því að þau og 
fleiri nýsköpunarfyrirtæki hafa 
náð langt. Bankarnir voru hlut-
hafar, lánveitendur og veittu ráð-
gjöf við ytri vöxt fyrirtækjanna 
á sínum tíma. Þannig tóku þessi 
fyrirtæki yfir önnur og jafnvel 

stærri erlend fyrirtæki og urðu 
með tímanum að þeim alþjóð-
legu stórfyrirtækjum á sínu sviði 
sem raun ber vitni. Síðastliðinn 
áratug hefur þróunin verið önnur. 
Frambærileg fyrirtæki hafa verið 
keypt af erlendum fjárfestum 
og starfsemin gjarnan flust út. 
Á næsta áratug sjá bankarnir 
vonandi tækifæri í því að knýja 
vöxt fyrirtækja þannig að úr 
nýsköpun verði til nokkur öflug 
nýsköpunarfyrirtæki á áratug hér 
á landi,“ segir hann.

Þegar horft er til ársins 
2050 er viðbúið að hér 
á landi þurfi að skapa 
60 þúsund ný störf til 
að mæta væntri fjölgun 
fólks á vinnubærum 

aldri og til að vinda ofan af því 
atvinnuleysi sem er á íslenskum 
vinnumarkaði. Þetta eru tvö þús-
und störf á hverju ári. Þetta segir 
Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur 
Samtaka iðnaðarins, í grein í Tíma-
riti samtakanna um nýsköpun, sem 
birtist í dag.

Verkefnið er „á engan hátt óyfir-
stíganlegt,“ segir hann og nefnir að 
á undanförnum þremur áratugum 
hafi fjöldi starfandi hérlendis aukist 
um 67 þúsund og hagvöxtur hafi að 
jafnaði verið 2,7 prósent. „Ljóst er 
að menntun, nýsköpun, starfsum-
hverfi og innviðir munu leika lykil-
hlutverk í því hversu vel tekst til í 
þessari þróun,“ segir Ingólfur.

Lítill hagvöxtur fram undan
Sigurður Hannesson, framkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins, segir að 
fram undan sé tímabil lítils hag-
vaxtar verði ekkert að gert. „Auð-
lindir landsins munu áfram verða 
uppspretta verðmætasköpunar, 
eins og verið hefur um aldir, en 
vöxturinn þarf að koma með því 
að virkja hugmyndaauðgi lands-
manna sem eru engin takmörk sett. 
Þess vegna er nýsköpun ekki ein af 
leiðunum fram á við, heldur eina 
leiðin,“ segir hann í grein í sama 
tímariti.

Árni Sigurjónsson, formaður 
Samtaka iðnaðarins, segir í tíma-
ritinu að hækkun á hlutfalli og 
hámarksfjárhæð endurgreiðslu 
rannsókna- og þróunarkostnaðar, 
hækkun skattaafsláttar til einstakl-
inga vegna fjárfestinga í sprota-
fyrirtækjum og auknar heimildir 
lífeyrissjóða til fjárfestinga í sjóð-
um sem fjárfesta eingöngu í litlum 
og meðalstórum fyrirtækjum, 
séu merki um skýran vilja stjórn-
valda til að bæta samkeppnishæfni 
íslensks atvinnulífs.

Sigurður segir að hér á landi hafi 
orðið stórstígar framfarir á ytri 
umgjörð nýsköpunar undanfarinn 
áratug eða svo. „Halda þarf áfram 
á þeirri braut, enda er hugvitið án 
landamæra og mikil samkeppni 
ríkir milli landa um það hvar það er 
virkjað í þágu verðmætasköpunar 
og nýrra starfa. Þessir stórauknu 
hvatar til nýsköpunar geta skilað 
því að hér verði til þrjú til fimm 

Skapa þarf um 60 þúsund ný 
störf fram til ársins 2050
Það eru tvö þúsund störf á ári. Aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins segir verkefnið ekki óyfirstígan-
legt. Störfum hafi á undanförnum þremur áratugum fjölgað um sextíu og sjö þúsund. Framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins segir að framundan sé lítill hagvöxtur verði ekkert að gert. Virkja þurfi hugmyndir.

Sigurður segir að stórstígar framfarir hafi orðið í umgjörð nýsköpunar undanfarinn áratug.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

fyrirtæki á borð við Marel, Össur 
og CCP á hverjum áratug, í stað 
eins eða einskis. Þannig er hug-
vitið virkjað á markvissan hátt til 
að skapa enn frekari verðmæti og 
störf sem leggja grunn að auknum 
lífsgæðum landsmanna og meiri 
stöðugleika í efnahagslífinu til 
langrar framtíðar,“ segir hann.

Mikið atvinnuleysi
Ingólfur segir að reikna megi með 
að 140 þúsund manns bætist við 
vinnuaf lið hér á landi til ársins 
2050. Um sé að ræða nýjar kynslóðir 
og innflutt vinnuafl. Á sama tíma 
munu um 95 þúsund fara af vinnu-
markaði, aðallega vegna öldrunar. 
Munurinn sé 45 þúsund og er það 

sá fjöldi starfa sem fjölga þurfi á 
vinnumarkaði á þessum tíma.

„Reiknað er með því að atvinnu-
leysi verði að jafnaði um 10 prósent í 
ár, sem telst mjög mikið. Markmiðið 
ætti að vera undir 3 prósentum, en 
það merkir að skapa þarf 15 þúsund 
störf til viðbótar við þau 45 þúsund 
sem hér eru nefnd að framan,“ segir 
hann.

Til að skapa fjölda vel launaðra 
starfa til lengri tíma þarf, að hans 
sögn, öf lugan og sjálf bæran lang-
tímahagvöxt. Með sjálf bærum 
hagvexti er átt við þróun sem mætir 
þörfum samtímans án þess að draga 
úr möguleikum komandi kynslóða 
til að mæta sínum þörfum.

„Almennt er talað um að sjálfbær 

hagvöxtur litið til lengri tíma liggi á 
bilinu 2–3 prósent á ári. Það virðist 
ekki vera ýkja há tala en safnast 
þegar saman kemur. Ef reiknað er 
með því að hagvöxtur verði að jafn-
aði 2,5 prósent á ári fram til ársins 
2050 mun landsframleiðslan aukast 
um 110 prósent á tímabilinu,“ segir 
Ingólfur.

Hagvöxtur munar miklu
Að sama skapi skiptir miklu að 
aðstæður séu þannig að hagvöxtur-
inn verði í efri mörkum þessa bils, 
en ekki neðri. „Ef hagvöxtur verður 
3 prósent fram til ársins 2050 verður 
landsframleiðslan þá ríflega þriðj-
ungi meiri en ef hagvöxturinn yrði 
2 prósent á tímabilinu,“ segir hann.

Dæmi eru um að einstakir 
hluthafar skráðra félaga 
hafi haft áhrif á tillögur til-

nefningarnefnda án þess að aðrir 
hluthafar hafi fengið upplýsingar 
um það. Þannig hefur skapast 
grundvöllur fyrir óeðlilegt samráð, 
að sögn Svanhildar Nönnu Vigfús-
dóttur, fjárfestis og fyrrverandi 
stjórnarformanns VÍS.

„Aðgangur og háttsemi hluthafa 
við nefndarmenn tilnefningar-
nefnda getur verið mjög mismun-
andi og það getur leitt til þess að ein-
stakir hluthafar hafi óeðlileg áhrif á 
tillögu nefndanna,“ segir Svanhildur 
Nanna, í samtali við Fréttablaðið.

Fjallað var um tilnefningar-
nefndir í Markaðinum í síðustu 
viku. Lífeyrissjóðir sögðu reynsluna 
af tilnefningarnefndum almennt 
góða en sumir viðmælendur sögðu 
enn vankanta á fyrirkomulaginu. 
Tilnefningarnefndir hefðu lagt of 
mikla áherslu á sérfræðiþekkingu 
umfram stjórnunarreynslu. Nefnd-
irnar hafa það hlutverk að tilnefna 
frambjóðendur, sem hafa þekkingu 
og reynslu til þess að sinna skyldum 
sínum, í stjórnir félaga, með heildar-
hagsmuni allra hluthafa í huga.

Svanhildur Nanna segir að þetta 
sé ekki sýn allra. Sumir telji að til-
nefningarnefnd eigi að starfa eins og 

uppstillingarnefnd hjá stjórnmála-
flokkum og tilnefningar eigi þannig 
að endurspegla þann hóp sem lík-
legast sé að hluthafar vilji kjósa.

„Mismunandi sýn hluthafa á 
hlutverk tilnefningarnefnda er að 
mínu mati helsta ástæða þess að 
nefndirnar hafa starfað með mis-
munandi hætti,“ segir Svanhildur 

Nanna og bendir á að fagfjárfestar 
hafi margir sett í starfsreglur sínar 
að kjósa með tillögu tilnefningar-
nefndar nema eitthvað sérstakt 
komi til. Þessu fylgi kostir og gallar.

„Starfi tilnefningarnefndir með 
sjálfstæðum hætti og leggi fram 
sínar tillögur óháð skoðunum ein-
stakra hluthafa þá getur það verið 
jákvætt að stórir fagfjárfestar treysti 
þessum aðilum og fylgi tillögu 
þeirra. Séu störf nefndanna aftur 
með þeim hætti að einstakir hlut-
hafar geti í krafti stærðar sinnar haft 
áhrif á tillögu nefndanna án þess að 
allir hluthafar hafi upplýsingar um 
það þá er kominn grundvöllur fyrir 

óeðlilegu samráði ákveðinna hlut-
hafa og/eða stjórnenda. Ég hef orðið 
vitni að hvoru tveggja.“

Heppilegra sé að leyfa lýðræðis-
legum rétti hluthafa að ráða vali 
á stjórnarmönnum. Hún segir að 
tilnefningarnefndum fylgi mikill 
kostnaður og ekki sé ljóst hvernig 
val fámennra tilnefningarnefnda 
skili betri niðurstöðu um samsetn-
ingu stjórnar en val hluthafa.

„Flestir sem tala fyrir öðru eru 
ekki hluthafar heldur hafa aðra 
hagsmuni eins og til dæmis að sitja 
í tilnefningarnefnd eða sem hags-
munalausir stjórnarmenn í félög-
um,“ segir Svanhildur. – tfh

Dæmi um óeðlileg áhrif hluthafa á tillögur tilnefningarnefnda 

Svanhildur 
Nanna  
Vigfúsdóttir.

Ólafur Ragnar Grímsson, fyrr-
verandi forseti Íslands, telur 
að farið hefði fyrir Íslandi 

eins og Nýfundnalandi og landið 
orðið gjaldþrota ef ekki hefði tekist 
að færa landhelgina í áföngum út 
í 200 mílur og fá yfirráð yfir land-
helginni og fiskimiðunum. Þetta 
kemur fram í viðtali Jóns G. Hauks-
sonar við Ólaf Ragnar en þáttur Jóns 
verður á dagskrá Hringbrautar í 
kvöld, 17. júní.

Ólafur Ragnar segir í viðtalinu að 
það séu forréttindi að vera Íslend-
ingur – þótt okkur finnist það nú ef 
til vill ekki í orðræðu dagsins – og 
að við búum í lúxushorni heimsins.

Þeir Jón G. og Ólafur ræða nokkra 
hornsteina í efnahagssögu lýðveld-
isins sem reyndust undirstaðan í 
hagvexti og efnahagslegu sjálfstæði 
þjóðarinnar.

„Ég hef kallað útfærslu land-
helginnar og þann sigur sem þar 
vannst í þremur þorskastríðum við 
Breta; raunar þessa sögu alla, sjálf-
stæðisbaráttuna síðari. Ef okkur 
hefði ekki tekist að færa landhelg-
ina út og fá yfirráð yfir fiskimið-
unum hefðum við ekki getað þróað 
nútímasamfélag á Íslandi. Þetta er 
mikið sagt; en ef við hefðum ekki 
náð þessum yfirráðum er mjög lík-
legt að fyrir Íslandi hefði farið eins 
og Nýfundnalandi og landið orðið 
gjaldþrota.“

Ólafur segir enn fremur í við-
talinu: „Þegar Ólafur Thors mælti 
fyrir útfærslu landhelginnar í 4 
mílur árið 1952 sagði hann rétti-
lega að annaðhvort tækist þetta 
eða lýðveldinu væri stefnt í alvar-
lega hættu. Því að þegar Ísland varð 
lýðveldi 17. júní 1944 var það í fyrsta 
skipti í sögunni sem svo fámenn 
þjóð varð sjálfstætt ríki. Flestir sér-
fræðingar á þessum tíma töldu að 
stofnun lýðveldisins væri nánast 
vonlaust dæmi; bæði pólitískt og 
efnahagslega, að svo fámennt sam-
félag, sem þar að auki byggi í mjög 
stóru og harðbýlu landi, myndi 
vart hafa það af sem sjálfstætt ríki. 
En núna 76 árum síðar erum við í 
fremstu röð í veröldinni á nánast 
öllum alþjóðlegum mælikvörðum 
sem notaðir eru yfir velmegun og 
lífskjör.“

Hefðum orðið 
gjaldþrota eins og 
Nýfundnaland

Ólafur Ragnar Grímsson.

1 7 .  J Ú N Í  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R4 MARKAÐURINN

mailto:helgivifill@frettabladid.id


NÁKVÆMAR  

VERKLÝSINGAR
MARGRA ÁRA

REYNSLA

FAGMENNSKA

RAFRÆN 
TILBOÐ OG 
SAMNINGAR

FÖST 

VERÐTILBOÐ

MÁLUM ALLT SEM 
SKIPTIR MÁLI
ÖLL ALLMENN MÁLNINGARVINNA ÚTI OG INNI

BJÖRGVIN HALLGRÍMSSON
MÁLARAMEISTARI
SÍMI: 844 9188

Hjól atvinnulífsins ehf. – alhliða verktaka
Borgartúni 3 
105 Reykjavík
Símar: 8446829 / 6624514

Netfang: hjolatvinnulifsins@gmail.com



Það mun taka 
lengri tíma að 

byggja upp flugsamgöngur 
til og frá landinu á nýjan 
leik ef Icelandair hverfur af 
sjónarsviðinu.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Gengi krónunnar held 
ég að sé á góðum stað 
núna miðað við und
irliggjandi stærðir 
og það sé ekki efna
hagsleg þörf á mikl

um gengisbreytingum í aðra hvora 
áttina. Ef það fer að gerast þá verður 
Seðlabankinn reiðubúinn til að 
halda áfram að beita inngripum til 
að viðhalda stöðugleika á þessum 
þunna en mikilvæga markaði,“ segir 
Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri í 
viðtali við Markaðinn.

Peningastefnunefnd Seðlabank-
ans hefur lækkað vexti mjög bratt 
á árinu – úr 3 prósentum í 1 pró-
sent – og við sjáum fram á að vera í 
umhverfi neikvæðra raunvaxta um 
nokkurt skeið. Hvað þýðir þetta?

„Þetta er ný staða fyrir Íslendinga 
að sjá svo lága vexti. Margir virðast 
ekki hafa trúað því að þetta gæti 
raunverulega gerst og Seðlabankinn 
gæti beitt stýritækjum sínum með 
sambærilegum hætti og þekkist 
erlendis. Við eigum hins vegar eftir 
að sjá betur hver áhrifin verða raun
verulega. Vaxtalækkanir okkar hafa 
skilað sér tiltölulega vel til heimila 
en ég hef hins vegar áhyggjur af 
því að vaxtaálag fyrirtækjalána 
sé almennt að hækka. Það sem við 
vildum fá með þessum vaxtalækk
unum er að örva fjárfestingu og 
koma í veg fyrir uppsagnir í þessum 
erfiðu aðstæðum.

Í nágrannalöndum okkar hafa 
svo lágir vextir leitt til mikilla 
hækkana á fasteignaverði á síðustu 
árum. Á móti kemur vitanlega 
nú að hagkerfið er í samdrætti og 
atvinnuleysi er að aukast hratt og 
tekjur marga því að dragast mjög 
saman. Við þurfum þó að fylgjast 
mjög vel með því ef slökunarað
gerðir okkar koma fram með því að 
fasteignaverð fari að hækka mikið. 
Og þá hvort það verði að grípa til 
einhverra aðgerða vegna þess.“

Aðspurður nefnir Ásgeir að fjár
málastöðugleikanefnd Seðlabank
ans hafi yfir að ráða ýmsum tækjum 
til þess að takmarka skuldsetningu, 
en undirstrikar að það sé allt of 
snemmt að segja fyrir um áhrifin 
af vaxtalækkunum bankans á fast
eignamarkað.

Lægra gengi hjálpar
Ásgeir segir að þrátt fyrir að vextir 
Seðlabankans verði vitaskuld ekki 
eitt prósent að eilífu, þá hafi hann 
væntingar til þess að vaxtastigið 
muni verða lægra til frambúðar en 
við höfum áður vanist.

