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Jafnrétti
eykur hagvöxt
Ch i ti L
Christine
Lagarde,
d framkvæmdastjóri
f
k
d tjó i AlþjóðaAlþjóð
gjaldeyrissjóðsins, segir það myndu hjálpa að
hafa fleiri kvenleiðtoga. Fréttablaðið ræddi við
Lagarde í gær sem segir að jafnrétti kynjanna
sé markmið sem við verðum að sameinast um,
enda sé það öllum til góða. Hún segir Ísland
hafa staðið sig vel í jafnréttismálum. Það sé
ekki fullkomið, en sterkt dæmi um það hlutverk
sem konur geti leikið. Síða 16

Ísland í fjölbreyttu ljósi
kvikmyndanna
Helga Margrét Reykdal, framkvæmdastjóri framleiðslufyrirtækisins True
North segir Ísland kjörinn upptökustað fyrir erlendar kvikmyndir
og auglýsingar. Hún segir Lífinu frá
fyrstu skrefunum í fjölmiðlum sem
hún tók í miðju verkfalli, mikilvægi
þess að halda uppi góðu orðspori og
nýrri rómantískri gamanmynd sem
lítur dagsins ljós í byrjun næsta árs.

FRÉTTIR

Engar viðræður í gangi Engar viðræður hafa átt sér stað í kjaradeilu
BHM og hjúkrunarfræðinga við ríkið
frá því lög voru sett á verkfall þeirra.
Formaður BHM segir ríkið hafa öll
tromp á hendi sér og halda opinberum starfsmönnum í vistarbandi. 6
Kvótasetning ónýtir fjárfestingu
Tugir smábátasjómanna sitja uppi
með ónýtta fjárfestingu ef makríll
verður kvótasettur í öllum útgerðarflokkum. 4
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BRYNHILDUR
PÉTURSDÓTTIR

Brynhildur segir að þeir sem
eru ósáttir við stefnu ríkisstjórnarflokkanna og ættu kannski að sjá
Bjarta framtíð sem valkost, geri
það einhverra hluta vegna ekki. „Og
það er auðvitað áhyggjuefni,“ segir
hún. Það sé augljóst að Björt framtíð nái ekki að koma því til skila
sem flokkurinn sé að gera.
jhh / sjá síðu 18

37,50%
7,300%

formaður þingflokks Bjartrar
framtíðar, segir
niðurstöðurnar
vera áhyggjuefni. „Píratar eru
klárlega að taka
fylgi af okkur og
öllum væntanlega.“

Annað

Jógahát
ógahátííð
ð á sumars

Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur
VERTU Í BESTA
FORMI LÍFS ÞÍNS,
BYRJAÐU NÚNA 4

3,3 prósenta fylgi í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins á fylgi flokkanna. Miðað við niðurstöðuna fengi
flokkurinn ekki kjörinn þingmann
ef kosið væri til Alþingis nú. Píratar eru langstærsti flokkurinn, með
37,5 prósenta fylgi og fengju 26
þingmenn kjörna.
Brynhildur Pétursdóttir, vara-

11,10%

2 SÉRBLÖÐ Lífið | Fólk

STJÓRNMÁL Björt framtíð er með

29,50%

20

8,50%

Björt framtíð fengi ekki mann

SKIPTING
ATKVÆÐA

3,30%

Píratar bæta enn við sig í nýrri skoðanakönnun á fylgi stjórnmálaflokkanna:

2
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VEÐUR

Þingflokksformenn munu ekki hittast fyrr en á mánudag til að ræða möguleg þinglok:

Forseti þings vonar að sátt náist sem fyrst
ALÞINGI Engin sátt virðist vera í

Það verður hæglætisveður framan af
deginum. Það birtir til fyrir norðan og þar
nær hitinn væntanlega í 18 stig þegar
best lætur. Á sunnanverðu landinu verður
hiti 10 til 15 stig og síðdegis gengur hann
í suðaustan 5 til 10 metra á sekúndu þar
með lítilsháttar rigningu.

