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OKKAR Framtíð er ný og 
kærkomin trygging sem 
snýst um „efin” í lífi barna 
okkar og ungmenna og 
fjárhag þeirra á fullorðins-
árum. Allar upplýsingar 
eru á vefsetrinu okkar.is 
og þar er unnt að ganga 
frá tryggingarkaupum með 
einföldum hætti.
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Á Íslandi er mikið um sögufræga 
staði sem börn á skólaaldri hafa 
nýlokið við að læra um en líklega 
er lengra síðan flestir foreldrar 

hafa rifjað upp söguþekkingu sína. Því 
er tilvalið að ferðast milli þekktra staða 
og svæða Íslandssögunnar í sumarfríinu. 

Börnin gætu jafnvel kynnt þeim eldri 
sögu hinna ýmsu staða eftir því hversu 
nýlega þau hafa lesið hana. Einnig er 
boðið upp á skipulagðar ferðir þar sem 
sagan er í forgrunni á söfnum og svæðum 
landsbyggðarinnar.

Grafa má upp margvíslegan fróðleik 

um hina ýmsu staði á landinu, til dæmis 
er talið að á Laugarnesinu sé leiði Hall-
gerðar langbrókar, sem settist þar að 
eftir víg Gunnars á Hlíðarenda, Ingólf-
ur Arnarson, fyrsti landnámsmaðurinn, 
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Gamaldags lífsmáti Amish-fólkið lifir samkvæmt gömlum venjum.  NORDICPHOTOS/AFP
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Þetta er bara svo ljúft og kurt-
eist fólk sem tekur manni 
vel og náttúrufegurðin er 
engu lagi lík,“ svarar Dagný 

Hermannsdóttir létt í lund þegar 
blaðamaður grennslast fyrir um 
ástæður þess að fjölskylda hennar 
hefur ákveðið að verja sumar fríinu 
á slóðum Amish-fólks í Banda-
ríkjunum. Athygli vekur að þetta 
er ekki í fyrsta eða annað heldur 
þriðja sinn sem ferðinni er heitið á 
þennan óvenjulega áfangastað.

Dagný og eiginmaður hennar 
Ólafur Loftsson ætla ásamt börn-
um sínum þremur, Birtu 21 árs, 
Grími 18 ára og Ástu 13 ára, til 
Lancaster-sýslu í Pennsylvaníu, í 
tveggja stunda akstursfjarlægð frá 
Washington-borg. Þar dvelja þau í 
bjálkakofa á tjaldsvæði sem kall-
ast Country Acres Camp og er í 
grennd við samfélag Amish-fólks 
sem lætur sig nútímalifnaðarhætti 
litlu varða.

„Auðvitað er heilmikil upplifun 
að sjá fólk í gamaldags klæðnaði, 
akandi um í hestvögnum eða með 
orf og ljá á ökrunum, en maður 
verður bara að passa sig á að stara 
ekki,“ viðurkennir Dagný en getur 
þess að upphaflega hafi handverk 
íbúanna vakið forvitni hennar. 
„Ég er sjálf á kafi í bútasaumi og 
eftir að hafa lesið um handsverks-
kunnáttu þeirra dreif ég fjölskyld-
una út.“

Hún segir margt fleira áhuga-
vert að sjá. Verslunarkjarnar, 
markaðir, býli og lestarsafn, þar 

sem kostur gefst að ferðast með 
eimreið gegnum Amish-svæðið, 
séu meðal þess sem laði að ferða-
menn, auk þess sem flestir hafi 
gaman af að velta fyrir sér skondn-
um bæjarheitum á borð við Virgin 
og Paradise.  

Dagný og fjölskyldan áttu yndis-
legt frí í Lancaster og í raun mun 
betra en nokkurt þeirra hafði gert 
sér í hugarlund. Hins vegar stóð 
ekki til að snúa þangað aftur, fyrr 
en farið var að skipuleggja næsta 
frí. „Þá kom í ljós að Lancaster var 
efst á óskalista allrar fjölskyldunn-
ar, líka krakkanna. Okkur þykir 
bara miklu skemmtilegra að skella 
okkur í útilegur, grilla og spila á 
kvöldin en að hírast inni á hótelher-

bergi með 500 sjónvarpsstöðvar til 
að velja um!“

Svo skemmir tiltölulega lítill 
kostnaður heldur ekki fyrir, bend-
ir Dagný jafnframt á „Við borgum 
bara 40 dali fyrir allt saman; gist-
ingu, aðgang að tjaldsvæði, grilli, 
heitum potti og fría rútuferð.“

Hún bætir við að ferðalagið hefj-
ist þó að þessu sinni hátt í fjöllum 
Nýju-Mexíkó þar sem fjölskyldan 
hefur skipst á húsi og bíl við hjón. 
„Þau fá sem sagt afnot af húsinu 
okkar og bíl á meðan og þetta kost-
ar ekki krónu,“ útskýrir Dagný, 
sem kveður hins vegar mesta eftir-
væntingu vera fyrir heimsókn-
inni til Amish-landsins, eins og 
Lancaster er stundum nefnt. - rve

Á slóðir Amish-fólks
Dagný Hermannsdóttir og fjölskylda eru á leiðinni í sumarfrí til Bandaríkjanna. Þar ætla 
þau að dvelja í grennd við Amish-fólk sem lætur sig nútimalifnaðarhætti litlu varða.

Öðruvísi frí Dagný og Ólafur ásamt börnum sínum þremur, Grími, Ólöfu og 
Ástu, í grennd við svæði Amish-fólks í Lancaster-sýslu. Þar naut fjölskyldan 
samvista við þetta hlédræga og kurteisa fólk og ætlar þangað aftur í sumarfrí.

Ragnheiður Tryggvadóttir
skrifar

Sumar af mínum skemmtilegustu æskuminningum eru frá ferða-
lögum fjölskyldunnar. Nesti í skrjáfandi smjörpappír, útivera og 
mývargur, gönguferðir og grillpylsur, allt rifjast þetta upp fyrir 

mér á hverju ári þegar fer að sumra. Við vorum sjö, fimm krakkar 
og foreldrar, og ferðuðumst öll saman í löngum rússajeppa, með tjald 
og prímus aftur í. Á kvöldin röðuðum við okkur niður í tjaldið eins og 
sardínur í dós, eftir ákveðinni röð, svo allir kæmust fyrir. Við tvær 
yngstu vorum innst.

Við ferðuðumst alltaf innanlands og ég hef komið í alla lands-
fjórðunga, oftar á suma staði en aðra. Ég man að við fundum engan 
góðan stað til að tjalda á í Víðidal, svo við fengum leyfi bónda til að 
tjalda á túninu hans niðri við ána. Á eyri úti í ánni var unnið á stórri 
gröfu, sem malaði lengi inn í kvöldkyrrðina. Ég man eftir þokunni á 
Austfjörðum og stuttu grillpylsunum sem mamma keypti í búð í ein-
hverjum firðinum. Ég man eftir sundferð í Varmaland í Borgarfirði, 

orminum utan á Kaupfélaginu á Egils-
stöðum, vegasaltinu í Atlavík og hvernig 
ég gat ekki sofnað í tjaldinu um kvöldið 
eftir sögur bræðra minna af Lagar-
fljótsorminum. Ég man eftir göngu-
ferð í Ásbyrgi og matskeiðinni sem 
ég fann í sandgryfjunni þar. Man líka 
eftir drununum í Dettifossi og hvernig 
úðann frá honum lagði langar leiðir. 
Það sem stendur upp úr ferðalögunum 
er einföld og hversdagsleg atriði en 

þó ljúfar og skemmtilegar minningar. 
Kannski vegna þess að þegar fjölskyld-

an var á ferðalagi var hún ekki að gera neitt annað, engin vinna sem 
truflaði eða sjónvarpsfréttir sem þurfti að horfa á, allir saman í 
einum bíl og engir DVD-spilarar. 

Enn hef ég ekki farið í útilegu með mín eigin börn, sem eru tveggja 
og fimm ára gömul. Mikla það fyrir mér og sé ekki hvernig ég muni 
geta haldið á þeim hita í tjaldinu, fengið þau til að borða samlokur með 
kæfu, varið þau fyrir mýbiti og passað að þau brenni ekki í sólinni, 
hvað þá haft ofan af fyrir þeim í bílnum dögum saman og bryddað upp 
á nógu skemmtilegum áfangastöðum og afþreyingu.

Þetta er auðvitað vitleysa í mér. Fjölskylduferðalög þurfa ekki að 
vera stór í sniðum til að verða eftirminnileg í hugum barna. Dagsferð 
yfir í næstu sveit, nesti í laut og sundferð er allt sem þarf. 

Lautarferð er allt sem þarf

Lítið leyndarmál í 107 
Þótt hinn eiginlegi rólóvöllur 
sé á undanhaldi má þó finna 
nokkra góða á höfuðborgar-
svæðinu. Einn af þeim 
skemmtilegri leynist í 
Vesturbæ Reykjavíkur, við 
göngustíg sem liggur milli 
Tómasarhaga og Lynghaga. 
Völlurinn er skjólgóður, með 
skemmtilegum leiktækjum 
fyrir yngri og eldri börn og því 
upplagður fjölskyldustaður.