„Lykilatriðið svo að það takist, 
er að við höldum verðbólgunni 
áfram í skefjum og stöndum undir 
því trausti sem Seðlabankanum 
er nú sýnt með lágum verðbólgu
væntingum. Í því samhengi skiptir 
höfuðmáli að halda gjaldeyris
markaðnum stöðugum. Krónan 
hefur veikst nokkuð eftir kórónu
veirufaraldurinn, sem er ekki 
óeðlilegt þegar stór hluti útf lutn
ingstekna þjóðarinnar þurrkast út. 
Lægra gengi hjálpar litlum, opnum 
hagkerfum að taka aftur við sér, 
skapa störf og bæta samkeppnis
hæfni atvinnulífsins. Ég hef ekki 
áhyggjur af því að þessi tíu prósenta 

gengisveiking krónunnar á árinu 
muni hreyfa við verðbólgunni svo 
miklu nemi. Við verðum nú brátt að 
fara að horfa fram í tímann og líta til 
þess hvernig við getum aftur komið 
hagvexti af stað þegar faraldurinn 
er genginn yfir. Í því sambandi er 
lægra gengi algerlega nauðsynlegt.

Það hefur verið mér kappsmál 
að tryggja stöðugleika á gjaldeyris
markaði – næg óvissa er nú þegar til 
staðar fyrir þjóðina. Í því efni hef ég 
haft samráð við lífeyrissjóðina sem 
ákváðu að hætta gjaldeyriskaupum 
í þrjá mánuði frá 17. mars síðast
liðnum. Lífeyrissjóðirnir höfðu 
fram til þess að faraldurinn braust 
út, keypt gjaldeyri fyrir um liðlega 
tíu milljarða á mánuði.“

Nú tilkynnti Seðlabankinn á 
mánudag að samkomulagið hefði 
verið framlengt um þrjá mánuði til 
viðbótar. Var samstaða um það á 
meðal allra helstu lífeyrissjóðanna?

„Já, það var einhugur. Sjóðirnir 
hafa sýnt mikla samfélagslega 
ábyrgð með því að halda að sér 
höndum. Þeir hafa hins vegar eðli
lega áhyggjur af því hvað muni taka 
við að þremur mánuðum liðnum. Ég 
hef gert þeim ljóst að Seðlabankinn 
þarf ekki að stækka forðann með 
frekari gjaldeyriskaupum og þeir 
munu fá boltann aftur um leið og 
svigrúm skapast til þess. Það skiptir 
máli, núna þegar það er fremur lítil 
velta á gjaldeyrismarkaði yfir sum
arið, að það raskist ekki jafnvægið 
á gjaldeyrismarkaði. Síðan munum 
við sjá til hver staðan verður í 
haust.“

Seðlabankinn greip inn í gjald
eyrismarkaðinn tíu sinnum í mars 
og apríl, til að stemma stigu við 
snarpri gengisveikingu krónunnar, 
þegar hann seldi gjaldeyri fyrir 
krónur fyrir samtals um 17 millj
arða. Frá þeim tíma hefur dregið 
mjög úr inngripum bankans, en 
undir lok síðasta mánaðar vann 
hann gegn mikilli gengisstyrkingu 
með því að kaupa gjaldeyri í þrí
gang fyrir um sex milljarða.

Þegar efnahagsáfallið reið yfir 
áttirðu þá fremur von á því að þurfa 
að beita tíðari gjaldeyrisinngripum 
en reyndin hefur orðið?

„Já, ég hélt það. Þetta hefur gengið 
betur en ég bjóst við í upphafi og 
bankinn þurfti aðeins að eyða um 
tveimur prósentum af gjaldeyris
forðanum til að bregðast við óró
leika á gjaldeyrismarkaði þegar 
versta hrinan gekk yfir. Það vinnur 
með okkur að við vorum með mik
inn viðskiptaafgang þegar fárið 
hófst, náðum samkomulagi við 
lífeyrissjóðina um að halda að sér 
höndum í gjaldeyriskaupum og 
síðan erum við með þennan mynd
arlega gjaldeyrisforða sem skapar 
trúverðugleika. Þá var nýleg erlend 
skuldabréfaútgáfa ríkissjóðs afar 
vel heppnuð og mikið styrkleika
merki.“

Verðlögðum okkur of dýrt
Áætlanir fjármála og efnahags
ráðuneytisins gera ráð fyrir að 
uppsafnaður halli ríkissjóðs á þessu 
ári og því næsta verði nærri 500 
milljarðar króna. Ásgeir bendir því 
á að vaxtalækkanirnar muni koma 
ríkissjóði mjög vel.

„Það mun líklega taka þrjú til 
fjögur ár að vinda ofan af þessum 
mikla halla. Þá skiptir miklu máli 
að við getum gert þetta þannig að 

Þurfum að 
taka áhættu til 
að skapa störf
Seðlabankastjóri segir fjármálamarkaðinn ekki 
hafa meðtekið þær breytingar sem fylgja lægri 
vöxtum. Vonast til að örva hlutabréfamarkaðinn. 
Heimilin eru sjálf að afnema verðtrygginguna. 

Ásgeir segir að það muni hafa töluverð áhrif fyrir efnahagsbatann hvort Icelandair Group muni lifa af eða ekki, enda þótt áhrifin á hagvöxt þessa árs verði mögulega ekki veruleg.  FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK

langtímavextir á markaði hækki 
ekki og vinni gegn miðlun peninga
stefnunnar. Við viljum heldur ekki 
sjá að vaxtagreiðslur af skuldum 
ríkisins verði eins háar og þær voru 
eftir f jármálahrunið. Þá þurfti 
ríkissjóður að fjármagna sig á mjög 
háum vöxtum hér innanlands, sem 
gerði aðlögunina mun erfiðari en 
ella og kallaði á mikinn niðurskurð 
í velferðarmálum sem dæmi. Nú eru 
allt aðrar aðstæður fyrir hendi og þá 
erum við líka vonandi að fara sjá 
mun skjótari efnahagsbata en þá.“

Það er núna verið að stíga fyrstu 
skrefin í að létta á þeim hömlum 
sem hafa verið á ferðalög til og frá 
landinu. Seðlabankinn spáir því að 
aðeins 400 þúsund ferðamenn komi 
til landsins í ár. Hvernig sérðu fyrir 
þér þróun ferðaþjónustunnar?

„Ferðaþjónustan náði þessum 
hraða vexti strax eftir fjármála
hrunið þegar raungengið var lágt 
og launin sömuleiðis. Sá mikli fjöldi 
ferðamanna sem kom til landsins, 
skapaði miklar, nýjar tekjur fyrir 
atvinnulífið og ríkissjóð, leysti 
mörg af þeim vandamálum sem við 
vorum að eiga við á þessum árum, 
án þess að þjóðin hafi velt því mikið 
fyrir sér hvað væri skynsamlegt að 
gera eftir fall bankanna. Núna er 
hins vegar kannski tilefni til stefnu
mörkunar til framtíðar, sem miðar 
að því að auka samkeppnishæfni 
landsins og örva fjárfestingu – en 
við hærra launastig. Lækkun vaxta 
mun hjálpa þar mikið til og skapa 
forsendur fyrir nýrri uppsveiflu.“

Verður sú uppsveif la þá ekki 
drifin áfram af ferðaþjónustu að 
þínu mati?

„Ferðaþjónust an mun auð
vitað koma sterk til baka þegar 
faraldrinum linnir og verða áfram 
mikilvæg stoð í íslensku hagkerfi. 
En hún er ein og sér ekki að fara 
standa undir þeim hagvexti sem við 
þurfum á komandi árum. Framtíð 
þessarar greinar verður ekki sú hin 
sama og við þekktum áður. Það við
skiptamódel byggðist upphaflega á 
ódýrum flugfargjöldum og ódýru 
vinnuafli. Eftir síðustu kjarasamn
inga verðlögðum við okkur út af 
markaðnum í samkeppni við önnur 
lönd og tími lágra f lugfargjalda til 
og frá landinu leið undir lok með 
falli WOW air í fyrra.“

Launin ekki óháð tekjuöflun
Hækkandi launakostnaður vegur á 
móti ávinningi sem fylgir lægri vöxt-
um. Mörg fyrirtæki eiga erfitt með 
að standa undir honum, en áfram 
er samt krafist hærri launa, bæði á 
almenna og opinbera markaðnum, 
þrátt fyrir þær efnahagshamfarir 
sem fylgdu veirunni. Hvað veldur?

„Áður fyrr var hagkerfið ávallt 
endurstillt á lægra launastigi með 
því að fella gengið ef útf lutnings
atvinnuvegirnir urðu fyrir áfalli, 
sem hleypti verðbólgunni af stað, 
og lækkaði raunlaunin. Þannig 
var hagvöxturinn endurnýjaður. 
Við erum ekki að fara þá leið núna. 
Okkur hefur tekist að mæta þessu 
áfalli án þess að raunlaun fólks hafi 
verið skert, en það gæti jafnframt 
falið í sér að atvinnuleysi verði 
meira og þrálátara en áður hefur 
þekkst. Verkefnið sem aðilar vinnu
markaðarins standa frammi fyrir, 
ásamt þeim sem fara með hagstjórn, 
er að reyna að koma í veg fyrir að 
atvinnuleysið festist í sessi.

Sögulega séð hefur verkalýðs
hreyfingin nánast aldrei farið fram 
á launahækkanir í niðursveiflum. 
Það var grundvöllur gengisfellinga 
á sínum tíma að verkalýðsfélögin 
kröfðust ekki launahækkana strax 
í kjölfarið. Það sama var uppi á 

teningnum eftir fjármálahrunið 
2008, en þá var fremur horft til 
þess að reyna skapa atvinnu. Við 
ættum að hafa þetta hugfast við 
núverandi aðstæður. Það er mikið 
áhyggjuefni ef ungt fólk, svo dæmi 
sé tekið, kemst ekki inn á vinnu
markaðinn um langt skeið, og þá 
getur það misst móðinn og endað 
sem bótaþegar alla ævi. Því fylgir 
mikil sóun á mannauði þegar fólk 
getur ekki byggt upp starfsframa á 
vinnumarkaði. Það hvílir því mikil 
ábyrgð á herðum þeirra sem ráða 
för á vinnumarkaði og umræðan, 
eins og hún er oft núna, má ekki 

verða þannig að launin geti þróast 
algjörlega óháð tekjuöf lun hag
kerfisins hverju sinni.“

Með lífskjarasamningum var lagt 
upp með tiltölulega hóf legar launa-
hækkanir og að vextir gætu lækkað. 
Það hefur gengið eftir. Samt sjáum 
við suma formenn stéttarfélaga hóta 
því að slíta lífskjarasamningum. 
Finnst þér það til marks um ábyrgð?

„Ég skal ekki segja til um það en 
ég held að lífskjarasamningarnir 
hafi heppnast ótrúlega vel.“

En af hverju eru sumir þá farnir að 
tala um að slíta þeim?

„Það erfitt fyrir mig að svara því 

Fjármagnseigendur hafa verið góðu vanir

„Ég er að vonast eftir því að lægri 
vextir muni ýta fjármagni yfir í 
áhættusamari fjárfestingar. Það 
gerist ekki strax, gæti tekið eitt 
til tvö ár, en það mun þá styðja 
við hraðann efnahagsbata sem 
kæmi þá fram á næsta ári. Þegar 
vaxtastigið er orðið svona lágt 
hætta skuldabréf að gefa af sér 
beint tekjuflæði. Oft er sagt að 
hlutabréf breytist í skuldabréf 
við slíkar aðstæður. Rótgróin 
íslensk rekstrarfélög, sem geta 
greitt út ágætis arð, verða þá 
talin öruggur fjárfestingakostur 
og skila reglulegu tekjuflæði til 
fjárfesta, eins og skuldabréf hafa 
hingað til gert,“ segir Ásgeir.

Seðlabankastjóri segist telja að 
fjármálamarkaðurinn hér á landi 
sé ekki enn búinn að meðtaka 
þær grundvallarbreytingar sem 
fylgja því að vextirnir séu orðnir 
svona lágir.

„Íslenskir fjármagnseigendur 
hafa verið nokkuð góðu vanir á 
undanförnum árum og það hefur 
reynst þeim fremur auðvelt að 
fá áhættulausa ávöxtun á fé sitt. 
En til að fá ávöxtun við þessar 
aðstæður þurfa fjárfestar að taka 
áhættu. Með lækkandi vöxtum 
verða hlutabréfakaup vonandi 
eftirsóknarverðari fjárfestinga-
kostur en eftir fjármálaáfallið 
hefur hlutabréfamarkaðurinn 
verið allt of lítill og almenningur 
hefur verið hræddur við að kaupa 
hlutabréf. Bein fjármögnun fjár-
festa í eigin fjármögnun fyrir-
tækja hefur verið of lítil og ég 
vonast til að lægri vextir muni 
örva hlutabréfamarkaðinn og 
auðvelda fyrirtækjum að sækja 
sér það áhættufjármagn sem við 
sannarlega þurfum á að halda til 
að skapa ný störf og aukna verð-
mætasköpun í hagkerfinu.“
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Bankarnir veita 
auðvitað ekki lán 

sem þeir hafa trú á að þeir 
muni tapa. Það er engin 
samfélagsleg ábyrgð fólgin í 
því.

Ég held að gengi 
krónunnar sé á 

góðum stað núna.

Ásgeir segir að það muni hafa töluverð áhrif fyrir efnahagsbatann hvort Icelandair Group muni lifa af eða ekki, enda þótt áhrifin á hagvöxt þessa árs verði mögulega ekki veruleg.  FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK

en það er ljóst að efnahagslegar for
sendur samninganna hafa nokk
urn veginn allar gengið eftir. Það 
er sjaldgæft með kjarasamninga. 
Okkur hefur tekist að vernda kaup
mátt heimilanna og verðlag hefur 
haldist stöðugt. Næsta skref er að 
tryggja að atvinnulífið geti tekið við 
sér og farið að skapa ný störf.“

Verðtryggingin deyi út
Seðlabankinn spáir rúmlega 9 pró
senta atvinnuleysi í ár. Óttast þú að 
við kunnum að festast í háu lang
tímaatvinnuleysi?

„Sú hætta er fyrir hendi. Við 
skulum muna að það er valkvöð á 
milli verðbólgu og atvinnuleysis. 
Ég sé að minnsta kosti ekki hvernig 
aðrir kjarasamningar geta komið í 
stað lífskjarasamningsins í þessu 
mikla atvinnuleysi. Ójafnvægið 
getur komið fram með mismunandi 
hætti. Þegar það ríkti óðaverðbólga 
á árunum 1972 til 1990, þá mældist 
atvinnuleysi sjaldnast yfir einu pró
senti. Atvinnuleysinu var haldið 
niðri með stöðugri verðbólgu sem 
át alltaf upp kaupmáttinn eftir að 

samið hafði verið um tugprósenta 
nafnlaunahækkanir.“

Eiga þessi sömu lögmál enn við í 
dag?

„Vitaskuld. Það er ekki hægt að 
viðhalda verðstöðugleika nema það 
sé sömuleiðis stöðugleiki á vinnu
markaði. Þetta helst í hendur. Ef 
okkur farnast að komast í gegnum 
þetta áfall án þess að raska þessum 
stöðugleika, þá held ég að við séum 
að fara að sjá ýmsar jákvæðar breyt
ingar, s.s. lægri vexti til framtíðar.“

Heimilin hafa á undanförnum 
misserum í stórum stíl verið að færa 
sig yfir í óverðtryggð lán. Finnst þér 
raunhæft að þau muni því alfarið 
segja skilið við verðtrygginguna?

„Verðtryggingin var upphaflega 
sett á vegna þess að við réðum ekki 
við verðbólguna. Núna eru tímarnir 
breyttir. Í fyrsta sinn er það raun
verulegur valkostur fyrir heimilin 
að skipta yfir í nafnvexti og þannig 
afnema verðtrygginguna að eigin 
frumkvæði af sínum lánum. Þetta 
eru mikil tímamót og fela í sér að 
verðtryggingin mun deyja út.“

Það ætti að hjálpa Seðlabank
anum við að bæta miðlun peninga
stefnunnar?

„Það mun breyta mjög miklu ef 
almenningur fer yfir í breytilega, 
óverðtryggða vexti. Það þýðir að 
okkar vaxtabreytingar munu bíta 
mjög fast, en um leið fylgir því mikil 
ábyrgð fyrir Seðlabankann. Breyti
legir vextir óverðtryggðra lána eru 
ekki alveg hættulausir. Þeir hvatar 
sem hafa verið innbyggðir í verð
tryggðu lánunum eru hins vegar að 
mörgu leyti óheppilegir og skapa 
þá hættu að höfuðstóll þeirra getur 
stökkbreyst við verðbólguskot. 

Þegar fólk er komið í umhverfi 
breytilegra nafnvaxta mun það án 
efa fylgjast mun betur með öllum 
vaxtabreytingum Seðlabankans – 
og greiða lánin hraðar niður.“

Viðskiptabankarnir, sem fjár
magna nánast allt atvinnulífið, 
gegna augljóslega lykilhlutverki 
fyrir viðspyrnu efnahagslífsins. 
Þeir hafa verið gagnrýndir fyrir að 
hafa ekki skilað vaxtalækkunum að 
fullu til sinna viðskiptavina og vísa 
þá til þess að það sé takmörkunum 
háð hvað þeir geti gengið á vaxta
muninn. Hefðirðu viljað sjá þá gera 
betur hvað þetta varðar?