SJÁ SÍÐU 28

augsýn varðandi lok yfirstandandi þings og líklega verður ekki
boðað til fundar formanna þingflokkanna fyrr en á mánudaginn.
Ríkisstjórnarflokkarnir hafa sett
fram sinn listann hvor yfir forgangsmál sinna ráðherra í ríkisstjórn.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur stjórnarandstöðunni miðað vel að semja við Sjálfstæðisflokkinn um þinglok, en
erfiðara hefur reynst að ná sam-

komulagi milli stjórnarandstöðu
og Framsóknarflokksins.
Helgi Hjörvar, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, vildi
þó ekki tjá sig um hvernig viðræður hefðu gengið. Hann segir
engar viðræður í gangi eins og
stendur.
Kvótasetning á makríl og breytingar á rammaáætlun standa helst
í vegi fyrir þinglokum.
Nú eru þrjár vikur síðan þingið
átti að ljúka störfum samkvæmt
starfsáætlun þess. Mörg mikilvæg

mál bíða afgreiðslu. Einar K. Guðfinnsson, forseti þingsins segir
æskilegt að þingi fari að ljúka.
Fyrirhugaður er þingfundur næstkomandi mánudag. Forseti segir miklu máli skipta að
sátt náist fyrir þann fund. „Ég
hef boðað til þingfundar í næstu
viku óháð því hvernig samningaviðræður ganga. Það er mjög
mikilvægt að sátt náist milli þingflokka um þinglok svo sá fundur
geti verið sem árangursríkastur,“
segir Einar.
- sa

EINAR K. GUÐFINNSSON Forseti

Alþingis.

Skrifstofur Kópavogs
flytji í Norðurturn
Kópavogsbær hefur hug á því að flytja bæjarskrifstofurnar úr Fannborg í 3.500
metra húsnæði í Nýja-Norðurturninum við Smáralind. Samhliða því verði gefin
heimild til 1,5 milljarða lántöku. Bæjarstjórn mun taka málið fyrir á þriðjudag.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Kópavogs-

SÓLARUPPRÁS Ramadan, fasta múslima, hófst í gær og stendur yfir í mánuð
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Þúsundir flóttamanna hafast við á ströndu Ventimiglia:

Beðið til Allah á fyrsta degi föstu
ÚTLÖND Flóttamaður snýr sér til Mekka á fyrsta degi Ramadan-föst-

unnar, í gær. Maðurinn er staddur við landamæri Ítalíu og Frakklands, á strönd borgarinnar Ventimiglia.
Hann er einn fjölmargra flóttamanna sem óska eftir því að komast
yfir landamærin en lögregla hefur staðið í vegi fyrir fólksflutningum.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur fyrirskipað að 40 þúsund sýrlenskir og erítreskir flóttamenn verði fluttir til annarra Evrópulanda til að létta þrýstingnum af Ítalíu og Grikklandi.
- snæ

Töluverð fjölgun frá 2004:

Einn af tíu þjóðarleiðtogum:

Konur í nefnd- Sigmundur leiðum aldrei fleiri ir HeforShe
JAFNRÉTTISMÁL Hlutfall kvenna í
nefndum og ráðum á vegum fjármálaráðuneytisins hefur aldrei
verið hærra.
Árið 2014 var það hlutfall 43
prósent kvenna og 57 prósent
karla. Það er talsverður munur
frá árinu 2004 þegar konur voru
23 prósent á móti 77 prósentum
karla.
Í jafnréttislögum er kveðið á
um að í öllum nefndum á vegum
hins opinbera skuli tryggja að
hlutfall annars kynsins sé ekki
lægra en 40 prósent ef í nefndinni
eru fleiri en þrír einstaklingar.
- srs

SAMFÉLAG Sigmundur Davíð Gunn-

laugsson forsætisráðherra er einn tíu
þjóðarleiðtoga sem leiða nýtt verkefni HeforShe. Tilkynnt var í gær
hvaða ríki fara fyrir verkefninu.
Leiðtogarnir tíu munu takast á
hendur mikilvægar skuldbindingar
til að ná jafnrétti bæði innanlands,
sem og á heimsvísu.
Skuldbindingarnar eru unnar
í samstarfi við UN Women, jafnréttisstofnun Sameinuðu þjóðanna,
sem hleypti HeforShe-verkefninu af
stokkunum í september 2014. Markmið HeforShe er að ná til milljarðs
karla um heim allan til stuðnings
jafnrétti.
- ngy
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NORÐURTURN Kópavogsbær hefur hug á því að flytja í 3.500 fermetra í Nýja-

Norðurturninum við Smáralind.

Tillagan byggir á skýrslu sem
Mannvit vann fyrir Kópavogsbæ
um hagkvæmustu kosti í húsnæðismálum bæjarins. „Þetta er ódýrasti kosturinn, miðað við að selja
eignina sem við erum í og byggingaréttinni,“ segir Theodóra.
Theodóra bendir á að með því að
flytja bæjarskrifstofurnar skapist
mikið hagræði. Núverandi húsnæði
sé um 4.500 fermetrar í þremur húsum og því minnki húsnæði
undir skrifstofur bæjarins veru-

FRÉTTABLAÐIÐ/

Til langs
tíma litið er
þetta mikil
hagræðing,
Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður
bæjarráðs Kópavogs.