BARNVÆNT

Stígandi unaður

Maltesers®, súkkulaði á léttan máta



BORÐSTOFUBORÐ
200X100

TILBOÐSVERÐ: 87.920,-

Glerskápur
Breidd 100cm

Verð: 118.000,-

Stækkanlegt borð  160(248)X100

Verð:178.000,-
HETTHI HVÍTT HÁGLANS
Skenkur Breidd: 180cm

Verð:178.000,-

TV Skenkur 
Breidd: 200m

Verð: 98.000,-

CLIO leðurstóll
Verð: 15.900,-

PRIMA stóll
Verð: 13.800,-

VEGAS leðurstóll
Verð: 16.900,-

Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - sun: Lokað

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

Verð:328.000,-

TILBOÐSVERÐ: 219.600,- TILBOÐSVERÐ: 207.400,- Skrautpúðar fylgja

TILBOÐSVERÐ:169.200,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
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menning
nemum og njótum...

ÝMSAR LEIÐIR   eru í boði til að kynna sér 
íslenskan menningararf. Til dæmis má horfa á 
kvikmynd eða hlusta á hljóðdisk þar sem 
forfeður okkar eru í aðalhlutverki.

NORRÆN GOÐAFRÆÐI  er 
nátengd íslenskri  menningu og 
ótæmandi  uppspretta af skemmtun 
og fróðleik.

Hotel and Tourism Management Studies
Iceland/Switzerland

Nánari upplýsingar eru veittar hjá:
Árni Valur Sólonsson, Sími: 896-2204 eða 

Baldur Sæmundsson, Sími: 594-4000

The Passport to your future!

Fyrsta ár: Joint Certificate programme 
Hospitality and Culinary School of Iceland 

Annað & þriðja ár : Bachelor of International Business 
University Centre "César Ritz" in Switzerland 

Skólinn hefst á eftirfarandi dags.
 Fyrsta ár: 29. águst 2011

Umsóknarfrestur er til 27. júní
  Hótel og Veitingaskóli Íslands

Menntaskólanum í Kópavogi
Merkja umsókn B/t. Baldur Sæmundsson

www.cesarritz.is

Hospitality and Culinary 
School of Iceland

hafði vetursetu í Ingólfshöfða árið 874 og Flugumýri 
í Blönduhlíð er nefnd eftir hryssunni Flugu sem var 
eitt mesta afbragðshross landnámsaldar. Fjölskyldan 
getur skemmt sér við að finna fróðleik um hina ýmsu 
staði landsins og ausið úr viskubrunni sínum á ferða-
laginu. Hér eru dæmi um nokkra staði sem gaman 
gæti verið að heimsækja á ferðalagi um sögueyjuna 
Ísland. - mmf
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1 Gaman gæti verið að 
fara með fjölskylduna á 
Sturlungaslóðir, til dæmis 
að Hólum í Hjaltadal. Á 
Hólum er margt að skoða, 
svo sem Hóladómkirkju, 
Auðunarstofu, Nýjabæ og 
fornleifauppgröft. Á Hólum 
var annað tveggja biskups-
setra á Íslandi en um sjö 
alda skeið sátu biskupar að 
Hólum.

2 Gamlar íslenskar 
arfsagnir herma að Eiríkur 
rauði hafi búið á Eiríks-
stöðum í Haukadal. Eiríkur 

þótti illur viðureignar og 
var gerður brottrækur úr 
Haukadal eftir að hann 
gerðist sekur um vígaferli. 
Spennandi gæti verið að 
fara með alla fjölskylduna 
á lifandi safn Eiríksstaða 
þar sem leiðsögumenn 
klæddir að fornum sið 
fræða gesti um söguna, 
sýna fornt handverk og 
muni.

3 Hægt er að kynnast 
Njáluslóðum í Sögusetrinu 
á Hvolsvelli. Eftir leiðsögn 
um sýningu safnsins er 

haldið með rútu t
staða þar sem afd
ríkustu atburðir N
sér stað. Hópnum
tækifæri til að sjá 
Sámur hundur Gu
var drepinn, hvar 
Bergþórshvoll stó
báli og hvar hatrö
vígin fóru fram.

4 Á Landnámsset
Borgarnesi er í bo
konar afþreying fy
fjölskylduna. Eftir
Landnámssýningi
verið skoðuð þar 

1
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Flestir vita hvað venjulega liggur í 
orðinu kvenfrelsi: lögheimilað jafnrétti 
karla og kvenna. En í orðinu frelsi 
liggur önnur og dýpri merking en 
lögheimiluð réttindi. Í því felst að 
vera frjáls andlega og líkamlega, og 
lítið þýðir að hafa frelsi í orði en ekki 
á borði. Til lítils er að hrópa hátt á 
frelsið, en binda sjálfan sig jafnframt á 
klafa tildurs og tízku.
    Er það að vera frjáls, að geta ekki 
lyft svo hendi eða fæti, að ekki fljúgi 
í hugann: „Ætli það sé kvenlegt?” 
Er það að vera frjáls, að geta ekki 
hnýtt á sig slifsi eða klætt sig í fat, án 
þess að spyrja sjálfa sig, hvort það sé 
í samræmi við tískuna? Eg neita því 
fastlega. Enginn er frjáls, sem lætur 
gamlar venjur og hleypidóma stjórna 
hverju sínu fótmáli.
    En furða er það ekki, þó að við 
íslenzku stúlkurnar breytum svona. 
Um aðra tala eg ekki. Þekki að eins 
Ísland og Íslendinga. Frá því að við 
vorum svo ungar, fyrst, þegar við 
munum eftir okkur, hefir verið sagt 
við okkur: „Þú mátt ekki fljúgast á 
við strákana. Það er svo ókvenlegt! 
“ „Ósköp var á þér að koma ríðandi 
berbakað heim í hlaðið. Þú áttir að 
fara af baki ofan við garðinn, svo 
gestirnir sæju það ekki; það er svo 
ókvenlegt“ o. s. frv. En hvað er þá 

kvenlegt? Er kvenlegt að vera sá 
aumingi, að komast ekki á bak á hest, 
eða bæjarleið, án karlmannshjálpar? 
Er kvenlegt að hrópa: „Guð almátt-
ugur!” ef barn rekur upp org eða 
fluga eða mús — þessi hræðilegu dýr(!) 
— sjást einhverstaðar nærri? Það er 
blátt áfram uppgerð og tepruskapur, 
hverjum heiðarlegum manni, karli og 
konu til stórskammar og svívirðu.
    Enn vitum við ekki, hvernig alþingi 
og stjórn verða við kröfum okkar um 
kosningarétt. Enginn óskar innilegar 
en eg, að svörin þau verði góð og 
engin kona mundi fúsari hagnýta 
sér þann rétt en eg. En eg vil hafa 
meira frelsi, andlegt frelsi, svo við 
verð um færar um að hrinda af okkur 
þeim böndum, sem hinda okkur við 
gamlar kreddur; kreddur, sem aldrei 
hefðu átt að vera til. Byrjum með því 
að kenna stúlkubörnunum, að þær 
sjeu menn fyrst og fremst; hugsandi, 
frjálsar verur, á jafnháu stigi og karl-
menn; „neisti af guðs lifandi sál“. 
Kennum þeim, að þær geti gengið 
óstuddar, þurfi ekki að standa undir 
verndarvæng karlmanna. Þá rís upp 
hið sanna kvenfrelsi á Íslandi. Og 
þá getur enginn sagt, að við höfum 
ekkert við kosningarétt að gera.
    Þar vildi eg vera, sem kvenþjóðin 
hefði fundið sálu sína, – allar konur. 
Væri búin að grafa hana upp úr dýki 
prjáls og uppgerðar. Því við erum 
engir hugleysingjar. Við þorum að 
reyna, að „vogun vinnur og vogun 
tapar“, ef við gætum einungis allar 
trúað, að það sé kvenlegt. Hefðum 
ætíð hugfast, að teprudrósin, sem ekki 
getur riðið yfir áarsprænu eða hoppað 
yfir læk óstudd, er þúsundfalt minna 
virði en hin, sem leggur alla krafta 
sína fram til þess, að stríða og sigra, 
án þess að hugsa um, hvort það sé 
ókven legt eða ekki, þó hin fyrnefnda 
sé ef til vill álitlegri sýnum eða betur 
búin.
   Renni sú öld yfir Ísland, að 
tízkubrúðan og teprudrósin verði 
athlægi allra! þá er kvenfrelsi í landi. 
Fyr ekki.

Þingeysk sveitastúlka.