„Já, að sumu leyti. Við höfum 
séð það af reynslunni erlendis 
að lágvaxtaumhverfi, eins og við 
erum núna að upplifa á Íslandi, er 
almennt erfitt fyrir rekstur banka. 
Aðstæður hér á landi eru öðruvísi 
en á hinum Norðurlöndunum þar 
sem bankarnir lána lítið til heimila 
og fyrirtækin sækja að stórum hluta 
fjármögnun sína á skuldabréfa
markaði. Íslensku bankarnir eru 
fyrst og fremst fyrirtækjabankar. 
Vaxtalækkanir Seðlabankans hafa 
skilað sér tiltölulega vel til heimila í 
formi bættra kjara á íbúðalánum ég 
vildi gjarnan sjá lækkun vaxta skila 
sér einnig til fyrirtækja, sérstaklega 
til þeirra sem eru ekki í vandræðum 
og hyggja á nýjar fjárfestingar.

Ég geri ekki ráð fyrir því að erlend 
ferðaþjónusta muni skila miklu í 
hagkerfið á þessu ári og því þurfum 
við að örva innlenda eftirspurn. Við 
vitum enn ekki almennilega hver 
áhrifin af eins prósents vöxtum 
verða, og að hve miklu marki þeir 
munu örva hagkerfið á komandi 
misserum. Ef það gengur ekki eftir 

– þurfum við mögulega að gera enn 
betur. Ólíkt f lestum öðrum vest
rænum seðlabönkum höfum við 
enn ekki gripið til ýmissa óhefð
bundinna aðgerða, en við gætum 
gert það ef hagkerfið stendur á sér.“

Mun ekki standa á bankanum
Með margvíslegum aðgerðum sem 
Seðlabankinn og ríkið hafa ráðist 
í, meðal annars lækkun á bindi
skyldu, bankaskatti og sveif lu
jöfnunarauka, hefur útlánageta 
bankanna verið aukin um mörg 
hundruð milljarða. Nú hafa komið 
fram tillögur um að reglur um veð
lánaviðskipti verði rýmkaðar til 
muna, þannig að þeir geti átt í lána
viðskiptum við bankann til þriggja 
ára með sértryggð fasteignaskulda
bréf að veði.

Bankarnir halda því fram að með 
þeim hætti gætu þeir miðlað því 
gríðarmikla lausafé sem þeir sitja 
nú á, áfram til heimila, og ekki hvað 
síst fyrirtækja, á enn lægri vöxtum 
en nú. Það muni aftur styðja veru
lega við viðspyrnuna. Hver er 
afstaða Seðlabankans til slíkra 
aðgerða?

„Þetta er eitthvað sem við 
munum ekki gera á þessari stundu. 
Við höfum lagt áherslu að skapa 
forsendur til þess að örva útlán til 
fyrirtækja frekar en heimila. Við 
vitum að bankarnir hafa nægt laust 
fé og þeir hafa gríðarlega útlána
getu. Sumar þær ráðstafanir sem 
við höfum kynnt, eins og síðast með 
að hætta að bjóða upp á 30 daga 
bundin innlán, munu mögulega 
hafa meiri áhrif en vaxtalækkunin 
sem slík og munu þrýsta á bankana 
að lána. Við þurfum að sjá hver 

áhrif þessara aðgerða muni verða 
áður en við stígum næstu skref. 
Það mun hins vegar ekki standa 
á Seðlabankanum að nýta öll þau 
úrræði sem hann hefur til að tryggja 
stöðugleika og örva hagkerfið – ef á 
þarf að halda.“

Þið hafi skikkað bankana til að 
fresta öllum arðgreiðslum og hætta 
kaupum á eigin bréfum. Hver er 
samfélagsleg ábyrgð bankanna í 
þessum aðstæðum? Eiga þeir að 
víkja frá arðsemissjónarmiðum og 
horfa til breiðari hagsmuna hag
kerfisins?

„Við töldum það hluta af sam
félagslegri ábyrgð bankanna, sem 
eru að tveimur þriðju hluta í eigu 
ríkisins, að hætta við arðgreiðslur 
í ár. Það væri óvarkárni. Okkar 
krafa til bankanna er að þeir miðli 
peningastefnu okkar áfram – og 
láni til fyrirtækja. Bankarnir eru 
samt sem áður sjálfstæð fyrirtæki 
og þeir veita auðvitað ekki lán sem 
þeir hafa trú á að þeir muni tapa. 
Það er engin samfélagsleg ábyrgð 
fólgin í því.

Í þessu óvissuástandi munu 
bankarnir þurfa að búa við lága 
arðsemi í mögulega tvö ár eða 
svo. Það er sett á herðar þeirra að 
endurskipuleggja skuldir ferða
þjónustunnar og til þess hafa þeir 
fengið ný úrræði í samvinnu við 
stjórnvöld með brúarlánum og 
stuðningslánum til fyrirtækja í 
rekstrarvanda. Þetta verður erfiður 
tími og fram undan er tími hagræð
ingar og endurskipulagningar fyrir 
ferðaþjónustuna. En við vonum að 
lægri vextir og örvun innlendrar 
eftirspurnar verði til þess að þessi 
vandræði breiðist ekki út til ann
arra greina, eins og byggingageirans 
og almenns atvinnulífs. Þess vegna 
skiptir svo miklu máli að örva 
innlenda eftirspurn til að koma í 
veg fyrir slíka atburðarás. Niður
sveiflur eru gjarnan tími skapandi 
eyðileggingar og hagkerfi geta þá 
tekið miklum breytingum, eins og 
við sáum gerast hér á landi eftir fjár
málahrunið. Mögulega getur slíkt 
hið sama gerst núna.

Samfélagsleg ábyrgð bankanna er 
því í raun að hafa nægjanlega mikla 
þolinmæði með lífvænlegum fyrir
tækjum, þannig að við séum ekki 
að éta útsæðið og ganga of hart að 
þeim, þannig að þau geti þraukað 
í gegnum þessa tímabundnu erfið
leika.“

Skaðinn skeður
Eitt af þessum fyrirtækjum sem er í 
miklum erfiðleikum er Icelandair, 
en félagið áformar að ráðast í hluta
fjárútboð síðar í þessum mánuði, 
til að forða sér frá greiðsluþroti. 
Fylgist Seðlabankinn vel með stöðu 
Icelandair og er hann, ásamt stjórn
völdum, tilbúinn með plan B ef illa 
fer?

„Við fylgjumst mjög vel með 
stöðunni, en Seðlabankinn mun 
ekki hafa aðkomu að því að lána 
til félagsins ef á þarf að halda. Ef 
Icelandair hefði verið á bjargbrún
inni fyrir um ári síðan, hefði Seðla
bankinn án efa verið tilbúinn með 
viðlagaáætlun vegna þeirra afleið
inga sem það hefði fyrir hagkerfið. 
En núna má segja að skaðinn sé í 
reynd skeður, þar sem erlend ferða
þjónusta liggur nánast öll niðri.

Icelandair skiptir augljóslega 
miklu máli fyrir ferðaþjónustuna 
og endurreisn hennar. Það mun 
því hafa töluverð áhrif fyrir efna
hagsbatann hvort félagið lif ir 
af eða ekki, enda þótt áhrifin á 
hagvöxt þessa árs verði mögu
lega ekki veruleg. Það er alveg 
ljóst að það mun taka lengri tíma 
að byggja upp f lugsamgöngur til 
og frá landinu á nýjan leik ef Ice
landair hverfur af sjónarsviðinu.“ 
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Nú hefur fyrrverandi 
seðlabankastjóri, 
Már Guðmunds-
s on ,  í  t v íg a ng 
skrifað greinar í 
M a rk aði n n u m 

mikilvægi sitt við lausn á þeim 
bráða gjaldeyrisvanda sem ríkti á 
Íslandi eftir bankahrunið. Það ger-
ist eftir að bók Sigurðar Más Jóns-
sonar, Afnám haftanna – samningar 
aldarinnar?, kom út.

Már lætur sem staðan  
hafi batnað af sjálfu sér
Óvissan í efnahagslífinu var mikil 
eftir hrun. Þar voru greiningar og 
áætlanir Seðlabankans ekki sá veg-
vísir sem þurfti heldur, því miður, 
oft þvert á móti. Már byrjar á því að 
rifja upp það sem gerðist á fyrsta 
ársfjórðungi 2012 þegar lögum var 
breytt á Alþingi um útgreiðslur 
til kröfuhafa þrotabúanna. Hann 
sleppir alveg að minnast á afglöp 
Seðlabankans í kringum ritið Hvað 
skuldar þjóðin sem sérstaklega var 
gefið út þegar kosningar um Ice-
Save stóðu yfir. Þar var því ranglega 
haldið fram að skuldastaða þjóðar-
innar væri innan við helmingur af 
því sem raunin var. Seðlabankinn 
hafði, alla tíð frá bankahruni fram 
til afnáms hafta, vanmetið stór-
kostlega skuldir Íslands erlendis. Ef 
farið hefði verið að ráðum bankans 
hefði gjaldeyrir landsins flætt út til 
erlendra kröfuhafa og þegnar lands-
ins hefðu setið eftir innan hafta án 
gjaldeyris. Seðlabankinn hyglaði 
þannig kerfisbundið erlendum 
kröfuhöfum á kostnað íslensks 
almennings með ráðleggingum 
sínum. Það er nokkuð sem Már þarf 
að svara fyrir.

Það voru aðilar utan bankans 
og stjórnkerfisins sem áttuðu sig á 
stöðunni langt á undan Seðlabank-
anum. Ég var einn þeirra og skrifaði 
fjölda greina á árunum 2008-2016 
um bráðan gjaldeyrisvanda þjóðar-
innar, af léttingu hafta, og að ekki 
væri hægt að láta Íslendinga mæta 
afgangi þegar skipta ætti þeim tak-
markaða gjaldeyri sem í landinu 
var, þar ættu allir að sitja við sama 
borð. Már gaf sér hins vegar tíma á 
fyrsta ársfjórðungi ársins 2012 til 
að stefna Seðlabankanum, vinnu-
veitanda sínum, því hann taldi sig 
hafa verið hlunnfarinn í launum og 
reyndi síðar að láta Seðlabankann 
greiða málskostnað sinn eftir að 
hann tapaði málinu. Þau mála-
ferli stóðu í 16 mánuði eða fram að 
alþingiskosningum 2013 þegar rík-
isstjórn Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar og Bjarna Benedikts-
sonar tók við og alger vatnaskil 
urðu við lausn þess bráðavanda sem 
hagkerfið stóð frammi fyrir.

Í september 2012 leyfir Seðla-
bankinn erlendum kröfuhöfum að 
færa gjaldeyri að andvirði 300 millj-
arðar króna út fyrir gjaldeyrishöft-
in og inn á reikninga sína erlendis. 
Íslensk fyrirtæki eða almenningur, 
sem börðust í bökkum á þessum 
tíma og þurftu að hafa sig öll við í 
að búa til þennan gjaldeyri með 
viðskiptaafgangi, fengu engar slík-
ar undanþágur. En þá gerist það í 
október að greiningardeild Arion 
og fleiri vakna til lífsins og umræða 
um mistök Seðlabankans ratar upp 
á yfirborðið. Ég skrifaði grein um 
málið í september og var strax boð-
aður á fund viðskipta- og efnahags-
nefndar en formaður nefndarinnar 
og samf lokksmaður Más, Helgi 
Hjörvar, bauð sérstaklega fulltrúum 
kröfuhafa að vera á þeim fundi, 
öðrum nefndarmönnum að óvör-
um, og er það vafalaust einsdæmi 

Farið hefur fé betra 

Már Guðmundsson var seðlabankastjóri á árunum 2009 til 2019.  FRÉTTABLAÐIÐ/ SIGTRYGGUR ARI 

að lobbýistar hafi haft svo greiðan 
aðgang að þjóðþingi.

Már Guðmundsson heldur því 
fram að vatnaskil hafi orðið 2015. 
Það er ekki rétt, enda sést það í 
stökkum væntingarvísitölu áranna 
á eftir að ný ríkisstjórn tók við og 
raungerðist í hagvexti um leið og 
byrjað var að rétta hlut landsmanna 
fremur en að láta kröfuhafa ráða 
ferðinni.

Íslenskum hagsmunum hampað
Það var ekki fyrr en forræði máls-
ins var tekið af Seðlabankanum 
að hlutirnir fóru að hreyfast í rétta 
átt. Framkvæmdahópur um afnám 
hafta á skilið allt það hrós sem 
hann hefur fengið. Ég vildi hins 
vegar ganga lengra. Þegar þrotabú 
Samson var tekið til gjaldþrota-
skipta var stuðst við hefðbundna 
meðferð samkvæmt íslenskum 
lögum. Öllum kröfum var snúið 
yfir í krónur og erlendum gjaldeyri 
var ekki haldið utan við ferlið. Þar 
voru erlendir kröfuhafar lang fyrir-
ferðarmestir, alþjóðlegir bankar, 
með tuga milljarða króna kröfur 
hver. Þetta hefði verið hreinlegasta 
leiðin að mínum dómi. Þá hefðu 
erlendir kröfuhafar setið við sama 
borð og Íslendingar, innan hafta 
og með kröfur í krónum. Talsmenn 
erlendu kröfuhafanna í þrotabú-
um bankanna reyndu hins vegar 
að rugla umræðuna (e. if you can’t 
convince them, confuse them) með 
hjálp íslenskra almannatengla og 
ráðgjafa, tala um forgangskröfur 
og annað álíka vitlaust. Í haftakerfi 
á enginn að hafa forgang umfram 

annan, hvað þá erlendir aðilar 
umfram innlenda.

Mér finnst óskiljanlegt að Seðla-
bankinn skyldi viðhafa annan 
málf lutning. Þú ferð aldrei inn í 
samningaviðræður með það að 
markmiði að tapa. Forsvarsmenn 
Seðlabankans nálguðust hins vegar 
alltaf málið þannig að þeir væru 
að lágmarka tjónið, frekar en að 
hámarka heimturnar. Það var ekki 
í takt við íslenska hagsmuni og því 
eðlilegt að velta því fyrir sér hvort 
bankinn hafi verið að gæta þeirra 
eins og bók Sigurðar Más veltir upp.

Eins er óskiljanlegt að Seðlabank-
inn skuli ekki hafa bannað bein 
samskipti kröfuhafa við sérfræð-
inga bankans. Í samningaviðræðum 
ber að velja samningamenn og alls 
ekki leyfa mótaðila að komast inn 
fyrir þá forystu. Það gerði hins vegar 
Seðlabankinn. Þessi mistök rugluðu 
umræðuna og töfðu að mál yrðu til 
lykta leidd.

Und irlæg ju hát t u r gag nvar t 
erlendum fjármálaöflum var mik-
ill. Kröfuhafar voru að meginuppi-
stöðu erlendir hrægammasjóðir, 
skemmri tíma fjárfestar sem koma 
ekki að uppbyggingu til lengri tíma, 
heldur eru einungis að reyna að 
taka snúning á óvönum mótaðilum. 
Þó að slíkir aðilar ráði sér nafntog-
aða ráðgjafa þá breytir það engu um 
fyrirætlanir þeirra. Það var dóm-
greindarleysi Más að sjá ekki hvers 
kyns var.

Seðlabankinn klárar ekki  
samstundis gjaldeyrisútboð
Þegar hingað er komið og málin eru 
komin úr höndum Seðlabankans 
gengur af létting hafta, með til-
heyrandi uppgjöri við kröfuhafa, 
frekar hratt fyrir sig. Seðlabankinn 
fékk þó eitt mikilvægt hlutverk, að 
halda gjaldeyrisútboð til að aflétta 
snjóhengju sem hékk yfir krónu-
markaðnum. Það voru krónur sem 
erlendir aðilar áttu, óháð kröfum í 
þrotabú bankanna. Seðlabankinn 
hafði haldið reglulega gjaldeyrisút-
boð í kringum svokallaða fjárfest-
ingarleið frá árinu 2011 til ársins 

2015 en nú var komið að síðasta 
gjaldeyrisútboðinu. Nauðsynlegt 
var að ljúka útboðinu áður en að 
höftum yrði að fullu aflétt. Á ein-
hvern óskiljanlegan hátt dró Seðla-
bankinn það hins vegar í meira en 
ár, með tilheyrandi kostnaði fyrir 
samfélagið. Beinn kostnaður, því 
krónan styrktist umtalsvert frá 
sumri 2015 til ágúst 2016, eru tugir 
milljarða króna. Þetta verður Már 
að svara fyrir. Hann ber því við 
að forskriftin að síðasta útboðinu 
hafi verið of f lókin. Hvers vegna 
hélt hann þá ekki einfaldara útboð 
strax, líkt og gert var á endanum, þá 
ári of seint?

Á Alþingi og víðar var óskað eftir 
skýrslu frá Seðlabankanum um 
fjárfestingarleiðina og gjaldeyrisút-
boðin. Það tók Seðlabankann meira 
en þrú ár að ljúka henni, heilar 20 
blaðsíður að meginmáli.