lega. „Til langs tíma litið er þetta
mikil hagræðing,“ segir Theodóra.
ingvar@frettabladid.is

Ríkisstjórn Helle Thorning-Schmidt féll eftir dönsku þingkosningarnar í gær:

Þjóðernissinnar vinna stórsigur
DANMÖRK Ljóst var þegar Frétta-

18,7
KW



bær hefur hug á því að flytja bæjarskrifstofur Kópavogs frá Fannborg og í hinn Nýja-Norðurturn
við Smáralind gangi samningaviðræður við eigendur turnsins eftir.
Bæjarstjórn Kópavogs mun taka
fyrir tillögu um að Ármanni Kr.
Ólafssyni bæjarstjóra verði veitt
leyfi til samninga um kaup á þremur hæðum, sem alls eru 3.489 fermetrar, í Nýja-Norðurturninum
á næsta fundi sínum á þriðjudag.
Jafnframt því verði veitt heimild
til að gefa út skuldabréf að nafnvirði 1,5 milljarðar króna til 25 ára.
Bæjarráð samþykkti á fundi
sínum í gær að vísa tillögunni til
bæjarstjórnar með öllum greiddum atkvæðum.
Samhliða kaupum á nýju húsnæði er stefnt að því að selja núverandi bæjarskrifstofur Kópavogsbæjar í Fannborg sem eru sagðar í
mjög slæmu ásigkomulagi. „Nú síðast í vetur sprungu lagnir og lak
vatn og það blæs inn köldu vatni á
starfsmennina sem eru því miður
að fara allt of oft heim veikir eða
geta ekki verið þarna út af veðri og
vindum,“ segir Karen E. Halldórsdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins
í bæjarstjórn. Karen segir bæinn
þurfa að fara í miklar viðhaldsaðgerðir eigi bæjarskrifstofurnar
að vera áfram í Fannborg.
Það fé sem fæst við söluna verði
þá nýtt til að að fjármagna kaupin
á nýja húsnæðinu að hluta. „Þetta
er mjög verðmætt svæði. Þessi
reitur er mjög miðsvæðis, með frábært útsýni og góðar samgöngur,“
segir Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður bæjarráðs og oddviti
Bjartrar framtíðar.

Opið til kl. 16 á laugardag

blaðið fór í prentun í gærkvöldi að
blá blokk hægrimanna hafði sigrað
í dönsku þingkosningunum.
Danir gengu til kosninga í gær og
kjörstöðum var lokað klukkan sex
að íslenskum tíma. Þegar blaðið fór
í prentun var ekki búið að telja öll
atkvæði en á þeim tímapunkti hafði
bláa blokkin fengið 90 þingsæti og
rauð blokk vinstrimanna 85.
Óvæntar fréttir gærkvöldsins
voru þær að Danski þjóðarflokkurinn bætti við sig gríðarlegu fylgi og
var næststærsti flokkurinn þegar
blaðið fór í prentun, með 37 þingmenn.
Þrátt fyrir að hægriblokkin
mælist stærri er Jafnaðarmannaflokkurinn stærsti flokkurinn
með 47 þingmenn, sem er meira en
flokkurinn fékk í þingkosningunum
árið 2011.

KEPPINAUTAR Helle Thorning á útleið sem forsætisráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Hægriflokkurinn Venstre er þriðji
stærsti flokkurinn samkvæmt þessu
með 34 þingmenn en hann tapar 13
þingmönnum á milli kosninga.
Ljóst er að erfitt verk er fyrir
höndum við að mynda ríkisstjórn

þar sem flestir gerðu ráð fyrir að
Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi
Venstre, yrði forsætisráðherra. Nú
gæti Kristian Thulesen Dahl, leiðtogi Þjóðarflokksins, átt tilkall til
þess.
- srs

20%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
GARÐHÚSGÖGNUM
OG SESSUM*

TILBOÐIN GILDA AÐEINS FRAM Á SUNNUDAG 21. JÚNÍ
*GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM
FULLT VERÐ: 8.995

25%
afsláttur

6.995
Sparið

2000

HALDEN SÓLSTÓLL
Traustur og nýtískulegur sólstóll
úr stáli og sterkum striga.
u.
Fæst í svörtu, bláu og rauðu.
Vnr. 3738500, 3738513, 3738516
516

40%
afsláttur

FULLT VERÐ: 3.995

2.995

CANVAS SKÓR
C
F í nokkrum litum. Stærðir: 36-46.
Fást
Vnr.. 370-626021-313, 370-628022-804
V

Sparið

Allir
blómapottar

20%

FULLT VERÐ: 14.950

9.950

5000

60
60
0

afsláttur

FÆST AÐEINS Í RÚMFATALAGERNUM!