Fyrir ofan borðstofuborðið heima 
hjá mér hangir innrammað plakat 
sem útgefið var þann 19. júní 1915. 
Fyrir þann sem ekki þekkir sögu 
þess mætti halda að hér væri á ferð 
þjóðrembingsleg lofgjörð um landið 
enda er á því mynd af Þingvöllum 
umlukt einum átta eintökum af 
ís lenska fánanum. Það er ekkert á 
myndinni sem gefur til kynna að hún 
sé gefin út í tilefni þess að þennan 
dag fengu konur, 40 ára og eldri og 
vinnuhjú, kosningarétt til Alþingis. 
Þrátt fyrir umdeilanlegt fegurðargildi 
myndarinnar fær hún að hanga sem 
inspirerandi minnismerki um allt sem 
hefur áunnist í jafnréttisbaráttunni og 
allt það sem enn þarf að berjast fyrir. 
Því þrátt fyrir að lagalegu jafnrétti hafi 
verið náð er kvenfrelsi varla í augsýn. 
    Baráttukonur fyrir 100 árum höfðu 
það að markmiði að ná grundvallar-
mannréttindum í lög. Þær dreymdi 
um að fá að segja skoðun sína til jafns 
við karla í kosningum og margar 
þurftu jafnvel að berjast fyrir því að 
fá að ganga í buxum við vinnu. Í dag 
hefur lagalegu jafnrétti verið náð og 
því ber að fagna. Það er skylda okkar 
sem samfélags að gleyma ekki þeirri 
baráttu sem háð var og hve ótrúlega 
stutt er síðan áfanganum var náð. En 
baráttusystur mínar fyrir 100 árum 

óraði ekki fyrir þeim hindrunum sem 
eru í vegi kvenna í dag. 
    Skýr skilaboð um hlutverk kvenna 
og atgervi sem þeim sæmir hamra 
á hinu vestræna samfélagi nú sem 
aldrei fyrr. Í dag þykir sjálfsagt að 
breyta útliti sínu með róttækum hætti 
til að þóknast fyrirfram ákveðnum 
stöðlum tískuheimsins. Auglýsingar 
miða allar að því að fólk þurfi að 
finna hamingjuna með hinni klassísku 
breytu X = sjálfstraust = hamingja. 
Í stað þess að X standi fyrir andlegt 
jafnvægi, sátt eða heilbrigði hefur 
markaðsöflunum tekist að láta 
ham ing  juna snúast um sig og þar af 
leiðandi peninga; X = stór brjóst X 
= stærri brjóst X = mjórra mitti X = 
engin sjáanleg ummerki um að þú, 
kona, hafir gengið með barn. Það eru 
þúsund atriði sem kona getur látið 
breyta í fari sínu og líkama í nafni 
aukinnar hamingju. 
    Karlar eru ekki undanskildir 
útlitskröfunum þó minni áhersla sé 
lögð á þá í auglýsingum og dægur-
menningu. Staðreyndin er sú að 
markaðsöflin hæfðu okkur þar sem 
við erum veikust fyrir, með stans-
lausum áróðri um að við séum ekki 
að sinna frumhvöt okkar, kynlífi, á 
nægilega réttan og flottan hátt. 
    Klámið hefur búið til staðal sem 

Kvenfrelsi

Ritstjórnarpistill

x(brjóst) = hamingja

enginn, sem ekki 
hefur aðgang að 
förðunarfræðingum, 
ljósameisturum og 
jafnvel klippiforriti 
sem gerir þér kleift 
að taka pásur á 
milli stellinga, getur 
staðið undir. Með 
tilkomu internetsins 
hefur klámið orðið 
ótrúlega aðgengilegt 
og rannsóknir sýna 
að flest ungt fólk 
hefur séð klám áður 
en það upplifir sína 
fyrstu kynlífsreynslu. 
Það þarf ekki 
snilling til að átta sig 
á brengluninni. Hin 
hefðbundna klám-
mynd niðurlægir 
konur með mjög 
markvissum hætti og 
þar liggur hundurinn 

grafinn. Við búum í sam félagi þar 
sem börn sjá konur niðurlægðar í 
dægurmenningu og á götum úti – það 
er normið og við verðum að horfast í 
augu við það. 
    Stöðugar kröfur miðlanna 
og markaðsaflanna kalla fram 
gagnkvæma óánægju og ákveðna 
brenglun á því sem eðlilegt er. Þar 
af leiðandi er ómögulegt að verða 
hamingjusamur í samfélagi dagsins 
í dag nema maður hefji sig yfir 
tilætlunarsemina og horfist í augu 
við að fullkomnun náist aðeins í 
ófullkomnun. Fæst börn hafa þróað 
með sér hæfileikann til þess. 
    Ef við sem samfélag getum viður-
kennt að klámið og auglýsingarnar 
eru vandamál og erum tilbúin að 
taka á því er hægt að koma í veg fyrir 
stórslys. Ef við tökum ábyrgð og erum 
upplýst er aldrei að vita nema að eftir 
önnur hundrað ár skrifi tvítug stelpa 
grein um þann sigur sem íslenskar 
konur og íslenskir karlar, sameinuð, 
náðu á kostnað þeirra sem vildu 
brengla hugsanir okkar og hamingju. 
Það sakar ekki að vona. Jafnrétti og 
virðing = hamingja.

Reykjavíkurdama

Svafa Þórleifsdóttir skrifaði þessa grein 
árið 1907. Þá var hún 19 ára gömul. Hún 
starfaði sem kennari og skólastjóri næstu 
áratugina og var ávallt virk í kvenfélögum 
landsins. Hún sat í stjórn Kvenréttinda-
félagsins 1946-1965. 19. júní kom fyrst út árið 
1951 og var Svafa ritstjóri þess fyrstu sjö árin. 

Snærós Sindradóttir er 19 ára mennt-
skælingur sem er varaformaður Ungra Vinstri 
Grænna og varakona í Mannréttindaráði 
Reykjavíkurborgar fyrir Vinstri hreyfinguna, 
grænt framboð.

Texti: Snærós Sindradóttir

Ljósmynd: Gréta Guðmundsdóttir

Texti: Ritstjórnin

Ljósmynd: Dröfn Nikulásdóttir

Texti: Svafa Þórleifsdóttir

Ljósmynd: Þjóðminjasafn Íslands

Nú eru liðin 100 ár síðan samþykkt var á 
Alþingi Íslendinga að konur skyldu hljóta jafnan 
rétt til náms, styrkja og embætta. Árið 1911, 
sem seinna var gjarnan nefnt kvenréttindaárið 
mikla, var samþykkt á þingi að konur skyldu fá 
kosningarétt. Raunar neitaði Danakonungur að 
samþykkja kosningaréttinn að því sinni, þar sem 
sambandsmál Íslands og Danmerkur voru 
í miklum ólestri. Þetta frumvarp lagði þó grunn-
inn að lögunum sem sett voru þann 19. júní 
fjórum árum síðar, þegar íslenskar konur fengu 
loks kosningarétt.
    Sextíu ár eru liðin síðan fyrsta tölublað 19. júní, 
tímarits Kvenréttindafélags Íslands, kom út. Margt 
hefur gerst í kvenréttindabaráttunni síðan Svafa 
Þórleifsdóttir ritstýrði fyrsta tölublaðinu. Í ár er 
blaðinu dreift ókeypis til allra landsmanna og vildi 
ritstjórnin leggja áherslu á söguna, baráttu okkar 

fyrir jafnrétti síðustu öldina og á samstöðu og 
vinskap kvenna sem við teljum vera lykilinn að 
raunverulegu jafnrétti í framtíðinni. 
    Í greinum blaðsins er minnst fyrstu baráttu-
kvennanna sem ruddu brautina í lok nítjándu 
aldarinnar og kynnt til sögunar sú kynslóð 
sem mun marka sporin næstu áratugina. 
Í blaðinu eru m.a. birtar myndir af konum úr 
mismunandi öngum stjórnmálanna sem þrátt 
fyrir ólíkar skoðanir eru vinkonur og starfa 
saman á jafnréttisgrundvelli við að hlúa að 
fram tíð þjóðarinnar. Samstaða kvenna sem er 
okkur svo mikilvæg núna á óvissutímum birtist 
í vinnslu þessa blaðs, þegar fjöldamargar konur 
lögðu fúslega hönd á plóg. Við þökkum öllum 
þessum konum fyrir vinnu sína, og óskum 
lesendum okkar til hamingju með 19. júní!

Frá vinstri: Fríða Rós Valdimarsdóttir, Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir, 
Guðrún Margrét Guðmundsdóttir

1907 birtist stutt grein í Kvennablaðinu undir titlinum „Kvenfrelsi“. Höfundur greinarinnar, titluð  
„Þingeysk sveitastúlka“, var hin 19 ára Svafa Þórleifsdóttir. Hér fyrir neðan er greinin prentuð í heild sinni 

ásamt grein skrifaðri af annarri 19 ára stúlku, Snærósu Sindradóttur, rétt rúmum hundrað árum síðar. 
Margt hefur áunnist í kvennabaráttunni á þessari einu öld, en enn er margt óunnið.
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Karlar sem 
hata konur

„Það deyr bara eitthvað þegar 
kona klæðir sig í flatbotna skó.“

Millenium trílógía sænska spennu-
sagnahöfundarins og blaðamannsins 
Stieg heitins Larsson hefur sem kunn-
ugt er farið sigurför um heiminn. 
   Það er líklega engin tilviljun. Frá-
sögnin er „marglaga“ með hverju 
„laginu“ af öðru, raðað firna vel 
saman. Úr verður safa rík heild 
með eitthvað fyrir alla – magnaða 
spennu- og ástar sögu, óhugnan leg 
saka mál, kyn líf og of beldi, hetju-
sögu lítil magnans, átök góðs og ills. 
Einn áleitnasti þáttur sögunnar er þó 
líklega samfélagsrýni höfundarins, 
sem hæglega má sjá sem vægðarlausa 
gagnrýni á myrkustu afkima feðra-
veldsins fyrr og nú.
   Larsson gefur tóninn þegar í titli 
fyrstu bókarinnar, Karlar sem hata 
konur. Þessi áleitni titill er allt að 
því óþægi lega bein skeyttur, sem gæti 
jafnframt skýrt að í engilsaxneskri 
þýðingu var bókin markaðssett undir 
allt öðrum for merkjum, eða sem 
Stúlk  an með dreka húðflúrið (The Girl 
with the Dragon Tattoo).  Hvað sem 
slíkum vangaveltum líður, stendur 
eftir spurningin í hvað höfund urinn 
sé að vísa með svo ágengum hætti, 
sé á annað borð eitthvað annað og 
meira að baki en sterkur titill á hörku-
góðum „þriller“ um pönk aða tölvu-
nörda stelpu, róttækan rannsóknar-
blaðamann, gamla nasistakarla, 
sadíska embættiskarla og siðblinda 
njósnakarla.
    Séð með augum Larsson bærast 