Að breyta rétt
Bók Sigurðar Más Jónssonar er 
ekki fullkomin, ekki frekar en 
önnur mannanna verk, þótt hún 
gef i ágæta y f irsýn á atburða-
rásina. Í bókinni er ég kynntur til 
sögunnar sem aðili sem langaði að 
koma af stað brunaútsölu á eignum 
þrotabúanna. Það er fráleit kynn-
ing enda hafði ég engar slíkar fyrir-
ætlanir og hvað þá fjármagn til 
slíks. Ég ber hins vegar hag landsins 
fyrir brjósti og því rann mér blóðið 
til skyldunnar. Ég reyndi eins og ég 
gat að hjálpa en Lee Buchheit kom 
til landsins fyrir minn atbeina og 
ég kynnti hann fyrir stjórnkerfinu 
og stjórnmálamönnum í desember 

2008 en, Cleary Gottlieb þar sem 
Buchheit vinnur, var lögmanns-
stofa fjármálafyrirtækis sem ég 
stofnaði ásamt öðrum í New York 
upp úr aldamótum. Sigmundur 
Davíð barðist sérstaklega fyrir 
því að Buchheit yrði ráðinn til að 
verja hagsmuni Íslands en einnig til 
dæmis Guðfríður Lilja Grétarsdótt-
ir hjá VG og Sigurður Kári Krist-
jánsson hjá Sjálfstæðisf lokknum. 
Ég f lutti f leiri til landsins, svo sem 
yfirmann kröfuhafa Argentínu í 
tvígang og hélt með honum ráð-
stefnu og kom á fundum í stjórn-
kerfinu.    Ég fór á fund Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins í Washington 
í nóvember 2012 til að leiðrétta 
þær tölur sem Seðlabankinn hafði 
haldið að þeim og komu fram í rit-
inu Hvað skuldar þjóðin en í þeirri 
ferð festist ég í viku í New York 
þegar fellibylurinn Sandy gekk yfir. 
Á sama tíma stóð Már í málaferlum 
við Seðlabankann. Allir þessir 
erlendu aðilar tóku umleitunum 
mínum vel og skildu að Ísland 
þyrfti hjálp reynslumikilla aðila 
til að koma landinu út úr höftum. 
Ímynd og orðspor Íslands er nefni-
lega mjög gott alþjóðlega þó að ein-
hverjir samlandar okkar, einkum 
í háskólasamfélaginu, þreytist 
ekki á því að halda öðru fram. Ég 
keypti kröfur á föllnu bankana og 
réð hinn frábæra lögmann Reimar 
Pétursson til að reka málin við að 
setja bankana endanlega í þrot. 
Allan kostnað í kringum þetta bar 
ég sjálfur.

Már Guðmundsson segir í skrif-
um sínum að Seðlabankinn hefði 
átt að hafa stærra hlutverk, ef eitt-
hvað var. Það er algerlega andstætt 
sögunni og þeim ófaglegu vinnu-
brögðum sem hann stundaði. Þegar 
lykilákvarðanir eru skoðaðar sést 
að Seðlabankinn klikkaði og þegar 
hann brást við var það alltof seint 
og með tilheyrandi kostnaði. Við 
upprifjun á þessu langa ferli kemur 
í raun á óvart hve kerfisbundið 
Seðlabankinn tók ranga stefnu og 
ákvarðanir. Þar var einn maður sem 
réði ferðinni, frá upphafi til enda.

Þegar lykilákvarð-
anir eru skoðaðar 

sést að Seðlabankinn 
klikkaði og þegar hann 
brást við var það alltof seint 
og með tilheyrandi kostn-
aði.

Seðlabankinn 
hyglaði kerfis-

bundið erlendum kröfu-
höfum á kostnað íslensks 
almennings með ráðlegg-
ingum sínum. Það er nokk-
uð sem Már þarf að svara 
fyrir. 

Heiðar  
Guðjónsson
forstjóri Sýnar 
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Höskuldur Eiríksson, einn eigenda 
KPMG Lögmanna, segir að þegar 
hann hóf störf á lögmannsstofunni 
hafi fáir vitað að hún væri á meðal 
fimm stærstu lögmannsstofa lands-
ins. Hann gekk til liðs við KPMG 
Lögmenn undir lok síðasta árs og 
hefur eitt helsta verkefnið verið að 
vekja athygli á að um sé að ræða 
sjálfstæða lögmannsstofu, aðskilda 
frá KPMG.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Börnin mín og það sem þau eru 

að fást við eru mitt helsta áhuga-
mál og eiginlega eina áhugamálið 
sem ég hef tíma fyrir. Annars hef ég 
mjög gaman af fótbolta og reyni að 
horfa á leiki í ensku úrvalsdeildinni 
þegar ég get.

Nærðu að halda jafnvægi milli 
vinnu og fjölskyldulífs?

Já, það gengur bara nokkuð vel 
að halda jafnvægi þarna á milli. Ég 
og Freyja, eiginkona mín, höfum 
náð að skipuleggja okkur þannig 
að þetta virðist allt ganga ágætlega.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Við höfum ekki stillt vekjara-

klukku nokkuð lengi og vöknum 
bara þegar yngsti sonurinn, sem 
verður tveggja ára í september, 
dregur annað okkar fram úr rúm-
inu en það er oftast fyrir klukkan 7 
á morgnana. Við skiptumst á að fara 
fram úr með honum og það okkar 
sem vaknar með honum vekur 

svo hitt um klukkan 7.30 með því 
að koma með kaffi upp í rúm. Svo 
ræsum við restina og sjáum til þess 
að allir komist í skóla, leikskóla og 
dagvistun á réttum tíma. Ég er svo 
mættur á skrifstofuna um klukkan 9.

Hverjar hafa verið helstu áskor-
anirnar í rekstri KPMG Lögmanna 
á undanförnum misserum?

Stofan er nokkuð ung en hún var 
stofnuð árið 2018. Ég gekk til liðs við 
hana undir lok síðasta árs og fyrir 
mína parta hefur helsta verkefnið 
verið að vekja athygli á því annars 
vegar að við erum sjálfstæð lög-
mannsstofa, aðskilin frá KPMG ehf., 
þótt við séum oft í nánu og mjög 

góðu samstarfi við KPMG og hins 
vegar að upplýsa fólk um hversu 
öf lugt og víðtækt þjónustufram-
boð stofunnar er. Þegar ég kom fyrst 
hingað, þá hitti maður ekki marga 
utan KPMG sem vissu af því að hér 
væri starfrækt sérstök lögmanns-
stofa. Enn færri vissu af því að hún 
er líklega á meðal fimm stærstu lög-
mannsstofa landsins og jafnframt 
alþjóðleg lögmannsstofa með um 
það bil 3.000 lögmenn í 79 löndum. 
Flestir virðast líka tengja vörumerki 
KPMG einna helst við skatta og 
endurskoðun en staðreyndin er sú 
að þótt við séum líklega með helstu 
sérfræðinga landsins í innlendum 

og alþjóðlegum skattarétti, þá erum 
við líka með gríðarlega öfluga lög-
menn, lögfræðinga og aðra sér-
fræðinga, sem veita ráðgjöf á mjög 
breiðum grundvelli. Hér eru til að 
mynda öflug teymi sem sérhæfa sig í 
fjármögnun fyrirtækja, kaupum og 
sölum fyrirtækja, félagarétti og gerð 
ýmiss konar viðskiptasamninga, 
svo dæmi séu nefnd.

Hvaða áskoranir eru fram undan?
Það felast auðvitað heilmiklar 

áskoranir í því að fylgja viðskipta-
vinum okkar í gegnum þennan 
óvissutíma sem leiðir af COVID-19 
faraldrinum. Það sem ég tel að við 
þurfum helst að gera, er að fylgjast 
vel með því sem er að gerast, meðal 
annars þeim úrræðum sem ríkis-
stjórnin er að bjóða upp á, og vera 
tilbúin að svara þeim spurningum 
sem viðskiptavinir okkar hafa og 
aðstoða þá við að reyna að sigla í 
örugga höfn úr þessum ólgusjó.

Hvernig er rekstrarumhverfið að 
taka breytingum og hvaða tækifæri 
felast í breytingunum?

Undanfarið virðist sem fjárfest-
ingar fyrirtækja og útlán banka til 
þeirra hafi verið í minni kantinum. 
Flestir virðast hafa verið að halda 
að sér höndum og reyna að bíða af 
sér óvissuna. Það mun svo koma að 
því að það rofar til og þá hugsa ég 
að það verði töluvert um fjárhags-
lega endurskipulagningu, hugsan-
lega nauðasamninga og hjá sumum 
gjaldþrot. Hjá öðrum verður upp-
söfnuð fjárfestingaþörf sem þarf 
að fullnægja og í öllum þessum til-
vikum er nauðsynlegt að fá vandaða 
ráðgjöf. Tækifærin eru því mörg.

Þegar ég kom fyrst 
hingað, þá hitti 

maður ekki marga utan 
KPMG sem vissu af því að 
hér væri starfrækt sérstök 
lögmannsstofa. 

Gengið er út frá því að Evr-
ópusambandið samþykki 
reglugerð á næstu dögum 

sem kemur til með að marka tíma-
mót á sviði sjálf bærra fjármála 
innan ESB. Með reglugerðinni, sem 
til einföldunar verður hér kölluð 
flokkunarreglugerðin, stígur sam-
bandið mikilvægt skref í átt að sjálf-
bæru fjármálakerfi og sýnir í verki 
að alvara býr að baki metnaðar-
fullum markmiðum sambandsins 
á sviði loftslagsmála.

Flokkunarreglugerðin setur á 
stofn samræmt f lokkunarkerfi 
sem gerir það mögulegt að f lokka 
atvinnustarfsemi eftir því hvort 
hún er umhverfissjálf bær eða ekki. 
Með því að samræma skilning fjár-
festa á hugtakinu umhverfissjálf-
bær atvinnustarfsemi auðveldar 
reglugerðin samanburð á milli sjálf-
bærra fjárfestinga og ef lir traust 
fjárfesta á þeim fjárfestingum sem 
sagðar eru vera grænar. Flokkunar-
kerfið mun sömuleiðis sporna við 
„grænþvotti“, þ.e. koma í veg fyrir 

að fjárfestingar verði markaðssettar 
sem grænar án þess að vera það í 
raun. Kerfið skapar grundvöll sem 
aðgerðir og stjórntæki sambands-
ins, aðildarríkja þess og EFTA-
ríkjanna eiga að byggja á. Þannig 
munu t.d. staðlar ESB fyrir græn 
skuldabréf og nýtt umhverfismerki 
ESB fyrir fjármálaafurðir byggja á 
f lokkunarkerfi reglugerðarinnar.

Viðmið fyrir umhverfissjálf-
bæra atvinnustarfsemi
Atvinnustarfsemi er umhverfis-
sjálfbær í skilningi flokkunarreglu-
gerðarinnar þegar hún samræmist 
ferns konar viðmiðum.

Í fyrsta lagi þarf hún að styðja 
verulega við eitt eða fleiri af sex sér-
staklega skilgreindum umhverfis-
markmiðum: (a) mótvægisaðgerð-
um gegn loftslagsbreytingum, (b) 
aðlögun að loftslagsbreytingum, (c) 
sjálfbærri notkun og vernd vatns og 
sjávarauðlinda, (d) skiptum í hring-
rásarhagkerfi, (e) mengunarvörn-
um og -stýringu og (f) vernd og end-
urheimt líffræðilegs fjölbreytileika 
og vistkerfa. Umhverfismarkmiðin 
eru tæmandi talin og fjárfesting 
getur ekki verið umhverfissjálf bær 
ef undirliggjandi starfsemi styður 
ekki verulega við a.m.k. eitt þess-
ara markmiða. Þannig dugar ekki 
að atvinnustarfsemi stuðli t.d. að 
varðveislu snoturs landslags ef 
umhverfismarkmiðin sex koma 
ekki við sögu. Atvinnustarfsemi 
sem gerir annarri atvinnustarfsemi 
kleift að styðja við umhverfismark-
miðin fullnægir þessu skilyrði. Til 
skýringar má taka framleiðslu á 
vindmylluspöðum sem dæmi. Slík 
atvinnustarfsemi uppfyllir fyrsta 
skilyrðið með því að gera þeim sem 
rekur vindmyllugarð kleift að styðja 
verulega við umhverfismarkmið (a), 

þrátt fyrir að koltvísýringur losni í 
sjálfu framleiðsluferlinu.

Í öðru lagi má atvinnustarf-
semin ekki valda umtalsverðu 
tjóni á umhverfismarkmiðunum. 
Sem dæmi má nefna fyrirtæki 
sem hyggst byggja og reka vatns-
af lsvirkjun sem framleiðir orku 
úr endurnýjanlegum orkugjafa 
en eyðileggur jafnframt mikil-
vægt búsvæði dýrategundar vegna 
uppistöðulóns. Þrátt fyrir að slík 
atvinnustarfsemi geti komið í veg 
fyrir losun gróðurhúsalofttegunda 
væri hún ekki umhverf issjálf-
bær þar sem hún bryti í bága við 
umhverfismarkmið um vernd og 
endurheimt líffræðilegs fjölbreyti-
leika og vistkerfa.

Atvinnustarfsemi þarf í þriðja 
lagi að stunda í samræmi við lág-

markskröfur tiltekinna alþjóðlegra 
reglna og staðla. Þriðja viðmiðið 
tryggir að engin atvinnustarfsemi 
verði talin umhverfissjálf bær án 
þess að virtar séu reglur um stjórn-
unarhætti fyrirtækja, mannréttindi 
og önnur félagsleg réttindi.

Loks þarf atvinnustarfsemi í 
fjórða lagi að fullnægja kröfum 
sem framkvæmdastjórn ESB setur í 
þar til gerðum tæknilegum viðmið-
unarreglum.

Eðli málsins samkvæmt getur 
sama fyrirtækið stundað margs 
konar atvinnustarfsemi, bæði 
u mhver f issjá lf bæra og ek k i. 
Umhverfissjálf bærni fjárfestingar 
miðar við hlutfall hinnar umhverf-
issjálf bæru starfsemi af heildar-
starfsemi fyrirtækisins sem fjárfest 
er í. Flokkunarkerfið nýtist því ekki 
einungis til að meta hvort atvinnu-
starfsemi er umhverfissjálf bær 
heldur einnig hversu umhverfis-
sjálf bær fjárfesting er.

Upplýsingaskylda
Auk þess að setja upp f lokkunar-
kerfi gerir sambandið kröfur um 
gagnsæi og birtingu upplýsinga 
í f lokkunarreglugerðinni. Þátt-
takendur á fjármálamarkaði sem 
bjóða upp á sjálf bærar fjárfesting-
ar eða fjárfestingar sem styðja við 
umhverfið þurfa að birta upplýs-
ingar um hvaða umhverfismarkmið 
fjárfestingin styður við og hvernig 
og að hve miklu leyti það er gert. 
Athygli vekur að þegar boðið er upp 
á fjármálaafurðir sem eru hvorki 
sjálf bærar né styðja við umhverfið 
verður að birta sérstaka yfirlýsingu 
um að ekki sé tekið tillit til við-
miða f lokkunarkerfisins. Kröfur 
reglugerðarinnar um birtingu upp-
lýsinga ná þ.a.l. til allra þeirra sem 
bjóða upp á fjármálaafurðir.

Samstilltir hagsmunir  
einkaaðila og umhverfisins
ESB vill stuðla að sjálf bærum 
fjármálum m.a. með því að stilla 
hagsmuni einkaaðila saman við 
hagsmuni umhver f isins. Með 
f lok k unarker f inu hef ur sam-
bandið slegið þrjár f lugur í einu 
höggi hvað þetta varðar. Flokk-
unarreglugerðin einfaldar enda-
fjárfestum að bera fjárfestingar 
saman eftir sjálf bærni þeirra og 
hvetur þá til að velja vistvæna fjár-
festingu fram yfir fjárfestingu sem 
er það ekki, þótt þær séu að öðru 
leyti sambærilegar. Aukið traust 
og eftirspurn endafjárfesta eftir 
sjálf bærum fjárfestingum gefur 
þátttakendum á fjármálamarkaði 
tilefni til að setja fjármálaafurðir 
umhverfissjálf bærra fyrirtækja í 
eignasöfn sín. Af framangreindu 
leiðir að félög sem reka umhverfis-
sjálf bæra atvinnustarfsemi eiga 
auðveldara með að fjármagna sig, 
sem hvetur önnur félög til að gera 
starfsemi sína umhverf issjálf-
bæra. Félög á hinum ýmsu sviðum 
atvinnulífsins munu þurfa að huga 
að skilyrðum f lokkunarreglu-
gerðarinnar og hún kemur þannig 
til með að hafa víðtæk áhrif út fyrir 
fjármálageirann.

Flokkunarkerfið er sagt vera 
lykilskref í átt að markmiði ESB um 
kolefnishlutleysi fyrir árið 2050 og 
mikilvægasta og brýnasta aðgerðin 
í aðgerðaáætlun ESB á sviði sjálf-
bærra fjármála. Reglugerðin mun 
að óbreyttu gilda á Evrópska efna-
hagssvæðinu og því er viðbúið að 
hún muni hafa töluverð áhrif á 
íslenskt atvinnulíf. Fyrirtæki hér-
lendis hafa fulla ástæðu til að kynna 
sér efni og áhrif f lokkunarkerfisins 
og stöðuga framþróun sjálf bærra 
fjármála innan ESB.

Umhverfið og fjárfestingar í eina sæng

Nám:
n Grunnskólinn í Hveragerði
n Hagaskóli
n MR
n HÍ – Lagadeild, útskrifaður 2006
n University College London (UCL) 

– LL.M in International Banking 
& Finance 2011

Störf:
n Logos lögmannsþjónusta – 

2006/07
n Viking Stavanger – atvinnu-

maður í knattspyrnu 2007
n BBA Legal – 2007-2019
n KPMG Lögmenn 2019-

Fjölskylduhagir:
Eiginkona – Freyja Jónsdóttir, 
klínískur lyfjafræðingur á Land-
spítala og lektor við HÍ. Saman 
eigum við 5 börn. Þau eru:
Ragnheiður Vala, f. 2005
Hildur Eva, f. 2007
Jóel, f. 2009
Regína, f. 2015
Daníel, f. 2018

Aðstoðar við að sigla í örugga höfn

Höskuldur Eiríksson segir að tækifæri í rekstri KPMG Lögmanna séu mörg. Framundan sé fjárhagsleg endurskipu-
lagning nokkurs fjölda fyrirtækja og hjá öðrum sé uppsöfnuð fjárfestingaþörf. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Svipmynd
Höskuldur Eiríksson

Atvinnustarfsemi er  
umhverfissjálfbær þegar hún:
a styður verulega við eða gerir 

annarri atvinnustarfsemi kleift 
að styðja við eitt eða fleiri eftir-
farandi umhverfismarkmiða:
n mótvægi gegn loftslagsbreyt-

ingum
n aðlögun að loftslagsbreyt-

ingum
n sjálfbær notkun og vernd 

vatns og sjávarauðlinda
n skipti yfir í hringrásarhagkerfi
n mengunarvarnir og -stýring
n vernd og endurheimt líffræði-

legs fjölbreytileika,
b veldur ekki umtalsverðu tjóni á 

öðru umhverfismarkmiði,
c samræmist lágmarkskröfum 

tiltekinna alþjóðlegra reglna og 
staðla og

d fullnægir tæknilegum viðmið-
unarreglum

✿   FlokkunarkerfiðHelga Melkorka 
Óttarsdóttir
eigandi á LOGOS 
og lögmaður 

Arnar Sveinn 
Harðarson
fulltrúi á LOGOS
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milljörðum námu ný óverð-
tryggð lán til heimila í apríl.

Þó að verðtryggingin 
hafi sína kosti munu fáir 
sakna hennar.

Umræða á sér nú stað í 
Bandaríkjunum um 
árangur efnahags-
aðgerða yfirvalda 
á tímum COVID 
hingað til. Ráðist 

var í tiltölulega almennar aðgerðir; 
atvinnuleysistryggingar styrktar, 
ávísanir sendar til fólks og fyrir-
tækjum auðveldað að nálgast fjár-
magn. Milliliðum var falið að koma 
fjármagninu í umferð og heimilum 
frjálst að eyða ávísunum frá ríkinu 
eftir hentisemi.

Fyrstu vísbendingar benda til 
þess að fjármagnið hafi mögulega 
ekki margfaldast í neyslu og fjár-
festingu sem skyldi. Í óvissuum-
hverfi hugsar hver um sig. Þá er 
rökrétt að einstaklingur ákveði 
að spara ávísunina frá ríkinu og 
f jármálastofnanir veiti aðeins 
hluta af lausu fjármagni áfram til 
fyrirtækja. Í Bandaríkjunum má 
því sjá merki um að „fjármagns-

púðar“ séu farnir að byggjast upp 
í kerfinu. Lausafé sem þarlendir 
bankar geyma umfram skyldur í 
Seðlabankanum tvöfaldaðist frá 
febrúar til apríl. Hagfræðingurinn 
Joseph Stiglitz líkir þessu við lausa-
fjárgildru, þar sem nægt lausafé er í 
kerfinu en lítill vilji til að virkja það. 
Bankar geta nefnilega „sparað“ líkt 
og áhættufælinn einstaklingur sem 
situr á lágvaxta innlánum.

Hérlendis var lokað á möguleika 
bankanna til að geyma lausafé á 30 
daga reikningum í Seðlabankanum 
samhliða vaxtalækkun og rýmkun 
á lausafjárreglum. Vonin var sú að 
fækkun öruggra fjárfestingakosta 
myndi leiða til áhættutöku og lán-
veitinga með umfram lausafé. Tölur 
síðustu vikna sýna hins vegar að 
lítill umfram lánavilji er til staðar.

Ríkissjóður hefur tekið 130 
milljarða króna að láni frá febrúar-
lokum. Bankarnir hafa á sama tíma 
fjárfest í ríkispappírum, mestmegn-
is víxlum, fyrir 115 milljarða. Fjár-
málastofnanir færðu einfaldlega 
fjármagnið sem sat í Seðlabank-
anum til ríkisins. Bankarnir eiga 
nú um 20% af skuldum ríkissjóðs 
í krónum og tvo þriðju af ríkis-
víxlum. Aldrei hefur þetta hlutfall 
verið jafn hátt en hlutfallið hefur 
yfirleitt sveiflast á bilinu 3-5% fyrir 
skuldir ríkissjóðs í krónum. Eins og 

sakir standa treysta bankarnir rík-
inu betur til að ráðstafa lausafénu, 
enda öruggur skuldunautur.

Vel má vera að um tímabundið 
ástand sé að ræða, en umrætt tíma-
bil skiptir máli. Fjármagn vantaði, 
og vantar enn, sérstaklega til fyrir-
tækja. Ný fyrirtækjaútlán voru 200 
milljónir í apríl. Ætla má að heildar-
tekjur í ferðaþjónustu og verslun 
og þjónustu séu um 20 milljarðar 
á mánuði en fyrirtæki í þessum 
atvinnugreinum fundu mörg hver 
fyrir 75% tekjutapi eða meira í mars 
og apríl. Enn sem komið er virðist 
takmarkaður vilji til að ganga á 
„fjármagnspúðana“ til að f leyta 
fyrirtækjunum yfir versta hjallann. 
Þá hafa mörg fyrirtæki ekki getu 
eða áhuga á að skuldsetja sig út úr 
ástandinu.

Hjá fyrirtækjum og heimilum 
hafa innlán vaxið í krónum talið en 
sem hlutfall af landsframleiðslu er 
takmarkaða breytingu að sjá. Það er 
eðlilegt að innlán vaxi í takt við hag-
vöxt og því ekki augljóst að óeðli-
lega miklum upphæðum sé safnað 
enn sem komið er. Vissulega er 
vaxtastig lágt en óvissa er líka mikil, 
sem þýðir að fæstum þykir sjálfsagt 
að teygja sig í áhættu fyrir ávöxtun. 
Líklegra er að vaxtalækkanir leiði 
fólk til aukinna fjárfestinga á fast-
eignamarkaði og „heimilispúði“ 

gæti þannig byggst upp á fasteigna-
markaði á næstu mánuðum.

Þó hækkandi fasteignaverð geti 
skapað auðsáhrif sem hafa áhrif 
á neyslu fólks og ríkið þurfi að 
fjármagna skuldir sínar var það 
varla útgangspunktur hagstjórn-
araðgerða að skapa eftirspurn 
með hækkandi fasteignaverði og 
bankafjármögnun á ríkissjóði. 
Hugmyndin var að Seðlabankinn 
myndi kaupa hluta af ríkisskuldum 
á eftirmarkaði svo fjármálastofn-
anir hefðu nægt lausafé til að sinna 
beinum lánveitingum til einkaaðila. 
Áhættufælni í kerfinu kemur hins 
vegar í veg fyrir að fjármagn miðl-
ist samkvæmt bókinni og hefur 
umfram lausafé bankanna að miklu 
leyti verið veitt áfram til ríkissjóðs 
til útdeilingar. Seðlabankinn hefur 
því lítið þurft að stíga inn. Hættan 
er sú að lánastofnanir kjósi að fjár-
magna fyrst og fremst húsnæðislán 
sem veita örugg veð og fjármagn 
sitji því í fasteignum og til skamms 
tíma hjá ríkinu. Minna fjármagn fer 
þá í framboðshlið hagkerfisins, en 
meira í að verja eignaverð og eftir-
spurnina með tilheyrandi þrýstingi 
á verðlag. Tíma og peningum er sóað 
með því að fara í kringum hlutina, 
í stað þess að ráðast á rót vandans 
með beinum inngripum og reyna 
að rjúfa vítahring áhættufælninnar.

Öryggispúðar og áhættufælni 
Kristrún 
Frostadóttir, 
aðalhagfræð-
ingur Kviku 
banka 

✿   Ný útlán viðskiptabankanna til heimila
 M.kr. að frádregnum uppgreiðslum
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Á þessum vettvangi var nýlega 
fjallað um hvernig skulda-
vandi heimila er ekki sjálf-

stætt vandamál í þeirri kreppu sem 
nú ríður yfir samanborið við þá 
síðustu, ólíkt því sem margir halda 
fram. Angi af þessu er sú útbreidda 
skoðun að verðtryggingin sé sjálf-
stætt vandamál.

Færa má rök fyrir því að verð-
tryggð neytendalán haf i ýmsa 
ókosti en burtséð frá skoðunum 

fólks er staðreyndin sú að verð-
tryggingin er á sífellt hraðara 
undanhaldi. Í fyrsta lagi hefur sú 
þróun átt sér stað hægt og bítandi 
síðastliðinn áratug með tilkomu 
óverðtryggðra íbúðalána. Í öðru 
lagi eru vextir sögulega lágir sem 
gerir óverðtryggð lán eftirsóknar-
verðari, einkum þar sem munurinn 
á óverðtryggðum og verðtryggðum 
vöxtum er fremur lítill og oft minni 

Síðasti dans verðtryggingarinnar  

ESB rannsakar samkeppnisbrot Apple

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur hafið tvær rannsóknir á samkeppnisbrotum Apple. Annars vegar tengt App Store og hins vegar 
Apple Pay. Seljendur, sem eiga í samkeppni við Apple eins og til dæmis Spotify og Kobo, hafa kvartað yfir háum þóknunum hjá App Store. ESB 
segir að viðskiptavinir verði að selja í gegnum App Pay sem geri það að verkum að Apple stjórni algerlega viðskiptasambandinu. MYND/EPA

Konráð  
Guðjónsson
hagfræðingur  
Viðskiptaráðs

RÁÐDEILDIN

en sem nemur verðbólgu. Í þriðja 
lagi sýna nýjustu tölur um lántöku 
heimilanna að þau færa sig yfir í 
óverðtryggð lán, ekki hvað síst í 
apríl síðastliðnum en síðan þá hafa 
vextir lækkað enn meira.

Þó að verðtryggingin hafi einnig 
sína kosti munu fáir sakna hennar. 
Þegar síðasta dansi hennar lýkur 
verður vonandi hægt að færa 
umræðu um íslensk efnahagsmál 
upp á næsta plan.

Í sama farið
Það er erfitt 
að handstýra 
markaðnum, 
eins og Sam-
keppniseftirlitið, 
undir forystu Páls 
Gunnars Páls-
sonar, hefur komist að raun um. 
Eftirlitið taldi fyrir tveimur árum 
mikilvægt að tilteknar verslanir 
sem voru í eigu Haga yrðu seldar 
til allra annarra en Festar til að 
auka samkeppni. Úr varð að nýtt 
fyrirtæki keypti þrjár verslanir af 
Högum í höfuðborginni. Fljótlega 
varð að loka tveimur þeirra vegna 
rekstrarvanda. Nú er svo komið 
að Samkeppniseftirlitið hefur 
samþykkt að Festi kaupi þriðju 
verslunina enda myndi henni 
ella verða lokað. Afskiptasemin 
borgaði sig ekki.

Horft í spegil
Sigurður 
Hannesson, 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
iðnaðarins, 
segir að vonandi 
muni bankar sjá 
tækifæri til að styðja 
við vöxt nýsköpunarfyrirtækja, 
eins og raunin var með Marel og 
Össur, á næsta áratug. Það er til 
mikils að vinna. Sigurður verður 
ekki í miklum vandræðum með að 
koma þessum skilaboðum á fram-
færi. Hann er stjórnarformaður 
Kviku banka og á því hægt um vik 
að ræða málið í þaula við stjórn og 
forstjóra bankans.

Í stjórn GAMMA
Breytingar voru 
gerðar á stjórn 
GAMMA, dóttur-
félags Kviku 
banka, á hlut-
hafafundi félags-
ins í lok síðasta 
mánaðar og hefur 
Einar Hugi Bjarnason, hæsta-
réttarlögmaður hjá Lögfræði-
stofu Reykjavíkur, tekið við sem 
stjórnarformaður í stað Andra Vil-
hjálms Sigurðssonar sem hverfur 
úr stjórninni. Hið sama á við um 
Hlíf Sturludóttur en í hennar stað 
kemur í stjórnina Sigríður Mogen-
sen, sviðsstjóri hugverkasviðs 
Samtaka iðnaðarins og sömuleiðis 
stjórnarmaður í Júpiter rekstrar-
félagi sem er sömuleiðis í eigu 
Kviku banka.

Skotsilfur
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WorkPlus 
Strigar frá kr. 195

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
Listverslun.is



Ef stjórnvöld beita sér ekki 
fyrir frystingu og niðurfellingu 

vaxta í 12-24 mánuði, 
munu bankar hægt og 
hljótt eignast allar 
fjármagnsþungar eignir 
í ferðaþjónustunni.
Kristófer Oliversson,  
formaður Fyrirtækja í  
hótel- og gistiþjónustu.

11.06.2020 

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 17. júní 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

Bókhald & laun

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?

Frank Zappa tónlistarmaður 
sagði að framfarir væru 
ekki mögulegar án þess að 

hvika frá norminu. Það er einmitt 
verkefnið fram undan, að gæta 
þess að við festumst ekki í sama 
farinu heldur vinnum markvisst 
að umbótum til að efla velferð og 
hagsæld landsmanna.

Verkefnið er ærið: Samtök 
iðnaðarins telja að skapa þurfi 60 
þúsund störf á næstu þremur ára-
tugum til að mæta fólksfjölgun 
og draga úr atvinnuleysi. Ekki 
verður gengið frekar á auðlindir 
náttúrunnar til að skapa þau 
störf. Af þeim sökum þurfa þau 
að byggja á hugviti.

Vonandi mun niðursveif lan 
leiða til þess að rót komi á vinnu-
markaðinn og skapandi kraftar 
eyðileggingar, svo leitað sé í 
smiðju austurríska hagfræðings-
ins Joseph Schumpeter, leiði til 
þess að ný álitleg tæknifyrirtæki 
nái góðri fótfestu.

Því miður vakti Viðskiptaráð 
athygli á því í gær að samkeppn-
ishæfni landsins hefði staðið í 
stað á undanförnum árum. Sam-
kvæmt athugun viðskiptahá-
skólans IDM í Sviss vermir Ísland 
21. sæti listans, mitt á milli Kína 
og Nýja-Sjálands.

Það dugar því ekki að sitja 
með hendur í skauti og vona það 
besta. Ísland mun ekki ná árangri 
ef samkeppnishæfni skortir. Við 
búum á fámennri eyju sem gerir 
það að verkum að við verðum 
að skapa atvinnulífinu enn 
betri skilyrði en aðra þjóðir. 
Rannsóknir sýna að framleiðni 
Bandaríkjamanna sem búa í 
borgum með f leiri en milljón sé 
50 prósent meiri en þeirra sem 
búa annars staðar. Það kann að 
hljóma ósanngjarnt en Ísland 
þarf að vera í stakk búið til að 
keppa við erlendar stórborgir. 
Annars drögumst við aftur úr í 
lífsgæðum.

Stór þáttur á þessari vegferð, 
að bæta umgjörðina, er breytt 
hugarfar. Of margir Íslendingar 
líta á atvinnulífið sömu augum 
og Loka í norrænni goðafræði. 
Honum var ekki treystandi. Þess 
vegna eru of margir ekki reiðu-
búnir að samþykkja nauðsyn-
legar breytingar, eins og lægri 
skatta og semja um skynsam-
legar launahækkanir. Það er af og 
frá að sömu lögmál eigi við um 
atvinnulífið og Loka. Atvinnu-
lífið er grunnurinn að velferð og 
lífsgæðum í öllum heiminum.

Launþegahreyfingin verður að 
horfast í augu við það að ekki er 
linnulaust hægt að hækka laun 
umfram verðmætasköpun. Það er 
skólabókardæmi um það hvernig 
samkeppnishæfni er fórnað án 
þess að neitt annað verði áunnið 
– nema kannski að f leiri f lytji til 
hlýrri landa.

Hugsað með 
Frank Zappa

Verðmatsgengi Jakobsson Capital 
á Kviku banka er um fjórðungi 
hærra en markaðsvirði hluta-

bréfanna,  eða 11,5 krónur á hlut. 
Verðmatið hækkaði um 13 prósent 
frá fyrra mati í apríl. Hærra verðmat 
má einkum rekja til endurskoðaðrar 
rekstraráætlunar en einnig til þess að 
eiginfjárkrafa hefur lækkað samhliða 
lægri vöxtum.