þó önnur og hrikalegri öfl að baki 
„vondu gæjanna“ en venja stendur 
til í þessari grein bókmenntanna. 
Eftir því sem sögunni vindur fram, 
koma þau forn eskjulegu við horf 
sífellt betur í ljós, sem spretta fram af 
þúsund ára gilda kerfi feðra veldisins 
og réttlæta annars vegar drottnunar-
vald karlmannsins yfir þeim sem eru 
honum óæðri og hins vegar réttmæta 
ásókn hans í völd og veraldleg gæði - 
óháð þeim afleiðingum og mannlegu 
þjáningum sem af því hljótast.
    Sam félagið breytist út frá þessu 
sjónarhorni í vígvöll valdhroka og 
spillingar, þar sem græðgi og grimmd 
telst dyggð og kynbundið ofbeldi 
grass erar í öllum sínum fjöl breytta 
viðbjóði.  Hatrið á konum birtist síðan 
sem tákn gervingur þessa forna gilda-
kerfis og harðri báttu þess við tíðar-
föll tímans  — kröfunni um jafnrétti og 
jafnræði.  
    Hvert höfundurinn sé svo að fara, 
fer væntanlega eftir túlkun hvers og 
eins. Sviplegt fráfall Stieg Larsson árið 
2004 skilur túlkun trílógíunnar eftir 
alveg galopna. Datt hann einfaldlega 
niður á ný stár lega leið til að halda 
uppi málstað róttæks femínisma  eða 
er hann að benda á ýmis óræk um-
merki þess að feðraveldið riði nú 
til falls, í það minnsta í vestrænum 
samfélögum? Það glittir þó óneitan-
lega í von um það síðarnefnda í þriðju 
bókinni, sem ber titilinn Loftkastalinn 
sem hrundi ;)   

    Sú sem vísað er til í fyrirsögn, 
tísku drottn ingin Marta María, skrifaði 
orðin á lífs stíls vef (10/8 2010) þegar 
hún sagði frá nýstár legri refs ingu sem 
kona ein hlaut þegar hún var gæsuð 
af vinkonum sínum. Gæsin var sumsé 
hægri kona en var látin klæða sig eins 
og hún væri vinstri kona.
    Fram hald setningar Mörtu Maríu 
er: ... „svo ekki sé talað um víðar 
hippalegar úlpur og skakkar peysur.“ 
Í greininni lætur hún að því liggja 
að vinstri konur klæði sig á þennan 
hátt (og séu því væntanlega alltaf að 
myrða eitthvað með klæðaburðinum 
einum saman). Marta María hrósar 
sérstaklega hönnuð inum Sonia Rykiel, 
sem „veit hvað hún syngur“ og hefur 
sagt að konur „ættu alltaf að vera 
málaðar og í hælaskóm“. Lífsstíls-
vefirnir eru hver öðrum líkir og pjatt-
rófan Eva Pálsdóttir tekur undir þetta 
með hælaskóna í nýlegri grein. Segist 
sjálf aldrei klæðast lágbotna skóm. 
Meira að segja inniskórnir hennar séu 
með hæl.
    Pjattrófurnar kynna sig sem 
„Nokkrar pjattaðar konur sem hafa 
gaman af pjatti og prjáli“ og vefur 
þeirra samanstendur að mestu af 
snyrti vöru kynningum. Pjattrófurnar 
eru, líkt og Marta María og konurnar 
á Bleikt.is (sem er „vefur fyrir drottn-
ingar“) mjög uppteknar af því að 
kyn  systur þeirra fái hindrunarlaust að 
rækta áhuga sinn á tísku og förðun.

Klámstjarna í Mensa
    „Kynþokkafull kona hlýtur að vera 
vitlaus. Það er, ef hún er virkilega kyn-
þokkafull, klæðir sig og hreyfir á þann 
hátt sem tryllir karlpeninginn og gerir 
konurnar afbrýðisamar, þá hlýtur 
eitthvað að vanta í hana þarna uppi. 
Það er í lagi að vera falleg og klár, en 

alls ekki sexý og klár. Það er bannað,“ 
skrifaði Hlín Einarsdóttir (ritstj. Bleikt.
is) á Pressuna 1. okt. sl. Hún bætti þó 
við (þegar aðdáendum hennar var 
sennilega farið að renna kalt vatn á 
milli skinns og hörunds): „Ekki að 
þetta séu mínar skoðanir, heldur er það 
svona innbyggt í mann, félagsmótunin 
og óskráðar reglur samfélagsins.“ 
    Auðvitað var Hlín á þeirri skoðun 

að kynþokki og gáfur gætu vel farið 
saman. Máli sínu til stuðnings nefndi 
hún klámstjörnuna Asia Carrera, sem 
er víst meðlimur í Mensa (samtökum 
fólks með háa greindarvísitölu). Að 
mati Hlínar sannar hún að konur geta 
alveg verið bæði sexí og klárar!
Það eru heim speki molar af þessu 
tagi sem einkum skemmta mér þegar 
ég les Hlín og skjaldmeyjar hennar 
á vefnum sem sífellt þykist vera að 
brjótast undan einhverju ægivaldi 
þess sem er „innbyggt í mann, félags-
mótunin og óskráðar reglur sam-
félagsins“. Fullyrðingastíllinn er hreint 
óborganlegur:
    „Stelpur vilja láta koma fram við 
sig eins og prinsessur, sama hvað hver 
segir, innst inni viljum við það allar.“

Og rauðsokkurnar risu upp úr 
gröfum sínum
    Nýlega skrifaði Klara Egilson, 
pistlahöfundur á Bleikt, grein í tilefni 
þess að hálft ár er liðið frá því að 
vefur inn var stofnaður. Á drama-
tískan máta lýsir hún því hvernig hún 

var beðin að ganga til liðs við bleika 
gengið og er átökunum í herbúðum 
kvennanna helst saman að jafna við 
þau sem áttu sér stað í íslensku efna-
hagslífi í byrjun október 2008. Klara 
segir beinlínis að vefurinn hafi „snúið 
þjóðfélaginu á hvolf“:
    „Allir höfðu skoðanir á Bleikt, 
vefn um sem var fullskipaður konum. 
Rauð sokkur risu upp úr gröfum 
sínum og við áttum fótum okkar fjör 
að launa.“
    Að lífsstílsvefurinn Bleikt hafi 
snúið þjóðfélaginu á hvolf og þessi 
zombíganga illu rauðsokkanna fór að 
vísu framhjá mér, en tilhugsunin er 
skemmtileg engu að síður.

---
Ofangreindir vefir virðast vera fyrir 
konur sem þrá að vera kvenlegar og 
mjúkar „drottningar og prinsessur“ 
– sennilega til þess að losa af sér ein-
hverja fjötra sem þær telja okkur hafa 
verið hnepptar í.
    Ég kannast ekkert við slíka fjötra. 
Töluvert margar rauðsokkur hef ég 
umgengist um dagana og engin þeirra 
hefur svo mikið sem ýjað að því að 
maður geti dáið af því að ganga á 
hælaskóm eða að konur eigi alltaf að 
sýna af sér hörku á kostnað „hinna 
mýkri gilda“. 
    Raunar myndi ég leita mér hjálpar 
ef mín innsta þrá væri að „láta koma 
fram við mig eins og prinsessu“ og 
ég fyndi mig knúna til að ná mér í 
karlmann sem fyrst og fremst „dekrar 
við mig“. En hvað veit ég svosem? 
Það er ekki eins og ég sé í Mensa. 

Texti: Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Myndskreyting: Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir

Texti: Helga Guðrún Jónasdóttir,

formaður Kvenréttindafélagsins

Myndin tengist efni greinarinnar ekki beint

Langt fram eftir síðustu öld var gjarnan ein kvennasíða í hverju 

dagblaði, þar sem fjallað var um tísku, snyrtivörur, fegrunarráð og 

fræga fólkið. Eitthvað urðu jú konurnar að hafa til að skoða þegar 

eiginmaðurinn hafði lokið við að lesa innlend og erlend tíðindi af 

stjórnmálum og öðru sem of flókið var fyrir kvenheilann að vinna úr. 

Nú er öldin önnur, en samt keppast jafnt einstaklingar sem stærstu 

fjölmiðlarnir við að gera okkur konunum til hæfis með því að fjalla 

um, tja... tísku, snyrtivörur, fegrunarráð og fræga fólkið. 