Afkoman var umfram væntingar Jak-

obsson á fyrsta fjórðungi. Grunnrekstur-
inn var sterkari en væntingar stóðu til og 

tap á verðbréfastöðum minna. 
Kvika er ekki alhliða viðskiptabanki 

og aðeins 26 prósent af efnahagsreikn-
ingi bankans eru útlán. Um 41 prósent 

efnahagsreiknings er í handbæru fé og 
innstæðum. „Covid faraldurinn hefur 
því minni áhrif á efnahagsreikning 
Kviku en viðskiptabankanna,“ segir í 
verðmatinu. – hvj

Verðmat fjórðungi hærra en markaðsgengi

Marinó Örn 
Tryggvason,  

forstjóri Kviku



Kjóll
4.990 kr

Túnika
4.990 kr

Sparilegur síðkjóll
16.990 kr

* ATH! Afslátturinn er aðeins í dag og 
er bara í gangi í netverslun www.curvy.is

Verslun okkar við Grensásveg verður lokuð í dag 17 júní

Kjóll
5.990 kr



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

 Húsaviðhald

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

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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Skólar
Námskeið

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, 

námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur -

www.brokey.is -
brokey.felog.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
2ja herb 70 fm íbúð á jarðhæð, sér 
inngangur og sér bílastæði í hverfi 
105 Rvk. Uppl. s:895-6307.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Í reglum frá árinu 1881 um Gjöf Jóns 
Sigurðssonar er kveðið á um að fé úr 
sjóðnum megi veita,

,,1. til verðlauna fyrir vel samin  
vísindaleg rit,
2. til að styrkja útgáfur slíkra rita annars 
kostar og
3. til þess að styrkja útgáfur merkilegra 
heimildarrita.“

Enn fremur segir: ,,Öll skulu rit þessi 
lúta að sögu Íslands, bókmenntum þess, 
lögum, stjórn
eða framförum.“ Á árinu 1974 var bætt 
við ákvæði þess efnis ,,að þegar sérstök 
ástæða þyki
til, megi verja fé til viðurkenningar á 
viðfangsefnum og störfum höfunda, sem 
hafa vísindarit
í smíðum.“

• Umsækjendur um verðlaun úr sjóðnum 
skulu senda nefndinni þrjú eintök 
þeirra rita er þeir óska að tekin verði 
til álita. Miðað er við rit, gefin út eftir 
síðustu úthlutun úr sjóðnum. Um-
sóknum skulu jafnframt fylgja umsagnir 
viðurkenndra fræðimanna, sérfróðra 
um efnið.

• Framangreind gögn skulu send mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu,  
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, merkt 
verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðs-
sonar, fyrir 1. september næstkomandi.

Reykjavík, 15. júní 2020
Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar

Sturla Böðvarsson
Halldór Gunnarsson
Sigrún Magnúsdóttir

Sjóðurinn  
Gjöf Jóns Sigurðssonar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

intellecta.is

RÁÐNINGAR

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  1 7 .  J Ú N 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



Frá yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis 

Forsetakjör
27. júní 2020

samkvæmt lögum nr. 36 frá 1945

Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis mun hafa 
aðsetur í Íþróttahúsinu Kaplakrika í Hafnarfirði 
á kjördag, þar sem talning atkvæða fer fram að 

loknum kjörfundi kl. 22. 

Fyrstu kjörkassar verða opnaðir kl. 18:30 
og hefst þá flokkun atkvæða. 

17. júní 2020.

Yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis,
Huginn Freyr Þorsteinsson,

Berglind Svavarsdóttir, 
Eysteinn Jónsson,

María Júlía Rúnarsdóttir,
Marteinn Magnússon.

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 24 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767Sóltún 20, 105 Reykjavík

Björt, falleg og skemmtilega hönnuð ca. 130 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í fjölbýlishúsi með 
lyftu og stæði í bílageymslu í hjarta borgarinnar. Góðar suðvestur svalir með frábæru útsýni 
yfir borgina. Mjög góð staðsetning þar sem Kjarvalstaðir og Klambratún eru handan við hornið.

OPIÐ HÚS
fimmtudag  frá kl. 17-17:30

66,5 millj. 
einar@egfasteignamidlun.isRAUÐARÁRSTÍGUR 33

S: 896 8767  -  einar@egfasteignamidlun.is

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

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Erum við 
að leita að þér?

SMÁAUGLÝSINGAR  5 M I ÐV I KU DAG U R  1 7 .  J Ú N Í  2 0 2 0



Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Meðal kaupenda flíka úr 
línunni var Michelle Obama, 
fyrrverandi forsetafrú Banda-
ríkjanna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Kristbjörg Ásbjarnardóttir 
sjúkraliði, 

verður jarðsungin í Akureyrarkirkju 
föstudaginn 19. júní kl. 13.30. 

Jarðarförinni verður streymt á Facebook 
síðu Akureyrarkirkju; Jarðarfarir í Akureyrarkirkju - 

Beinar útsendingar. Fjölskyldan vill þakka starfsfólki 
Öldrunarheimilisins Hlíðar fyrir frábæra umönnun og 
þjónustu og er þeim sem vilja minnast hennar bent á 

Öldrunarheimilið Hlíð á Akureyri.

 Gunnar Gíslason og Yrsa Hörn Helgadóttir
Guðbjörn Gíslason og Halla Steingrímsdóttir

Ásbjörn Gíslason og Anna María Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Úlfur Sigurmundsson 
hagfræðingur,  

Kópavogstúni 10, Kópavogi,
  lést 11. apríl sl. Útför hans verður 

gerð frá Bústaðakirkju, þriðjudaginn 23. júní kl. 13.  
Blóm vinsamlegast afþökkuð. Þeim sem vilja minnast 

hans er bent á hjúkrunarheimilið Sóltún.

Sigríður Pétursdóttir
Þóra Sæunn Úlfsdóttir Jóhann Ísak Pétursson 
Einar Úlfsson

Úlfur Þór, Sigríður Ósk, Samuel, Stefanía Sóley

Þann 20. júní næstkomandi munum við 
koma saman í Ísafjarðarkirkju kl. 14.00 

og minnast elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður, tengdamóður, ömmu 

og langömmu, 
Ágústu Ragnhildar 
Benediktsdóttur 

sem andaðist 1. apríl sl.   
Minningarathöfnin er öllum opin.

Bjarni Líndal Gestsson
Kristján Þór Bjarnason
Auður Bjarnadóttir Ingibjartur Anton Ingvarsson
Jóna Símonía Bjarnadóttir Þorsteinn Traustason
Guðný Kristín Bjarnadóttir Jónas Hallur Finnbogason

barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
vinur, afi og langafi,

Hörður Bjarnar Árnason
húsasmiður, 

Herjólfsgötu 38, 
Hafnarfirði,

             lést miðvikudaginn 10. júní.  
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju,  

þriðjudaginn 23. júní kl. 13.

Helgi Jón Harðarson Freyja Sigurðardóttir
Kolbrún Sigurlaug Harðardóttir
Svandís Birna Harðardóttir Ragnar Darri Hall
Hrafnhildur Harðardóttir
Gerður Harðardóttir  Hallmar Halldórs
Linda Harðardóttir
Erla Sigurdís Jónsdóttir 

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við fráfall og útför 

eiginkonu, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu okkar,

 Ragnheiðar Þórðardóttur
 

Sérstakar þakkir færum við fólkinu  
         á deild B7 á Borgarspítalanum.

 Magnús Hjálmarsson
Halldóra Magnúsdóttir

Lára Magnúsardóttir
og fjölskyldur.

Birgir Hallgrímsson
á Brekku, 

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu  
í Stykkishólmi,  

laugardaginn 30. maí sl. 
Útförin mun fara fram frá Reykhólakirkju 

laugardaginn 20. júní kl. 15.00.

Börn hins látna, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi, 
Ágúst Júlíusson 

er látinn. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Þökkum auðsýnda samúð.

Guðmundur Júlíusson
Ólafur Júlíusson Sólveig Róshildur Erlendsdóttir
Sigríður Ketilsdóttir

frænkur og frændur.

Okkar ástkæri eiginmaður, pabbi, 
tengdapabbi, afi og langafi,

Jón Ólafsson
múrarameistari,

lést á líknardeild Landspítalans í faðmi 
fjölskyldunnar þann 12. júní. 

Hann verður jarðsunginn frá Garðakirkju 
föstudaginn 19. júní kl. 13. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 

líknarþjónustu Heru fyrir umönnun og hlýju.

Nelia Tumaro
María Jónsdóttir Halldór Sigfússon
Ester Jónsdóttir Hlynur Guðmundsson
Ólöf Jónsdóttir Þorvaldur Eyjólfsson
Bessi Jónsson Sigríður Þráinsdóttir
Alma Jónsdóttir Anna Dögg Jörgensdóttir
Kristbjörg Jónsdóttir Ísey Svansdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Vigdís Guðmundsdóttir
Bólstaðarhlíð 41,  

(áður Álftamýri 4) í Reykjavík,
lést á Hrafnistu í Reykjavík  

   6. júní síðastliðinn. 
Útför hennar fer fram í Háteigskirkju föstudaginn 3. júlí   

kl. 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Minningarsjóð Hrafnistu.

Baldur J. Guðmundsson
Sigríður I. Baldursdóttir Karl S. Sigurðsson
Guðmundur H. Baldursson Harpa Gunnarsdóttir
Sævar B. Baldursson Sigríður O. Marinósdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Myndlistar- og bóka-
gerðarkonan Rúna 
Þorkelsdóttir opnar 
sýninguna Pappírs-
blóm í Hönnunar-
safninu í dag. Hún 

er búsett í Hollandi en hefur verið föst á 
Íslandi vegna COVID. Hún hefur rekið 
bókabúðina Boekie Woekie í Amster-
dam til fjölda ára, en sagan að baki sýn-
ingunni hófst þar fyrir rúmlega tuttugu 
árum.

„Þetta byrjaði á því að ég komst í svo-
kallaða Rotaprint prentvél úti í Hollandi 
á tíunda áratugnum,“ segir Rúna. Rota-
print vélarnar voru forverar ljósritunar-
vélanna og notuðust við pappírsplötur. 
„Kollegi minn þar komst að því að við 
gátum teiknað beint á pappírsplöturnar 
með feitum pennum og þannig festist 
liturinn svo við þurftum ekki að beita 
fótógrafískri aðferð,“ segir Rúna sem 
vann þriðju bók sína, Paperf lowers, 
með þessum hætti. Paperf lowers var 
gefin út árið 1998 í 100 árituðum og inn-
bundnum bókum.

Eitt eintakið var selt til bókabúðar í 
Tókýó. Árið 2007 það vakti það athygli 
fatahönnuðar að nafni Tao Kurihara 
sem vinnur fyrir tískuhúsið Comme des 
Garcons. „Hún hafði uppi á mér, hringdi 
í Boekie Woekie og spurði mig hvort ég 
myndi vinna með henni að vorlínu.“ Úr 
varð samstarfsverkefni við gerð fata-
efnis út frá verkum Rúnu.

„Ég var mjög stolt af því hvernig hún 
vann þetta allt saman,“ segir Rúna en 
þær Kurihara völdu saman myndir án 
þess að nota myndvinnsluforrit. Línan 
var síðar kynnt á tískusýningu í verslun 
Comme des Garcons í París árið 2008 og 
vakti mikla athygli, en meðal kaupenda 
f líka úr línunni var Michelle Obama, 
fyrrverandi forsetafrú Bandaríkjanna.

Eftir að sýningunni lauk átti Rúna 
mikið af efni sem hún vissi ekki hvað  

hún ætti að gera við. „Á endanum lét 
ég svo Safnasafnið á Akureyri fá öll 
efnin, tískublöðin, bókina, frumritin, 
plöturnar, ljósmyndir og margt f leira.“ 
Safnasafnið hélt svo sýningu á verkum 
Rúnu síðasta sumar og hefur nú lánað 
Hönnunarsafninu sýninguna. Rúna 
segir þó að sýningin verði aðeins öðru-
vísi en hún var á Safnasafninu í fyrra, 
þar sem hún fær nú aukið rými auk þess 
sem Rúna sjálf sprellaði aðeins við upp-
setninguna.

Sýningin stendur yfir til 6. júlí.
arnartomas@frettabladid.is

Pappírsblóm úr prentvél
Pappírsblóm, sýning Rúnu Þorkelsdóttur, opnar í Hönnunarsafninu í Garðabæ í dag. 
Þar eru verk frá því þegar Rúna varð að hönnuði fyrir tískuhúsið Comme des Garçons.

Rúna er ekki við eina fjölina felld, en hún rekur líka bókabúð. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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LÁRÉTT
1. níða
5. viðbót
6. íþróttafélag
8. reytast
10. átt
11. kveinstafir
12. snap
13. kríki
15. dysjar
17. tónstigi

LÓÐRÉTT
1. úrtölur
2. forir
3. sjáðu
4. nytjar
7. harðindi
9. sveifla
12. brestir
14. tímabils
16. bor

LÁRÉTT: 1. lasta, 5. auk, 6. fh, 8. trosna, 10. na, 
11. vol, 12. betl, 13. nári, 15. grafar, 17. skali.
LÓÐRÉTT: 1. latning, 2. aura, 3. sko, 4. afnot, 7. 
hallæri, 9. sveifa, 12. brak, 14. árs, 16. al.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Anish Giri (2.752) átti leik gegn 
David Navara (2.737) á netmóti 
fyrir skemmstu.  

36. Hg5+! hxg5 37. Df6+ 1-0. 
Fyrsta mótið í Brim-móta-
röðinni hefst á föstudaginn. 
Fyrsta kappskákmótið hér-
lendis síðan í febrúar. Gera má 
ráð fyrir að mótið verði í senn 
fjölmennt og sterkt. 
www.skak.is: Gleðilega þjóð-
hátíð!  

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

Suðvestlæg eða breyti-
leg átt 3-10 m/s. Víða 
dálitlar skúrir, en bjart 
með köflum á Suðaust-
urlandi og Austfjörðum. 
Hiti 8 til 16 stig, hlýjast 
suðaustan til. Lægir og 
styttir upp í kvöld. Hæg 
suðlæg eða breytileg átt 
á morgun. Víða bjart-
viðri, en allvíða þokuloft 
við N- og A-ströndina. 
Hiti 5 til 20 stig, hlýjast 
inn til landsins NA-til, en 
svalast í þokuloftinu.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Neeeeiii! 

Nei! 
Nei! 
Nei! 

Það verður  
rigning samkvæmt 

veðurspánni! Í næstu 
viku! 

Já... en skýin eru nú þegar 
mætt þarna uppi!

Pondus... þetta 
er að fara að 

gerast!

Ertu að vinna í 
enskuritgerðinni? 

Jebb. 
Ég er í 

lokaupp-
kastinu. 

Ó, gott! ...nema það sé 
líka fyrsta  
uppkastið. 

Fullkomnun er 
óvinur afkasta, 

mamma.

Það er gott fyrir 
Hannes að ég sé 
ekki klöguskjóða.

Því ef ég væri það 
myndi ég segja þér að 
hann skildi eftir blautt 

handklæði á gólfinu.

En ég er það 
ekki, svo ég 

segi ekki múkk. 

Ég vona að bróðir 
þinni viti hvað 

hann er heppinn.

LÍKA Á  
SUMRIN!
  júní júlí ágúst

88% af lesendum dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu á aldurs-
bilinu 18-49 ára lesa 
Fréttablaðið daglega allan 
ársins hring

*meðallestur þeirra sem lesa bara Fréttablaðið og þeirra sem lesa Fréttablaðið og 
  Morgunblaðið. Heimild: Prentmælingar Gallup apr. - júní og júlí - sept. 2019.

– mest lesna dagblað landsins, líka á sumrin

Það borgar sig ávallt að auglýsa 
í Fréttablaðinu

88%
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Verð gildir til og með 21. júní eða meðan birgðir endast.
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

Lambhagasalat
 í potti

kr./stk.235
Lambhaga Salatblanda

125 g

kr./pk.315

Bónus Pylsubrauð
260 g, 5 stk.

kr./pk.198
Bónus Hamborgarabrauð

4 stk.

kr./pk.198

Stjörnuegg Egg
Stór, 12 stykki

Stjörnuegg Egg
Mjög stór, 6 stykki

kr./pk.498 kr./pk.298

Tómatar
Íslenskir, 1 kg

kr./1 kg659

Egg og beikon
Íslensk framleiðsla

Opið í dag í völdum verslunum
Sjá nánar hér að neðan og á www.bonus.is

Opið frá 10-18 í dag í eftirtöldum verslunum

Fiskislóð, Fitjar, Helluhraun, Hveragerði, Kauptún, Langholt, 

Mosfellsbær, Naustahverfi, Selfoss, Skeifan, Túngatan,  

Smáratorg, Spöng, Tjarnarvellir og Ögurhvarf

Ferskt grísakjöt
af nýslátruðu

Stjörnugrís Beikon Pressað
250 g

kr./pk.359

Bónus Vínarpylsur
485 g, 10 stk.

kr./pk.398
10 pylsur

Agúrka
Íslensk ca. 350 g

kr./stk.159

Bónus Grísabógur
Ferskur

kr./kg598
Bónus Grísahakk

Ferskt

kr./kg798

Bónus Grísagúllas
Ferskt

kr./kg1.298
Bónus Grísagúllas

Ferskt

kr./kg1.298
Bónus Grísakótilettur

Með beini, ferskar

kr./kg1.298

Bónus Grísahnakkasneiðar
Ferskar

kr./kg1.298

Bónus Grísalundir
Ferskar

kr./kg1.598

Góu Þrenna
Æði, Appolo lakkrís og Hraun, 3x200 g

kr./pk.695
ÍN Nautavöðvi í sneiðum

Trufflu- og piparmareneraður

kr./kg2.998
OS Samlokuostur
Í sneiðum, 500 g

kr./pk.895
Bónus Flatkökur

5 stk., 170 g

kr./pk.129

Bónus Hangiálegg
170 g

kr./pk.598

Æði, Hraun og Lakkrís
Saman í pakka

Trufflumarenað
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FLYTJENDUR LEIKA  
Á ÝMISS KONAR 

STRENGJAHLJÓÐFÆRI, FLAUTUR 
OG NOTA MUNNHÖRPUR, 
FLÖSKUR OG ÝMIS SÉRSTILLT 
HLJÓÐFÆRI TIL AÐ SKAPA 
HLJÓÐHEIM SEM MEÐAL ANNARS 
BYGGIR Á MÍKRÓTÓNUM.

Platan Sinfonia með sam-
nefndu verki eftir Guð-
mund Stein Gunnars-
son kemur út í vikunni 
hjá Carrier Records 
í  B a n d a r í k j u nu m . 

Hún er bæði á geisladisk og vínyl í 
handgerðum umbúðum eftir lista-
manninn Sam Rees sem hefur verið 
búsettur á Íslandi, en er nú fastur á 
Englandi vegna COVID-19.

Guðmundur hefur verið virkur 
í íslensku tónlistarlífi um árabil. 
Hann átti þátt í að skipuleggja tón-
leikaröðina Jaðarber og hefur verið 
virkur í starfi S.L.Á.T.U.R. um árabil. 
Þá hefur hann skrifað tónverk fyrir 
tónlistarhópa á borð við Caput, 
Elju, Kammersveit Reykjavíkur, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands Nordic 
Affect, Duo Harpverk sem og fjölda 
erlendra tónlistarhópa, þar á meðal 
skosku BBC-sinfóníuhljómsveitina.

„Ég gerði plötu hjá Carrier 
Records árið 2011. Þá var þetta lítið 
fyrirtæki en það hefur vaxið mikið 
síðan og verið áberandi í útgáfu á 
nútímatónlist, tilraunatónlist og 
spunatónlist,“ segir Guðmundur. 
„Ég spurði forsvarsmenn Carrier 
Records hvort þeir væru til í að 
gefa út plötu sem væri alfarið fram-
leidd á Íslandi og þeir voru til í það. 
Umslagið er gert af Rees og er í raun-
inni listaverk.“

Nótur lesnar af skjá
Verkið á plötunni er sinfónía í 
fjórum þáttum sem níu tónlistar-
menn í tónlistarhópnum Fengjast-
rút f lytja, en þeir frumfluttu verkið 
í mars á síðasta ári. Hópurinn hefur 
getið sér gott orð víða, en þetta er í 
fyrsta sinn sem hann flytur verk á 
heilli breiðskífu.

„Þetta er tilraunatónlist, framúr-
stefnutónlist í klassíska geiranum,“ 
segir Guðmundur um verkið. „Flytj-
endur leika á ýmiss konar strengja-
hljóðfæri, f lautur og nota munn-
hörpur, f löskur og ýmis sérstillt 
hljóðfæri til að skapa hljóðheim 
sem meðal annars byggir á míkró-
tónum. Allir hljóðfæraleikararnir 
spila á nokkur hljóðfæri. Þeir lesa 
nóturnar af skjá en þannig finnst 
mér ég best getað skrifað þá hrynj-
andi sem ég vil ná fram.“

Guðmundur segir sinfóníuna 
vera í svipuðum anda og ýmis 
minni verk sem hann hefur áður 
gert. „Ég byrjaði á þessu verki, vissi 
ekki að það yrði svona langt og það 
endaði á að verða að sinfóníu. Þetta 
er afraksturinn af samstarfi sem 
spannar meira en áratug.“

Umfjöllun á BBC
Nýlega var fjallað um plötuna á 
BBC 3 og þá hefur verið skrifað um 
hana í ítalska tónlistarritinu Per-
corsi Musicali. Í báðum tilfellum 

Mjög gaman að fá meðbyr
Guðmundur Steinn Gunnarsson sendir frá sér plötu með sin-
fóníu í fjórum þáttum. Flytjendur nota meðal annars flöskur 
til að skapa tóna. Platan hefur fengið umfjöllun erlendis.

Guðmundur segir sinfóníuna vera í sama anda og ýmis minni verk sín. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

er umfjöllunin tengd Ana-Maria 
Avram, tónskáldi sem platan er til-
einkuð, sem lést fyrir aldur fram 
árið 2017. „Það er mjög gaman að 
fá þennan meðbyr,“ segir Guð-
mundur og rifar upp kynni sín af 
Avram: „Hún og maðurinn hennar 
komu hingað til lands 2014 og ég 
fór með þau í hringferð um landið. 
Við konan mín heimsóttum þau til 

Rúmeníu sama ár og þau fræddu 
mig meðal annars um heimspeki 
tengda tónlist. 

Avram var áhrifamikil í klass-
ískri nútímatónlist og fólk í öðrum 
geirum tónlistar vissi vel af henni. 
Mér fannst hún merkileg og hún 
kom upp í hugann þegar ég var að 
gera þetta verk,“ segir Guðmundur 
að lokum.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Næst koma nd i su nnud ag 
21. júní 2020 verður fyrsti 
v iðburður sumarsins í 

Hlöðunni að Kvoslæk í Fljótshlíð. 
Systurnar Signý og Þóra Fríða 
Sæmundsdætur verða með dagskrá 
sem þær kalla Söngstund í Hlöð-
unni að Kvoslæk. Á efnisskránni eru 
þekkt lög, bæði erlend og íslensk, og 
munu þær til dæmis f lytja tvö lög 
eftir Ingibjörgu Sigurðardóttur frá 
Bjálmholti í Rangárvallasýslu.

Aðrir viðburðir að Kvoslæk í 
sumar verða:

Laugardaginn 25. júlí klukkan 
15.00 þar sem Friðrik Erlingsson rit-
höfundur flytur erindið: Fingraför 
Sæmundar fróða.

Laugardaginn 22. ágúst klukkan 
15.00 þar sem Jóhann Ísak Péturs-
son jarðfræðingur segir frá Mótun 
lands við Markarfljót

Laugardaginn 29. ágúst klukkan 
15.00 verður Dagstund með Schu-
bert og Brahms þar sem Rut Ing-
ólfsdóttir og vinir hennar leika 
kammerverk eftir J. Brahms og F. 
Schubert, m.a. Silungakvintettinn.

Viðburðir  
að Kvoslæk

Friðrik Erlingsson flytur erindi.

Á Hlöðulofti Korpúlfsstaða 
verður í dag, 17. júní, klukkan 
17, opnuð sýningin Mixtúra. 

Að sýningunni standa mynd-
listarmennirnir Anna Jóa, Bryndís 
Jónsdóttir, Guðbjörg Lind Jóns-
dóttir, Hildur Margrétardóttir, Hlíf 
Ásgrímsdóttir, Kristín Geirsdóttir, 
Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá 
og Ólöf Oddgeirsdóttir.

Sýningarhópurinn á að baki 
fjölda sýninga en fyrsta samsýning 
hópsins var opnuð í húsnæði gömlu 
ullarverksmiðjunnar í Álafoss-
kvosinni þann 17. júní árið 2004 í 
tilefni af 60 ára afmæli lýðveldisins 
Íslands. Í kjölfarið efndi hópurinn 
til sýninga í óhefðbundnum rýmum 
víðs vegar um landið og erlendis og 
má þar nefna yfirgefnar verbúðir, 
gömul söfn og verslunarhús. Með 
sjálfan sköpunarneistann að leiðar-
ljósi efnir hópurinn nú til sinnar 
elleftu samsýningar, Mixtúru, sem 
vísar jafnt til samsetningar hópsins 
og þeirrar andlegu hollustu sem í 
listinni er fólgin.

Á sýningunni gefur að líta mál-
verk, teikningar, lágmyndir, inn-
setningar og skúlptúra. Eftir opn-
unardaginn verður sýningin opin 
18. og 19. júní og helgina 20. og 21. 
júní og síðan frá fimmtudeginum 
25. júní til sunnudagsins 28. júní frá 
klukkan 14-17. Aðgangur er ókeypis.

Samsýningin 
Mixtúra

Verk á sýningunni á Hlöðulofti 
Korpúlfsstaða.

Þjóðhátíðardagurinn 17. júní 
á Árbæjarsafni er tileinkaður 
þjóðbúningum og af því tilefni 

eru gestir hvattir til að mæta í eigin 
búningum, sama hvaða þjóð bún-
ingarnir tilheyra. Fjallkonu safns-
ins verður skautað klukkan 14.00 
og geta gestir fylgst með því hvernig 
faldur, faldblæja og spöng eru sett 
upp og borin við skautbúning.

Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
sýnir margs konar handverk og geta 
gestir kíkt inn í valin hús og fylgst 
með handbragði eins og útsaumi, 
baldýringu, orkeringu, knipli, 
spjaldvefnaði, tóvinnu og fleiru.

Eðalvagnar og drossíur frá Forn-
bílaklúbbnum verða á svæðinu og 
eigendur bílanna eru tilbúnir að 
spjalla við gesti um kúnstina að 

eiga og hugsa um fornbíl. Harmon-
ikkutónar munu hljóma um svæðið 
í bland við lokkandi lummuilminn 
úr eldhúsinu í gamla Árbænum.

Í safnhúsunum má sjá fjölmargar 
sýningar eins og Neyzlan – Reykja-
vík á 20. öld og fyrir yngstu kyn-
slóðina er tilvalið að heimsækja 
sýninguna Komdu að leika! þar sem 
gefst tækifæri til að leika með leik-
föng frá ýmsum tímum. Auk þess er 
fjölbreytt úrval af útileikföngum til 
staðar sem gestum býðst að nota að 
vild.

Ókeypis aðgangur fyrir börn, 
öryrkja, menningarkortshafa og þá 
sem mæta í eigin þjóðbúningi.

Að vanda verður heitt á könn-
unni í Dillonshúsi og heimilislegar 
veitingar.

Þjóðhátíð í Árbæjarsafni

Líf og fjör verður í Árbænum á 17. júní.
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Þú færð allt fyrir hátíðarhöldin hjá okkur! Verslanir Kvikk 
eru staðsettar á völdum bensínstöðvum Orkunnar á 
höfuðborgarsvæðinu, Akranesi og í Reykjanesbæ. 

Allt til alls
fyrir 17. júní



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 Grænuvellir - sjúklegt 
svínarí 2  
09.15 Skoppa og Skrítla í leik-
húsinu  
09.55 Smallfoot textuð  
11.25 Steinaldarmaðurinn   
12.50 Lego Movie 2: The Second 
Part   
14.35 The Big Bang Theory   
14.55 Brother vs. Brother   
15.35 Grand Designs: Australia   
16.25 All Rise   
17.10 Stjórnarball á Stöð 2  
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.40 Sportpakkinn   
18.50 UglyDolls   Ljótubrúðurnar 
búa í Ljótabæ þar sem þær una 
ágætlega við sitt. Það á eftir að 
breytast dálítið þegar nokkrar 
þeirra leggja land undir fót og 
uppgötva að hinum megin við 
stóra fjallið þeirra er annar bær, 
Fullkomnibær, þar sem allar brúð-
urnar eru fullkomnar en ekki ljótar 
eins og þær sjálfar. En eins og oft 
hefur verið sagt þá felst fegurðin 
ekki í útlitinu heldur því sem innra 
með brúðunum býr.
20.15 Víkinglottó 
20.20 Páll Óskar í höllinni  
21.45 Fullir vasar   Spennandi 
íslensk gamanmynd sem fallar 
um fjóra menn sem ræna banka til 
að eiga fyrir tugmilljóna skuldum 
eins þeirra við hættulegasta mann 
Íslands, sjálfan Gulla bílasala.
23.30 Þorsti  
00.55 S.W.A.T   
01.40 Magnum P.I.   
02.25 Death Row Stories   
03.05 Psychopath with Piers 
Morgan  

08.00 Könnuðurinn Dóra   
08.20 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar   
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 út um 
hvippinn og hvappinn   
10.30 Ævintýraferðin   
10.40 Zigby   
18.15 Að temja drekann sinn 3  
20.00 Friends   
20.20 Friends   
20.45 Modern Family   
21.05 DC’s Legends of Tomorrow   
21.50 Westworld   
22.50 Gotham   
23.35 Hreinn Skjöldur   
23.55 Friends   
00.20 Friends   
00.40 Modern Family   

11.15 So B. It  
12.50 The Borrowers  
14.15 Mamma Mia: Here We Go 
Again  
16.05 So B. It  
17.40 The Borrowers  
19.05 Mamma Mia: Here We Go 
Again  
21.00 Bird on a Wire  
22.45 Lady Macbeth  
00.15 How to Talk to Girls at Parties  
01.55 Bird on a Wire  

08.00 LPGA Tour 2020   
13.10 PGA Tour 2020  
18.10 PGA Tour 2020  
23.10 PGA Tour Profiles

06.00  Síminn + Spotify
11.30  Dr. Phil   
12.11  The Late Late Show    
12.52  The Bachelor   
14.13  The Unicorn   
14.35  The Block   
16.05  Survivor   
16.50  The King of Queens   
17.10  Everybody Loves Raymond   
17.35  Dr. Phil   
18.20  The Late Late Show    
19.05  The Good Place   
19.30  Will and Grace   
20.00  The Block   
21.00  New Amsterdam   
21.50  Stumptown   
22.35  Beyond   Ungur maður 
vaknar úr dái eftir 12 ár og upp-
götvar að hann hefur öðlast 
yfirnáttúrulega krafta sem flækir 
hann inn í hættulegt samsæri.
23.20  The Late Late Show    
00.05  Love Island   Bráðskemmti-
leg raunveruleikasería þar sem 
eldheitir einstaklingar fá tækifæri 
til að finna ástina í fjörugum leik.
01.00  Bull   
01.45  9-1-1   
02.30  The Resident   
03.15  Agents of S.H.I.E.L.D.   
04.00  Síminn + Spotify

07.00 Víkingur R. - Fjölnir
08.40 Stjarnan - Fylkir
10.20 Man. U. - West Ham 02/03
10.45 Breiðablik - Grótta
12.25 ÍA - KA
14.05 Valur - KR
15.45 HK - FH
17.25 Pepsi Max Stúkan  
18.35 Man. U. - Newcastle 98/99
19.05 Inside Serie A Special  
19.35 Fyrir Ísland   
20.10 Fyrir Ísland   
20.45 Fyrir Ísland   
21.25 Fyrir Ísland   
22.00 Fyrir Ísland   
22.40 Fyrir Ísland   
23.15 Fyrir Ísland   
23.50 Fyrir Ísland   

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins  
07.00 Fréttir
07.03 Gengið um Reykholt  
08.00 Morgunfréttir
08.05 Tónlist að morgni þjóð-
hátíðardags  
09.00 Fréttir
09.03 Rigningardagurinn mikli  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.15 Frá þjóðhátíð í Reykjavík
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Forsetinn og umheimur-
inn  
14.00 Rafael - listamaður 
guðanna  
15.00 Þetta var bara svo gaman!  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sveitin milli sanda  
17.30 Stríðið á baðherberginu: 
Smásaga  
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Þjóðhátíðarpistill: Gildi 
vísinda og gildin í vísindum  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Ég syng eins lengi og ég 
get . Umsjón og samsetning: 
Jónatan Garðarsson.
20.55 Þættir úr lífi Jóns Sigurðs-
sonar forseta  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Með innra lagi  
23.00 Ljóðið sem kallar á lag  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
08.00 KrakkaRÚV
08.01 Tulipop   
08.05 Friðþjófur forvitni   
08.28 Húrra fyrir Kela   
08.51 Hvolpasveitin   
09.14 Flugskólinn   
09.36 Millý spyr   
09.43 Bubbi byggir   
09.54 Hinrik hittir  
10.00 Öldin hennar
10.55 Dagur í lífi þjóðar   
11.10 Hátíðarstund á Austurvelli  
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð  
herra ávarpar þjóðina og fjall-
konan flytur ljóð. 
11.50 Fullveldi Íslands 1918-2018  
12.00 Stuðmenn - Koma naktir 
fram   
13.05 Músíkmolar  
13.15 Vigdís - Fífldjarfa framboðið  
14.15 Diddú  Upptaka frá afmælis-
tónleikum Diddúar sem fram 
fóru í Hörpu í september 2015 og 
fer Diddú yfir farsælan feril sinn í 
tveimur þáttum.
15.00 Dagur í lífi þjóðar   
15.55 Stuðmenn - Koma naktir 
fram   
17.05 Árný og Daði í Kambódíu  
17.35 Músíkmolar  
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Letibjörn og læmingjarnir   
18.08 Kúlugúbbarnir   
18.30 Hæ Sámur   
18.37 Rán og Sævar   
18.48 Minnsti maður í heimi   
18.54 Vikinglotto  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Ávarp forsætisráðherra  
20.00 Með allt á hreinu - syngjum 
með   Ein ástsælasta gamanmynd 
íslenskrar kvikmyndasögu í sér-
stakri útgáfu sem býður áhorfend-
um upp á að taka undir og syngja 
með. Hljómsveitirnar Stuðmenn 
og Gærurnar (Grýlurnar) ferðast 
um landið og keppa um frægð og 
frama á milli þess sem ástir og af-
brýðisköst setja strik í reikninginn. 
Myndin er í stórbættum hljóð- og 
myndgæðum og textar birtast 
undir sönglögum myndarinnar. 
Leikstjóri: Ágúst Guðmundsson.
21.45 Tár úr steini  
23.35 Elly Vilhjálms  
00.25 Dagskrárlok

20.00  Undir yfirborðið  Ásdís 
Olsen fjallar hispurslaus 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  Helgamagrastræti  Í þætt-
inum Helgamagrastræti ganga 
nokkrir gamlir Akureyringar um 
götuna sína.
21.30 Svona göngum við um Ís-
land  Svona göngum við um Ísland 
er fræðsluþáttur um umgengni í 
viðkvæmri náttúru landsins.