Núna í ár kom út bókin Cinderella Ate 
My Daughter eða Öskubuska át dóttur 
mína eftir Peggy Orenstein. Í bókinni 
rekur Orenstein barna menningu 
síðustu aldar og hvernig hún hefur 
orðið kynja skiptari með hverju árinu 
sem líður. Orenstein segir okkur 
að það er ekki fyrr en í upphafi 20. 
aldarinnar að foreldrar á Vestur-
löndum fóru að klæða börn sín í bleikt 
og blátt. En þá voru það strákar sem 
voru klæddir í bleikt, enda var það 
talinn vera ljósari útgáfa af hinum 
karlmannlega rauða byltingarlit. 
Stelpur voru frekar klæddar bláu, lit 
hreinleika og sakleysis. 

 zombíganga illu 
rauðsokkanna fór 

að vísu framhjá mér, en 
tilhugsunin er skemmtileg 
engu að síður“

Bleikt og blátt

Flott & 
femínísk blogg

„Snuðið“ 
 
Katrín Anna Guðmundsdóttir, fyrrum 
talskona Femínistafélags Íslands, 
hefur smíðað hugtakið snuðið fyrir 
eftirfarandi tilhneigingu:

Að væla og skæla er ekki tengt hug-
myndum okkar um karlmennsku. 
(Sumir) karlar eiga þó til að væla 
þegar femínisma ber á góma og þá 
kalla þeir iðulega eftir snuði. Til að 
halda friðinn og losna við vælið er 
snuðinu oft stungið upp í þá með 
orðum eins og „En ég veit að þú 
ert enginn karlremba“ eða „Þú ert 
auðvitað undanskilinn“. Þessi moli 
inniheldur meira að segja snuð… 
innan sviga.

Tískubloggið: http://tiskublogg.
blogspot.com/

Hildur Lilliendahl: http://kaninka.net/
snilldur/

Vegið úr launsátri: http://
vegidurlaunsatri.blogspot.com/

Sigurbjörn: http://gagnrynt.blogspot.
com/

Silja Bára: http://siljabara.eyjan.is/

Líkamsvirðing: http://www.
likamsvirding.blogspot.com/

Lesbíur

Til er fræg saga frá því á 
dögum Rauðsokkanna, en þá 
voru lesbíur svotil ósýnilegar í 
kvennahreyfingunni. Einhverju sinni 
var Gunna Ögmunds á vakt þegar 
erlendar blaðakonur komu að máli 
við hana og vildu spyrja um íslensku 
lesbíurnar, hvar þær hittust og hvernig 
þeirra málum væri háttað.
„Ja, lesbíurnar? Þær eru bara báðar 
fluttar til Kaupmannahafnar!“ átti 
Gunna að hafa sagt.

(Margrét Pála Ólafsdóttir,
 úr Ég skal vera Grýla)
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Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 
þjóðanna stendur að við séum öll 
fædd frjáls og jöfn og að við eigum öll 
rétt til að búa við frið og öryggi. 
Í þessum örfáu orðum birtist sá heim-
ur sem ég óska allri heims byggð inni. 
Síðan óska ég hverri manneskju nægs 
hugrekkis til að mótmæla hverju því 
óréttlæti sem hún verður vitni að. 
Þeir sem eru með hjartað í buxunum 
eru nefnilega ekki með hjartað á 
réttum stað.

Gerður Kristný 

Ég vil heim þar sem konur geta skoð-
að fjöl miðla án þess að reiðast yfir 
þeirri mynd sem þar er dregin upp af 
konum. Í þeim heimi væri ekki sjálf-
sagt að borga þeim lægri laun en karl-
mönnum. Það er ekki sam félagsleg 
sátt um að allt kvenlegt eða stelpulegt 
sé frávik eða óæðra. Konur halda ekki 
að þær verði að vera léttklæddar til 
að öðlast viður kenningu. Þær þurfa 
ekki að hylja andlit sitt, hár og líkama 
vegna trúarbragða. Þær fá menntun. 
Þær líta ekki á kynferðislega áreitni 
sem óumflýjanlegt hlutskipti. Þær 
þurfa ekki að selja líkama sinn. Þær 
eru ekki seldar í ánauð. Þær eru ekki 
gefnar í hjónaband. Þær eru ekki um-
skornar. Þær eru ekki barðar. Þær eru 
ekki grýttar eða teknar af lífi vegna 
þess að einhver nauðgaði þeim, því 
þeim er ekki nauðgað.

Hildur Knútsdóttir

Ef þú mættir skapa konum óskaframtíð, 
hvernig liti hún út? 

Árið er 2061. Í gærkvöldi urðu 
barna börnin orðlaus þegar ég sagði 
þeim frá því að áður fyrr hefðu verið 
til alþjóðlegir sátta málar og lög sem 
kváðu á um að konur væri helmingur 
mannkyns. Að líkami þeirra væri 
ekki vígvöllur, að þær hefðu eitthvað 
um samfélög sín og eigin líkama 
að segja og að alls ekki mætti beita 
þær ofbeldi. Hefur það ekki alltaf 
verið augljóst? spurði sú elsta. Enda 
vita þau ekki betur, blessuð börnin. 
Þau klökknuðu við þá staðreynd að 
meira fjármagn fór í stríðsrekstur en 
friðarstarf um aldamótin. Grétu yfir 
börnunum í Karíbahafi sem fædd-
ust beina laus með gegnsæja húð 
vegna kjarn orku tilrauna Frakka. Þau 
pissuðu í sig úr hlátri þegar ég sýndi 
þeim gamlar dömu binda auglýsingar 
með ljósbláu tíðablóði. Sagði þeim frá 
því að mannskepnan hefði í þúsundir 
ára talið sig æðri náttúrunni. Það 
vex villt basilíka í garðinum mínum. 
Mannfólkið er hætt að haltra; það 
notar nú bæði heilahvelin og samlíðan 
er miðlægt afl í verundinni. Það sem 
áður var rusl er núna efniviður og 
upphaf að nýju lífi.  Allt þetta vegna 
menningarlegu stökkbreytingarinnar 
árið 2040. Það þurfti ekkert minna til.

Hrund Gunnsteinsdóttir

Viðtöl við 100 ára afmælisbörn heilla 
mig. Nægjusemi og æðruleysi skín í 
gegn. Þau rata í fréttir vegna þess að 
það er svo sjaldgæft að einhver verði 
100 ára. Eftir 50 ár verður það breytt. 
Þá munu verða haldin 100 ára afmæli 
á fjögurra daga fresti á Íslandi. 
    Þegar ég svara spurningunni um 
hver óskaframtíð kvenna eigi að vera 
eftir 50 ár þá tileinka ég orð mín eldri 
konum. Óska framtíðin er að eldri 
konur, líkt og yngri, njóti virðingar, 
sjálfstæðis og val frelsis. Að opinberir 
aðilar hætti að taka ákvarð anir í 
þá veru að eldri konur fái böðun 
einu sinni í viku. Að þeim séu ekki 
skammtaðir vasapeningar heldur hafi 
fjárhagslegt sjálfstæði. Að þær hafi 
valfrelsi um opinbera þjónustu svo 
að þær fái sjálfar að ráða hvar þær 
búa, hvenær þær fá þjónustu og frá 
hverjum. Ég óska þess að ættingjar 
og vinir njóti samveru með eldri 
konum og sjái hvað þær eru gáfaðar, 
lífsreyndar og skemmtilegar. 

Ásdís Halla Bragadóttir

Svarið við þessari spurningu er ein falt. 
Í óska framtíð inni lifa konur og starfa 
frjálsar frá þeirri ógn sem þeim stafar 
af ofbeldi í nútímanum. Nauðganir 
og annað kyn ferðislegt ofbeldi væri 
ekki til, nema í sögu bókum svipað og 
gasklefar nasismans eða samfélags-
hreinsanir Rauðu khmeranna. Allar 
konur ættu skjól á heimili sínu og 
engin kona þyrfti að búa við þann 
nötra veru  leika að verða fyrir ofbeldi 
af hendi þeirra sem standa henni næst. 
Konum væri aldrei hótað ofbeldi fyrir 
það eitt að standa upp og tjá skoðanir 
sínar. Frelsi frá ógn af kynbundnu of-
beldi ætti að vera sjálfsagður réttur en 
hann er það ekki í dag.

Halla Gunnarsdóttir

Ætli við eigum ekki öll draum um 
frið og hamingju öllum jarðar búum til 
handa í nútíð og framtíð, drauminn 
um frelsi, jafnrétti og bræðralag? Efa-
laust, en lífið er flóknara en svo að  
slík markmið séu líkleg til að nást í 
þessari jarðvist. Líklega þarf himna-
ríkisvist til eftir því sem fréttist um 
lífið þar. En yrði þá ekki fátt um 
ögr andi verkefni ef öllum markmiðum 
væri náð og yrði ekki alsælan þreyt-
andi til lengdar?
    Höfum ekki áhyggjur af því. Við 
munum ávallt hafa verk að vinna.  
Baráttan fyrir betra lífi, bættri heilsu, 
jafnari afkomu, skynsamlegri nýtingu 
auðæfa jarðarinnar og öruggari stjórn 
mannsins á tækni sem auðveldlega 
getur tekið af okkur ráðin sé ekki að 
gætt, eru eilíf verkefni kvenna sem 
karla. Að þessum verkefnum vona 
ég að við náum að vinna saman í full-
komnu jafnvægi og með gagnkvæmri 
virðingu til þess að barnanna okkar 
bíði betri heimur. En til þess þurfum 
við að hefja okkur yfir fá nýtt þras 
stjórn mál anna og muna að elska 
hvert annað.