Hátíðar-
höldin
hefjast
hjá okkur
Hjá okkur færðu allt sem gerir 17. júní að 
ógleymanlegum degi! Við minnum á að 
verslanir 10-11 á Laugavegi og í Austurstræti 
eru opnar allan sólarhringinn.
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Í ár eru hundrað ár frá því að Brjóstsykursgerðin Nói sendi frá 
sér fyrstu lögunina af sínu landsfræga sælgæti. Síðan þá hafa 
ófáar karamellur verið tuggðar, allskyns dýrindis konfektmolar 
smakkaðir, að ekki sé talað um Opalið, súkkulaðið, brjóstsykur- 
inn, páskaeggin og allt hitt ómótstæðilega góðgætið. Við höfum 
deilt sætum minningum með Íslendingum í heila öld og ætlum 
að gera það áfram, um ókomna tíð. 

 
Nói Síríus óskar landsmönnum öllum 

gleðilegrar hátíðar.

Sæt saman í 100 ár



Hú n va r g r í mu-
laus gleðin sem 
skein af andlitum 
flestra sem mættu 
í Borgarleikhúsið á 
Grímuverðlaunin, 

uppskeruhátíð sviðslista, enda 
mannskapurinn feginn frelsinu 
undan samkomubanninu og fólk 
skemmti sér almennt vel í 500 

manna tilfinningalegu svigrúmi.
Þegar leikárið hafði verið klofið 

niður í frumeindir kom síðan í ljós 
að Atómstöðin – endurlit er sýning 
ársins og Una Þorleifsdóttir var 
valin leikstjóri ársins fyrir sýning-
una. toti@frettabladid.is

  Lotukerfi   
      gleðinnar
Atóm voru virkjuð þegar frumefnin í lotu-
kerfi leikhússgleðinnar, sviðslistafólkið, 
fagnaði uppskeru leikársins með afhend-
ingu Grímuverðlauna í Borgarleikhúsinu.

Ólafía Hrönn, Vigdís, Elva Ósk og Katla Margrét mættu ekki með kúst og fæjó. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bryndís Jónsdóttir, Jörundur Ragnarsson, Hilmir Snær Guðnason og Nína Dögg Filippusdóttir voru í góðum gír.

Forsetahjónin, 
Eliza Reid 
og Guðni Th. 
Jóhannesson 
ásamt Brynhildi 
Guðjónsdóttur 
Borgarleikhús-
stjóra.

Leikararnir og bókaormarnir Ævar Þór Benediktsson og Gunnar Helgason.

Þjóðleikhússtjórinn Magnús Geir Þórðarson og Ólafur Arnalds tónskáld.

Þórunn Guð-
mundsdóttir, 
Kristbjörg 
Kjeld, Jóhanna 
Helga Þorkels-
dóttir og sjálfur 
Rocky, Sveinn 
Ólafur Gunn-
arsson.

+PLÚS
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+PLÚS

 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gleði á Grímunni



Stjúpur

999kr
1.990 kr

Margarita

50%

33%

1.990kr
2.990 kr

Hengitóbakshorn
15 cm pottur.

1.199kr
1.990 kr

Fjólur

40%

10
stk.

Ný sending af hjólum

Barnareiðhjól Energy 20"
Grátt og appelsínugult. 
3901788

Garðsett W12023
3899579

33.990kr

66.990kr

299kr

20%
af allri viðarvörn,
pallaolíu og LADY 

málningu

2.999kr
3.990 kr

25%
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Rafmagnsorf 
IGT 350
Ikra, 350W, 25 cm 
sláttubreidd, lína 
1,6 mm, fram-
lengjanlegt skaft.
5086616

5.995kr

Blómakonfekt
Blönduð sumarblóm í potti.

Gleðilega Þjóðhátíð

999kr
1.490 kr

33%
10
stk.

Rósir
10 stk.

2.990kr
3.990 kr

25%

í allan dag
kl. 12-17

Gefum ÍS20%
af Black+Decker 
og Texas garð-

verkfærum

í Skútuvogi

Íslenski fáninn
Með tréskafti.

Skútuvogi 
og Akureyri

Opið í dag 17. júní 



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

FLUGELDAR LÍKJA 
EFTIR LÍFSFERLI 

BLÓMS Á NOKKRUM SEKÚNDUM. 
ÞEIR BLÓMGAST MEÐ SKOTI, 
SPRINGA ÚT OG DEYJA.

Sigríður Soffía Níelsdóttir, 
danshöfundur og dans-
ari, hefur á undanförnum 
árum leitast í verkum 
sínum við að túlka dans 
eftir óhefðbundnum leið-

um eins og til dæmis með flugeldum 
og kirkjuklukkum.

Dansandi f lugeldar hennar á 
menningarnæturhimninum yfir 
Reykjavíkurborg vöktu til dæmis 
verðskuldaða athygli og vörðuðu 
leið hennar til Barcelona á Spáni en 
þar kviknaði hugmyndin að nokk-
uð jarðbundinni f lugeldasýningu 
sem hefst í Hallargarðinum í dag.

„Sýningin var dansverk þar sem 
ljósin á himnum voru dansarinn 
og himinninn er sviðið,“ segir Sigga 
Soffía um fyrstu f lugeldasýning-
una sem hún gerði fyrir Menn-
ingarnótt 2013. „Og nú má segja að 
þetta sé svona bæði á jörðu sem og 
himnum,“ segir hún um sýninguna 
Eldblóm sem hefst í dag og nær 
hámarki með sprengingum og eld-
glæringum á Menningarnótt í lok 
ágúst.

Blómleg hönnun
„Í framhaldi af f lugeldasýningum 
Menningarnætur gerði ég opnun-
arf lugeldasýningu borgarhátíðar 
Barcelona og þar kviknaði hug-
myndin að þessu verki,“ segir Sigga 
Soffía um rætur Eldblómanna sem 
liggja einmitt í djúpstæðri tengingu 
flugelda og blóma.

„Ég hef unnið með nokkrum flug-
eldaframleiðendum og hef alltaf 
haft gaman af f lugeldanöfnunum 
sem eru mjög sérkennileg og þegar 
ég var að skoða pöntunarlista í 
Barcelona var ég alltaf að rekast á að 
það voru notuð blómanöfn,“ segir 
Sigga Soffía sem fór að kafa dýpra.

„Smám saman byrjaði ég að átta 
mig á því að eiginlega allir f lugeld-
arnir sem ég hef verið að nota eru 

mismunandi tegundir blóma. Það 
er mjög erfitt að finna heimildir 
um uppruna f lugelda en ég komst 
loks yfir frábæra bók, sem er eins 
og biblía f lugeldagerðarmannsins, 
og þar komst ég að því að flugeldar 
voru upphaf lega hannaðir eftir 
blómum og trjám,“ segir Sigga Soffía 
og bætir við að hönnun nánast allra 
f lugeldategunda sem við eigum að 
venjast byggi á trjám eða blómum.

Eldfim fræ
Verkið Eldblóm er hluti af Listahá-
tíð í Reykjavík og gert í samstarfi 
við Torg í Biðstöðu og Reykja-
víkurborg. „Þetta byrjar í beðinu 
í Hallargarðinum í dag og heldur 
áfram út sumarið þannig að þetta 
er þriggja mánaða f lugeldasýning 
blóma,“ segir Sigga Soffía og bætir 
við að blómin í beðinu séu 850. Jafn-
mörg flugeldunum sem fara í loftið 
á Menningarnótt.

„Þetta Eldblómaverk byrjar á 
því að ég samdi f lugeldasýningu 

Menningarnætur og valdi f lug-
eldana í hana og byrjaði svo að leita 
að sams konar fræjum eftir f lug-
eldalistanum. Ég er búin að leita 
að fræjum í tvö ár til þess að finna 
akkúrat réttu tegundirnar og réttu 
litbrigðin. Þannig að fræjalistinn og 
flugeldalistinn eru nánast eins.“

Skotið með rótum
Flugeldar og blóm deila ekki aðeins 
nöfnum eins og Sigga Soffía bendir 
á. „Flugeldar líkja eftir lífsferli 
blóms á nokkrum sekúndum. Þeir 
blómgast með skoti, springa út og 
deyja. Við erum síðan með það 
sama í Hallargarðinum en þar tekur 
það þrjá mánuði. Eða sex mánuði 
með forræktun.

Eldblóm er náttúruleg f lugelda-
sýning og byrjar núna, í raun og 
veru, með skotinu þegar fyrstu 
blómin eru að byrja að springa út,“ 
segir Sigga Soffía og lætur þess getið 
að fjögur blóm hafi þegar sprungið 
út. „Þetta er byrjað og þau springa 
smám saman út yfir sumarið og 
nákvæmlega eins og með flugelda-
sýningu, þá kemur hápunkturinn 
í lokin.

Þannig að verðum við heppin 
með veður og vinda og svona og við 
fáum ekki skyndilegt næturfrost í 
júlí þá ætti þetta beð bara að verða 
hlaðnara með hverjum deginum.“
toti@frettabladid.is

Blómaflugeldar sem 
springa sumarlangt
Þjóðhátíðardagurinn markar upphaf blómum prýddrar flugelda-
sýningar danshöfundarins Siggu Soffíu sem nær hámarki á Menn-
ingarnótt þegar litskrúðug blóm springa út á jörðu sem og himni.

ELDBLÓM
Á stormasömum vetrardegi í 
Reykjavík er fræ lagt í mold. Það 
þarfnast umhyggju, næringar, 
skjóls og ástar. Hægt og rólega 
er blómið undirbúið fyrir kulda, 
veður og vinda lífsins. Í sumar 
stendur það svo eitt og sjálfstætt 
í blómahafinu – tekur flugið.

Japanska orðið hanabi merkir 
„eldblóm“ eða „flugeldar“ en 

flugeldahönnuðir hafa sótt sér 
innblástur í náttúruna í hartnær 
fimm hundruð ár. Að upphefja 
náttúruna var ásetningur fyrstu 
flugeldahönnuðanna og verkið 
beinir sjónum áhorfenda aftur 
að þeirri hugmynd; að hverful-
leika og viðkvæmni lífsins og 
móðurlegri umhyggju mannkyns 
gagnvart lífinu.

Sigríður Soffía dansar við hvern sinn fingur í rótföstu flugeldasýningunni Eldblóm í Hallargarðinum. Sýningin 
byrjar í dag og nær hámarki þegar blómin springa út á himninum yfir Reykjavík á Menningarnótt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLImagnifique
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FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI  
HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

Nótt fyrir tvo á Hilton Reykjavik Nordica, 

ásamt morgunverði og aðgangi að Hilton 

Reykjavik Spa, fylgir kaupum á Serta fimm 

stjörnu hótelrúmi.

Verðmæti: 36.000 kr. 

5 STJÖRNU HÓTELRÚMIN frá Serta eru framleidd til að fullnægja 
ýtrustu kröfum. Fjaðrandi botn gefur 5 svæða heilsudýnunni 
óvið jafnanlega fjöðrun og stuðning, lúxus yfirdýnan lagast 
að þér og þér líður eins og þú svífir. Velkomin í þitt 5 stjörnu 
heilsurúm, heima hjá þér – allar nætur – alltaf.

CLASSICO OG YORK eru með Serta Splendid Royal heilsu dýnu 
frá Serta. Hún er fimm svæðaskipt pokagormadýna með góðum 
stuðningi við bak en mýkra gormakerfi á axla- og mjaðma svæði. 
Hægt er að velja um tvo stífleika á dýnunni eftir því hvað hentar 
hverjum og einum. Yfirdýnan er millistíf, úr kaldpressuðum 
svampi og vinnur vel á móti fjöðruninni í botni og dýnu. 

FIMM STJÖRNU 
LÚXUS HÓTELRÚM  

– HEIM TIL ÞÍN –
Fimm stjörnu Hótel -rúmalínan frá Serta er  

kominn aftur og fæst á tilboðsverði í Betra Baki  
auk þess að nótt á Reykjavik Nordica ásamt 

morgunverði fyrir tvo og aðgangi að Hilton Reykjavik 
Spa fylgir kaupum á Serta fimm stjörnu hótelrúmi. 

Tilboðsverð, Vivant stillanlegt: 424.915 kr

Verðdæmi: Vivant stillanlegt 2x80x200 cm (botn, fætur, dýna, yfirdýna og gafl)

Fullt verð: 499.900 kr. (með Hilton Reykjavik Nordica kaupauka 535.900 kr.)

Tilboðsverð, Classico: 296.650 kr

Verðdæmi: Classico 160 x 200 cm (botn, fætur, dýna, yfirdýna og gafl)

Fullt verð: 349.000 kr. (með Hilton Reykjavik Nordica kaupauka 385.000 kr.)

SÍÐ
USTU

DAGAR – LÝKUR 

FIM
M. 25. JÚ

NÍ

DAG HVERN LESA
93.000

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

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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Með útgáfu nýs tímarits um nýsköpun vilja Samtök iðnaðarins leggja sitt 
af mörkum til að hvetja til nýsköpunar á öllum sviðum atvinnulífsins.
Í tímaritinu er horft á nýsköpun út frá fjölmörgum sjónarhornum.

Á tímum sem þessum er mikilvægt að horfa til framtíðar og skoða hvaða 
möguleika við höfum til framgangs og vaxtar. Ísland stendur á kross- 
götum og vegurinn áfram felst í nýsköpun af hvaða toga sem er. Með því 
að styðja við umgjörð og hvata til nýsköpunar í nýjum og rótgrónum fyrir- 
tækjum eflum við samkeppnishæfni Íslands til framtíðar.

Núna er tími fyrir nýsköpun

Vefútgáfa tímaritsins er aðgengileg
öllum landsmönnum á vef SI, www.si.is. 



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR

AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

15% afsláttur af skóm til 17. júní
faeturtoga.is
afláttarkóði:

skor15

Oofos Brooks

Í dag eru 76 ár síðan stjórnar-
skráin tók gildi. Maður 
verður alltaf að vera opinn 

fyrir breytingum og nýjungum 
á sem f lestum sviðum. Það er 
þó sumt sem þarf að mynda 
ákveðna kjölfestu, einkum ef 
það hefur reynst vel. Stjórnar-
skráin er þar á meðal. Hún hefur 
staðist tímans tönn.

Stjórnarskráin hefur frá 
upphafi mælt fyrir um að 1.500 
meðmæli þurfi til forsetafram-
boðs, þótt íbúafjöldinn hafi 
meira en sexfaldast, auk þess 
sem tæknin hefur gert það að 
verkum að mun auðveldara er 
nú að safna meðmælum. Forseta-
kosningar hafa gengið vel þegar 
forseti hættir. En þegar farsælir 
forsetar hafa sóst eftir endur-
kjöri þá hefur þetta undanfarið 
stundum snúist upp í hálfgerðan 
skrípaleik.

Kostnaður ríkisins af kosning-
unum er um 500 milljónir. Auð-
vitað getur það verið sjálfsagður 
kostnaður við lýðræðið. En það 
má vel hugsa sér dæmi þar sem 
lýðræðið snýst upp í andhverfu 
sína. Segjum að farsæll forseti 
óski eftir endurkjöri. Margt 
hæft fólk sem á möguleika á sigri 
ákveður að bíða með fram-
boð, en popúlisti sem vill vekja 
athygli á sér og sínum málstað 
fer í framboð. Hann mælist með 
undir 10%, á ekki möguleika. 
Síðan verða breytingar á per-
sónulegum högum forsetans 
þannig að hann þarf að draga 
framboð sitt til baka. Sá sem 
hefði fengið minna en 10% er 
sjálf kjörinn forseti næstu fjögur 
árin.

Er það lýðræðislegt? Nei, fjöldi 
nauðsynlegra meðmæla ætti 
auðvitað að fylgja mannfjölda. 
Það er vafalaust ekki auðvelt 
að vera forseti. Það á því heldur 
ekki að vera of auðvelt að verða 
forseti.

76 ár

92 leikir
í júní og júlí

Það verður sannkölluð þjóðhátíð á Síminn Sport í júní 
og júlí. 92 leikir í beinni auk þess sem Tómas Þór og fleiri 
sérfræðingar snúa aftur á Völlinn. Biðin er á enda!

siminn.is

Hæ, hó og jibbí jei!
Það er kominn Enski boltinn!