Guðrún Helgadóttir

Ljósmyndari: Áslaug Snorradóttir

Ljósmyndari: Þórdís Erla Ágústsdóttir

„Samtöl okkar um stjórnmál eru alltaf skemmtileg.  Auðvitað 
erum við afar ósammála um margt, en samt svo sammála um 
annað sem miklu skiptir eins og traust, samvinnu og nauðsyn 
nýrra vinnubragða í stjórnmálum.“

Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra

& Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi

„Hjartans mál okkar beggja eru bætt lýðheilsa, velferðar— og 
neytendamál. Við höfum unnið saman í takt að þeim.“

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti Alþingis 

& Siv Friðleifsdóttir, þingkona

„Sterk vinátta kvenna leysir úr læðingi kvenorkuna sem er allt 
í senn; skapandi, nærandi og heilandi.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrv. utanríkisráðherra

& Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þingkona

Vinkonur Vinkonur Vinkonur
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Aldan-stéttarfélag
Alur blikksmiðja ehf
AP Almannatengsl ehf
Athygli ehf
Auglýsingastofan Dagsverk ehf
Auris medica ehf
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Árni Reynisson ehf
ÁS pípulagnir ehf
B.K.flutningar ehf
B.V.T. ehf
Bananar ehf
Baugsbót ehf
Betri stundir ehf
Bílamálunin Varmi ehf
Bílamálunin Örninn ehf
Bílasmiðurinn hf
Bílaverið ehf
Bíljöfur ehf
Bjarni Fannberg Jónasson ehf
Blikksmiðja Guðmundar ehf
Blikksmiðja Reykjavíkur
Blindrabókasafn Íslands
Blómastofa Friðfinns ehf
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsstofan Stemma ehf
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Breiðdalshreppur
Breiðholtsblóm ehf
Brynja ehf
Búnaðarsamband A-Skaftafellss
Cabo ehf
Dalabyggð
Dalakofinn sf
Dalsbú ehf
Daltré ehf
Danfoss hf
Debenhams á Íslandi ehf

Dynjandi ehf
Dýralæknaþjónusta Suðurlands
E.P.verk ehf
Eignamiðlunin ehf
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Ernst & Young hf
European Cons Partners Ísl ehf
F.Í.B
Fagverk verktakar sf
Farfuglar
Ferðaþjónustan Hunkubökkum ehf
Ferskar kjötvörur hf
Ferskfiskur ehf
Félag atvinnurekenda
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Félag verslunar og skrifstofufólks
Félagsbúið Hallgilsstöðum
Fiskiðjan Bylgja hf
Fiskmarkaður Bolungarv. og 
Suðureyrar ehf
Flugfreyjufélag Íslands
Flúrlampar ehf
Forsvar ehf
Forum lögmenn ehf
Fosshótel ehf
Framtak-Blossi ehf
Fróðhús
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Garðabær
Garðvélar ehf
Gistiheimili Stokkseyri ehf
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
Gluggasmiðjan hf
Grafan ehf
Greiðan ehf
Grindavíkurkaupstaður
GT Tækni ehf

GuSt ehf
Hafkalk ehf
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamraborg ehf
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf
Hefilverk ehf
Hindrun ehf
Hólmsteinn Pjetursson ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hraðfrystihús Hellissands hf
Hurðaborg ehf
Húsafl sf
Húsanes ehf
Hvalur hf
Hveravallafélagið ehf
Höfðakaffi ehf
IGS ehf
ILDI ehf
Ísafjarðarbær
Ísfix ehf
Íslenskur textíliðnaður hf
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf
Jens Guðjónsson ehf
Jóhann Hauksson,trésmíði ehf
K.Þ. Verktakar ehf
Kaupfélag Skagfirðinga
Kemi ehf
KG Fiskverkun ehf
Kjötkompaní ehf
Knattspyrnusamband Íslands
KRAUM ehf
Kristinn J Friðþjófsson ehf
Kristján F Oddsson ehf
Kvenfélag Hraungerðishrepps
Kvenfélag Kópavogs
Kvenfélag Lágafellssóknar
Kvenfélag Ljósvetninga
Kvenfélag Ólafsvíkur

Kvenfélag Stafholtstungna
Kvenfélag Stokkseyrar
Kvenfélag Öxfirðinga
Kvenfélagið Bergþóra - V.-
Landeyjum
Kvenfélagið Fjóla
Kvenfélagið Hallgerður
Kvenfélagið Hekla / Dagný Úlfarsd
Kvenfélagið Iðunn
Kvennasmiðjan ehf
Kvika ehf
Landsnet hf
Landssamband lögreglumanna
Launafl ehf
Lindarbrekkufrænkur ehf
Logoflex ehf
Loki lagnaþjónusta ehf
Lögfræðistofa Suðurnesja
Löggiltir endurskoðendur ehf
Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu
Mangó ehf
Maritech ehf
Markaðsnetið ehf
Mata hf
Matstofan ehf
Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið
Merlo ehf
Múlakaffi ehf
Mýrdælingur ehf
Mörkin Lögmannsstofa hf
Nexus afþreying ehf
Neytendasamtökin
Nonni litli ehf
Norðurorka hf
Orkugerðin ehf
Orlofsbyggðin Illugastaðir

Portið ehf
Premmi sf
Rafbreidd ehf
Raftækjaþjónustan sf
Ragnar Björnsson ehf
Rangá sf
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Rarik ohf
Reiknir ehf
Rekstrarfélag Kringlunnar
Reykjanesbær
Réttur - Aðalsteinsson & Partners 
ehf
Rifós hf
Runólfur Hallfreðsson ehf
Samband austur-húnvetn kvenna
Samhentir - umbúðalausnir ehf
Samkaup hf
Samvirkni ehf
Satúrnus ehf
Saumsprettan ehf
Sentor ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Síldarvinnslan hf
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Skala ehf
Skinney - Þinganes hf
Skipaþjónusta Íslands ehf
Skóstar ehf
Skriðuland ehf
Skýlið ehf
Sláturfélag Vopnfirðinga hf
Snæland Grímsson ehf
Sorpsamlag Þingeyinga ehf
Spennubreytar
Spírall prentþjónusta ehf
Stéttarfélagið Samstaða

Sunnugarður ehf
Sveitarfélagið Skagaströnd
Sytra ehf
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sæbúð ehf
Sælkeradreifing ehf
Talnakönnun hf
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen
Teiknistofan Tröð ehf
Tjörneshreppur
Topphúsið,fataverslun
Umboðssalan Art ehf,Garðabæ
Umbúðamiðlun ehf
Útgerðarfélagið Sæfari ehf
Valafell ehf
Vefur ehf
Verðbréfaskráning Íslands hf
Verkalýðs- og sjómannafélag 
Keflavíkur
Verkís hf
Verkstjórasamband Íslands
Vermir sf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Verslunartækni ehf,Reykjavík
Verslunin Fríða frænka
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Vignir G. Jónsson hf
Vídd ehf
Víkurbúðin ehf
Vísir hf
VR
Vörubílastöðin Þróttur hf
Þín verslun ehf
Þjóðskjalasafn Íslands
Þjónustumiðstöðin Vegamót ehf
Örkin hans Jóa ehf
Örninn Hjól ehf
Öryggisgirðingar ehf

F
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HAPPDRÆTTI
– búum öldruðum

áhyggjulaust ævikvöld

S N Y R T I S T O F A N

www.sushismidjan.is

sushi
smiðjan

Hollur skyndibiti við

smábátahöfnina



Já takk!
Ég vil gjarna ganga í Kvenréttindafélag Íslands

Nafn:                

Kennitala:           

Heimilisfang:           

Póstfang og staður:          

Netfang:           

Sendist til Kvenréttindafélags Íslands, Túngötu 14, 101 Reykjavík.
Einnig er hægt að ganga í félagið með skráningu á heimasíðunni www.krfi.is

Hver eru mest aðkallandi verkefni 
kvennabaráttunnar í dag?
 
Í raun hefur enn ekki tekist að 
vinna full naðar sigur í neinu af megin-
viðfangsefnum kvenna baráttunnar. 
Það hefur náðst lagalegt jafnrétti á 
helstu vígstöðvum, en engu að síður 
viðgengst launamunur kynjanna 
enn og aðgengi kvenna og karla að 
völdum er ójafnt. Það er í rauninni 
óþol  andi að sé ekki búið að klára þessi 
mál. 
    Kynbundið ofbeldið er þó sennilega 
allrabrýnasta viðfangsefnið í dag. Það 
er nú mikinn part kvenna baráttunni 
að þakka að flett var ofan af þessu 

samfélags meini. Hérna er hagur 
kynjanna sá sami; karlar geta ekki 
unað því að konurnar í kringum þá 
séu beittar ofbeldi – né heldur að 
einstaka ofbeldismaður setji blett á 
karlkynið allt.  
 
Hvernig lítur jafnrétti kynjanna út 
í þínum huga?
 
Umfram allt að annað kynið hætti að 
búa við forréttindastöðu á kostnað 
hins. Þetta virkar svo sjálfsagt, en 
þjóðfélagið hefur í raun þurft að 
vera í gjör gæslu til að ná þessu fram. 
Eins og samfélagið er vaxið í dag, 
þá þarf endalausa runu af sértækum 

Andrés Ingi Jónsson situr 

í aðalstjórn Kvenréttinda-

félags Íslands

Stórn Kvenréttinda-
félags Íslands

Frá vinstri: Halldóra Traustadóttir, framkvæmdastýra, Helga Guðrún Jónasdóttir, formaður, Hildur Helga Gísladóttir, gjaldkeri, Fríða Rós 
Valdimarsdóttir, ritari, Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, varaformaður, á myndina vantar Ingu Guðrúnu 
Kristjánsdóttur, Margréti Björnsdóttur og Ragnheiði Bóasdóttur.

aðgerðum og lagasetningu til að 
tryggja þá sjálf sögðu kröfu að kynin 
búi ekki við óeðlilegan aðstöðumun. 
Í draumaveröld ætti einstaklingurinn 
einn að skipta mál en veruleikinn 
er því miður annar. Baráttan snýst 
um að gera það að veruleika og gera 
baráttuna óþarfa. 

19. júní, tímarit Kvenréttinda -félags 
Íslands, 60. árgangur.

Hallveigarstaðir, 
Túngata 14, 
101 Reykjavík

www.krfi.is
krfi@krfi.is

Kvenréttindafélag Íslands

Konur í kreppu?

Í mars síðastliðnum voru tilkynntar 
uppsagnir hjá ríkinu. Uppsagnirnar 
bitnuðu helst á konum, en fækkað 
var um 470 konur og 70 karla. 
Guðbjartur Hannesson, velferðar-
ráðherra, sagði í viðtali við RÚV 
útskýring una vera þá að störfum hefði 
langmest fækkað innan heil brigðis-
geirans, en þar væru konur um 86 
prósent starfs manna.
    Efnahagskreppan hefur þó bitnað 
meira á körlum en konum. Árið 2008 
var atvinnuleysi karla og kvenna jafn 
mikið, eða 2,3%. Árið 2009 voru 8,7% 
karl manna atvinnulausir en 5,7% 
kvenna. Á síðasta ári voru enn 8,4% 
karla atvinnulausir en 6,8% kvenna. 
    Samkvæmt tölum frá Hagstofu 
Íslands fækkaði starfandi karlmönnum 
um tæplega 9.000 milli áranna 2008 
og 2009. Árið 2008 störfuðu 97.100 
karlmenn á Íslandi en árinu seinna 
voru þeir 87.300. Árið 2008 voru 
starf andi konur 81.500 en fækkaði 
lítillega milli ára og voru 79.500 árið 
2009. Þessi fækkun átti sér aðallega 
stað í ákveðnum starfsgreinum. Hjá 
körlum fækkaði t.d. iðnaðarmönnum 
um 3.200 og sérfræðingum um 1.600. 
Konum fækkaði aðallega í þjónustu og 
verslun, um 1.800. Konum sem starfa 
sem sérfræðingar fjölgaði meira að 
segja um 800 milli áranna.

Breytt staða kvenna
Hanna Rosin vakti mikla athygli 
í fyrra þegar hún skrifaði grein 
með titlinum „The End of Men“ 
eða „Endalok karlmanna“. Þar 
bendir hún á að framtíð kvenna á 
vinnu markaði sé björt. Af þeim 15 
starfsgreinum sem ætlað er að munu 
vaxa mest í Bandaríkjunum á næstu 
árum, eru konur í meirihluta í öllum 
nema tveimur (tölvunarfræði og 
hreingerningum). Rosin bendir á að 
konur séu í miklum meirihluta af 

þeim sem stunda háskólanám, þróun 
sem Íslendingar kannast vel við, en 
skólaárið 2008-2009 útskrifuðust 
2.249 konur með háskólapróf en 
aðeins 1.158 karlar.
    Rosin veltir því fyrir sér hvort 
að konur séu ef til vill sérstak lega 
vel til þess fallnar að starfa í hvít-
flibbastörfum sem ætla megi að séu 
framtíðarstörf hér á Vesturlöndum, 
þar sem sífellt meiri áhersla er lögð 
á þekkingu, tjáskipti og samvinnu. 
Hún bendir á að rannsóknir hafa 
sýnt að þau fyrirtæki sem höfðu 
ágætt  hlutfall kvenna í stjórnunar- og 
millistjórnendastöðum í fjármála-
fyrirtækjum stóðu langbest af sér 

efnahagshrunið árið 2008.
    Hugleiðingar Rosins eru merkilegar 
og jákvæðar fyrir konur sérstaklega, 
en kannski líka jákvæðar þegar 
litið er til stöðugleika á alþjóðlega 
fjármálamarkaðnum. Þó megum við 
ekki gleyma að þrátt fyrir til tölu lega 
jákvæða stöðu kvenna á vinnu-
markaði, saman borið við stöðu karla, 
þá getur Hagstofa Íslands aðeins 
sagt hálfa söguna. Þessar vinnu-
markaðs  tölur ná ekki yfir ólaunaða 
vinnu kvenna. Líklegt er t.d. að 
niðurskurður í heilbrigðis kerfinu 
muni bitna á konum aðallega, þegar 
fjölskyldur þurfa að taka að sér 
hjúkrun og umönnun sjúklinga.

Uppsagnir ríkisins hafa bitnað illa á 
konum á þessu ári, en þó eru það fleiri 
karlar sem hafa misst vinnuna síðan 
efnahagur landsins hrundi árið 2008.

Texti: Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir

Ljósmyndari: Þórdís Erla 

Ágústsdóttir

Ljósmyndari: Þórdís Erla 

Ágústsdóttir

 rannsóknir hafa sýnt 
að þau fyrirtæki sem 

höfðu ágætt hlutfall 
kvenna í stjórnunar- og 
millistjórnendastöðum í 
fjármálafyrirtækjum stóðu 
langbest af sér 
efnahagshrunið árið 2008“

Vændiskaup 
á Íslandi

Hver hefur ekki heyrt setningu á borð 
við „vændi er ekki sýnilegt á Íslandi af
því það er svo neðanjarðar“? Á Ís-
landi er tiltölulega gott aðgengi að
vændi. Vændiskaup á Íslandi fara m.a. 
fram á stefnumóta síðum og
skemmti stöðum, í dag blöðum og 
verslunar miðstöðvum. Þó vændi 
sé auðfengin þjónusta og síður 

en svo falin má þó alltaf reyna 
að sannfæra sig – og aðra – um 
að vændisiðnaðurinn á Íslandi sé 
„neðanjarðar“.
    Á hinum Norðurlöndunum eru 
reglulega framkvæmdar rannsóknir á
vændiskaupum. Almennt benda 
niðurstöður þeirra til þess að um 13-
14% karla, 18 ára og eldri, hafi 
einhvern tímann á sinni lífsleið keypt
sér vændi. Á Íslandi hefur aldrei 
verið framkvæmd rannsókn á 
vændis kaupum, hvorki á umfangi 
þess né eðli. Ekki er ólíklegt að slík 
rannsókn myndi afhjúpa mýtuna um 
neðanjarðarvændi á Íslandi og sýna 
fram á að margir íslenskir karlar hafi 
keypt sér vændi.

Forsíða: Sara Riel 

Myndskreyting: Lóa Hlín 
Hjálmtýsdóttir    

Ljósmyndir: Áslaug Snorradóttir,
Dröfn Nikulásdóttir, Gréta 
Guðmundsdóttir og Þórdís Erla 
Ágústsdóttir

Umbrot og hönnun: Arna Rún 
Gústafsdóttir

Prófarkalestur: Guðni Olgeirsson, 
Helga Guðrún Jónasdóttir, Inga Guðrún 
Kristjánsdóttir og Ragnheiður Bóasdóttir.

Sérstakar þakkir fá: Auður Styrkársdóttir, 
Björg Einarsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, 
vinkonur og framtíðarkonur.
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TopReiter verður ekki með verslun á 
Landsmóti hestamanna Vindheimamelum. 

af öllum vörum í verslun okkar að Ögurhvarfi 2 
Kópavogi frá og með deginum í dag til 9. júlí n.k.

15% afslátt 

Kæru viðskiptavinir,

Verið velkomin!

Við munum hins vegar veita
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meðal annars er hægt að 
fá leiðsögn á barnarás 
getur fjölskyldan fengið 
lánaðan iPhone-síma sem 
inniheldur leiðsögn um 
svæðið í kring með upp-
lýsingum um þekkta staði.

5 Víkingaskipið Íslend-
ingur er í Víkingaheimum í 
Reykjanesbæ. Skipið sigldi 
til Ameríku sumarið 2000. 
Fróðlegt er að skoða skipið 
með fjölskyldunni og 
skoða um leið sýninguna 
um landafundina í Norður-
Ameríku.  

2



14 fjölskyldan

„Sumarið verður viðburðaríkt og margt 
skemmtilegt fram undan,“ segir Victor 
Alexander Guðjónsson fimmtán ára nem-
andi í Hólabrekkuskóla, sem nú stundar 
unglingavinnu fram í júlí.

„Unglingavinnan er fín þótt þar séu engin 
ofurlaun, en maður fær þó allavega eitthvað 
að gera. Það er leiðinlegt að hanga yfir engu 
allan daginn og ekki sjálfgefið að foreldrar 
eigi að borga allt sem unglingum dettur í 
hug að gera. Því er gott að fá vasapeninga 
og taka smá ábyrgð sjálfur,“ segir Victor 
við samdóma undirtektir vinnufélaga sinna. 

Victor æfir handbolta með ÍR á veturna 
og sækir nú handboltanámskeið hjá hand-
boltahetjunni Bjarna Fritz þriðja sumarið 
í röð. „Það nýtist vel í boltanum því Bjarni 
lumar á alls kyns trikkum sem maður hefur 
ekki lært fyrr,“ segir Victor, sem heldur 
hópinn með handboltafélögunum á sumrin 
þegar fjölskyldur þeirra fara í árvissa úti-

legu. „Ég hef lúmskt gaman af tjaldferða-
lögum því í þeim kynnist maður landinu 
sínu betur og svo finnst mér bara gaman 
að vera með fjölskyldunni. Við ætlum að 
ferðast um Snæfellsnesið í sumar og svo 
ætla ég með vinum mínum í blandaðar 
sumarbúðir stráka og stelpna í Vatnaskógi 
í ágúst,“ segir Victor fullur tilhlökkunar.

Öll sumur síðan Victor fæddist hefur 
hann haldið á vit ævintýranna austur í 
Landsveit þar sem amma hans og afi eru 
með sumarhús á bújörð afasystur hans. 
„Þar hitti ég frændfólk mitt á sama aldri og 
við förum saman á hestbak, vöðum í Rangá 
og fleira, enda verkefni í sveitinni mörg, 
ólík og skemmtileg. Mér finnst heldur ekki 
mikils að sakna úr Reykjavík yfir sumar-
tímann þegar enginn er heima og lítið við 
að vera, og finnst að það mætti vera miklu 
meira fyrir unglinga að gera í Reykjavík í 
sumarfríinu.“ - þlg

ÆVINTÝRI Á ÍSLANDI

„Í sumarfríinu ætla ég til Almeríu á 
Spáni og hlakka mikið til. Þar er risa-
stór vatnagarður og sædýrasafn sem ég 
er spennt að skoða og svo bara að busla 
í lauginni, leika mér á ströndinni og fara 
í gönguferðir með mömmu og systkin-
um mínum,“ segir Helga Kristín Sveins-
dóttir, átta ára nemandi við Hólabrekku-
skóla, spurð út í kærkomið sumarfrí sitt. 

„Mér finnst reyndar alltaf best að vera 
heima í sumarfríinu og gera eitthvað þar 

í kring, leika við vinkonur mínar, fara í 
útileiki og hitta aðra krakka á leikvöllum 
í nágrenninu. Þá hlakka ég til að fara í 
hjólatúra með mömmu og yngri tvíbura-
systkinum mínum niður í Elliðaárdal 
og taka með nesti í lautarferð, en mér 
finnst líka gaman að fara í sund og gera 
alls  konar sumarlegt saman. Ég væri líka 
ánægð með að fara oftar í útilegur, því 
það er gaman að vera í tjaldi og kannski 
förum við aftur í sumar.“ - þlg

BEST AÐ VERA HEIMA

„Líf mitt snýst um fótbolta á 
sumrin því ég æfi fjórum sinn-
um í viku með Breiðabliki og 
keppi flestar helgar á Íslands-
mótinu,“ segir Kristbjörg Karen 
Björnsdóttir, ellefu ára fótbolta-
stelpa og grunnskólanemi í 
Kársnesskóla. Kristbjörg byrj-
aði að æfa fótbolta á áttunda ári 
og féll strax fyrir íþróttinni.

„Ég spila oftast á kantinum 
og er dálítið dugleg að skora. 
Kannski fer ég á fótbolta-
námskeið í sumarfríinu, en mig 
langaði líka í skólagarðana en 
þar var ekki pláss. Ég reyndi 
líka að komast á myndlistar-
námskeið en það er á sama tíma 
og fótboltanámskeiðið, svo í 
staðinn ætla ég kannski á sigl-
inganámskeið,“ segir Krist-
björg, sem hefur einnig farið í 
sumarbúðir á liðnum sumrum.

„Nú vildi ég frekar fara til 
Vestmannaeyja til föðursystur 
minnar, sem á stelpu ári yngri 
en ég. Við erum perluvinkonur 
og í Eyjum gerast ævintýri,“ 
segir Kristbjörg, sem mun 
einnig ferðast um landið með 
fjölskyldu sinni og frænda frá 
Ameríku. 

„Ég fer líka mikið út í garð 
til að æfa mig að halda bolta 
á lofti og skjóta á mark, og 
bráðum ætla ég að fara oftar 
í sund og hjóla til að styrkja á 
mér fæturna. Ég hugsa mikið 
um að bæta mig og standa mig 
vel, því ég er náttúrlega svo-
lítið mikið í namminu. Ég er að 
reyna að borða hollan mat en get 
það ekki alltaf því það er svo 
erfitt fyrir krakka að standast 
nammi,“ segir Kristbjörg Karen 
og brosir blítt. - þlg

SUMARIÐ ER FÓTBOLTI

Sælt er að eiga sumarfrí og æskufjör
Hjartfólgnar bernskuminningar eru oft ofnar sólríkri sumartíð, þegar fjölskyldan fór saman í ferðalög og tjaldbúskap, og leyndardómar landslags 
og bústólpa voru skoðaðir með lífsglöðu stækkunargleri æskunnar. Sumrinu fylgir ævinlega tilhlökkun barna og unglinga sem loks fá sig laus frá 
skólaskyldu og geta upplifað daginn frjáls og tímalaus. Hér svara þrjú börn á aldrinum átta til fimmtán ára hvernig þau ætla að verja sumrinu.
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Fótboltastelpan knáa Krist-
björg Karen óskar þess 
að komast í tjaldútilegu í 
sumar, en hlakkar einna 
mest til að halda á vit 
ævintýranna í Eyjum, þar 
sem hún á uppáhaldsfrænku 
á sama aldri.  

Unglingavinna Victor 
Alexander segir reyk-
víska unglinga skorta 
verkefni og afþreyingu í 
höfuðborginni á sumrin.

Sæl sumarstúlka Helga Kristín 
Sveinsdóttir gleðst yfir því að vera 
komin í sumarfrí. Henni finnst 
skemmtilegast að upplifa sumarið 
með fjölskyldunni nálægt heima-
slóðum og dunda sér úti með 
vinkonum sínum í Breiðholtinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

SONETT hreinsivökvinn, 
-lögurinn og -duftið verða 
með 20% afslætti til 9. júlí.

Hreinsiefnin frá SONETT innihalda 
lífræn og náttúruleg hráefni og eru þess 
vegna 100% niðurbrjótanleg í náttúrunni og 
erta hvorki húð né öndunarfæri.

Notaðu tækifærið og skiptu yfir í umhverfisvænar 
hreinlætisvörur - fyrir þig og náttúruna!

Allar Sonett hreinlætisvörurnar eru ECO vottaðar  

afsláttur

Vertu
grænjaxl 
allt árið!





GAGN&GAMAN

Ljósmyndasafn Reykjavíkur   
er gullnáma fyrir fróðleiksþyrsta, 
en aðgangur að safninu í Grófar-
húsi, Tryggvagötu 15, er ókeypis. 
Þeir sem komast ekki á annars 
spennandi sýningar safnsins geta 
leitað í myndasafni þess á vefnum 
og skoðað brot af þeim myndum 
sem safnið hýsir, mikið af eldri 
myndum. Vefsíðan er ljosmynda-
safnreykjavikur.is. Upplagt er að 
hafa það huggulegt heima í stofu 
og grúska á vefnum á hryssings-
legum rigningardögum.  

Sýningin  Ekki snerta jörðina! 
hefur notið mikilla 

vinsælda frá því 
hún var sett upp 
á Þjóðminjasafni 
Íslands nú í vor. 

Sýningin fjallar um 
leiki tíu ára barna á 
Íslandi í nútímanum 

sem og nokkra 
gamla leiki, 
en vert er að 
minna á 

þetta vel 
heppnaða framtak 
áður en sýningin 

verður tekin niður 
í Þjóðminja-
safninu í lok 
júlí. Sýning-
unni lýkur þó 

ekki þá því hún 
er farandsýning 
og mun verða 

sett upp víðs vegar um landið.

Grasagarðurinn  er kominn 
langveginn með að skarta sínu 
fegursta en þeir sem hafa ekki 
skroppið þangað í sumar munu 
hafa gaman af því að skoða nýtt 
og stórt útivistarsvæði sem 
tilheyrir trjásafni garðsins. Þá er 
um að gera að bregða á leik og  
láta fjölskyldumeðlimi keppa sín á 
milli í því hver getur lært flest 
latnesk heiti blóma á svæðinu.

Copa America

Taktu þátt í fjörinu

G
o
lf

Meistaradeildin

hefst í ágúst

Sumarmótin

E
n
s
k
i S

tó
r
u

lið
in

 h
ita

 u
p
p

f
y
r
ir

 v
e
tu

r
in

n

F
o
r
m

ú
l
a
 1

V
a

l
it

o
r

b
ik

a
r
in

n

Úrslitakeppni NBA

Pepsi-deildin

STÖÐ 2 VILDTÖÐ 2 VILDT
Allt að 30% afsláttur af áskrift

+ 5% Stöð 2 punkta afsláttur 

Hverjir verða meistarar í ár?

Cooopa Amerriccca

T á í ö

Fótboltaveisla á Sport 2 í júlí

Horfðu hvar sem er

hvenær sem er

Allt fyrir áskrifendur

Þú safnar allt að 1.280 

Stöðvar 2 punktum á mán.

Færðu áskriftina í bústaðinn á 0 kr.

Helgaráskrift í bústaðinn á aðeins 1.990 kr.

Stöð 2 plús og Stöð 2 frelsi á VOD fylgir.
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S-Ameríka logar í Copa America, úrslitin 

ráðast í  NBA, Formúlan brunar áfram og 

Pepsi-deildin tekur sér ekkert frí. svo er það 

golfið, meistaradeildin og allt hitt.

Það er engin ástæða til að missa af 

sjóðheitu sporti í sumar.. 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 
stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifing

ið 
120 
t. 