FULLT VERÐ: 9.995
955

5.995

MARIBO SPEGILL
Hvít háglans umgjörð.
Stærð: B72 x H162 sm.
Vnr. 3805069

GILDIR 19
19.06
06 - 21
21.06
06

FOSSFLAKES SUPERIOR SÆNG
Lúxus sæng ffyllt
Lú
llt með
ð 70% aff FOSSFLAKES og 30% aff sílikonhúðuðum
ílik húð ð
polyester holtrefjum. Hið nýja FOSSFLAKES efni er létt og mjúkt og
minnir í flesta staði á dún. Sængin er saumuð í 4 x 6 sm. ferninga og því
m
helst fyllingin jöfn yfir alla sængina. Sængin viðheldur réttu hitastigi
vvið notkun og kemur í veg fyrir svitamyndun. Þolir þvott og þurrkun við
60°C. Heldur lögun sinni þvott eftir þvott! St. 140 x 200 sm.
Vandað, þéttofið áklæði úr 100% bómull. Tilvalin sæng fyrir
astma- og ofnæmissjúklinga. Sængurtaska fylgir.
Vnr. DU-ST-140-200-WA
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SPURNING DAGSINS

Yfirdýralæknir segir að sjúkdómseinkenni fjárdauðans sé næringarskortur en ástæðan er enn ófundin:

Vandinn virðist minni en talið var í fyrstu
LANDBÚNAÐUR „Það er varasamt að

draga of miklar ályktanir, en vandamálið virðist ekki eins mikið og leit
úr fyrir í fyrstu,“ segir Sigurborg
Daðadóttir yfirdýralæknir um rannsókn vegna óútskýrðs fjárdauða víða
um land. Bændur af 167 bæjum hafa
svarað spurningalista Matvælastofnunar og Bændasamtaka Íslands sem
um 2.000 bændur fengu sendan.
Af þessum 167 sem svarað hafa er
dauðatíðnin þrjú prósent að meðaltali, en í venjulegu árferði er tíðnin
eitt til tvö prósent.

Birkir, skítur þetta ekki
skökku við?
Jú, Pollurinn iðar af lífi.
Birkir Björnsson, er verkefnastjóri bátasmiðju siglingafélagsins Nökkva á Akureyri.
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra varar
við sundferðum í víkinni við flotbryggju
Nökkva vegna mikils magns saurgerla í
sjónum.

Krakkarnir komust á Pollinn:

Saurgerlarnir í
Pollinum farnir
UMHVERFISMÁL Nýjar mælingar
HÆSTIRÉTTUR Mæðgur eru grunaðar

um að hafa smyglað um tuttugu kílóum
af fíkniefnum til landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Grunur um fíkniefnasmygl:

Farbann 17 ára
stúlku staðfest
DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti

úrskurð Héraðsdóms Reykjaness
þess efnis að stúlka, sem handtekin var ásamt móður sinni á
Keflavíkurflugvelli í byrjun
apríl, verði í farbanni til 26. júní.
Mæðgurnar eru grunaðar um
að hafa smyglað um tuttugu kílóum af fíkniefnum hingað til lands.
Stúlkan kveðst ekki hafa vitað af
fíkniefnunum í farangri sínum.
Fíkniefnin fundust í farangri
mæðgnanna við komu þeirra til
landsins frá Amsterdam, tæp níu
kíló af amfetamíni, rúm tíu kíló
af MDMA og tæp 200 grömm af
kókaíni.
- ngy

Vitjuðu vinningsins í gær:

Hjón unnu átján milljónir

Húsnæðissamvinnufélagið Búmenn
var ranglega nefnt Búseti í frétt í
Markaðnum á miðvikudag. Beðist er
velvirðingar á þessum mistökum.

LEIKSTJÓRI Kristín hefur leikstýrt

fjölda leikverka bæði í Þjóðleikhúsinu,
Borgarleikhúsinu, Stúdentaleikhúsinu
og Nemendaleikhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Útnefnd á þjóðhátíðardaginn:

SAMFÉLAG Miðaldra íslensk hjón
unnu tæpar átján milljónir í síðasta Eurojackpot-útdrætti.
Hjónin komu glaðlynd á skrifstofu Íslenskrar getspár í gær til
þess að vitja vinningsins. Í fyrstu
héldu hjónin að þau hefðu unnið
sautján þúsund krónur en þegar
nánar var athugað kom í ljós að
vinningsmiðinn var upp á tæpar
átján milljónir.
- ngy

LEIÐRÉTT

sýna að saurgerlamagn í Pollinum á Akureyri hefur horfið eins
og dögg fyrir sólu. Síðasta sýnataka staðfestir það.
Sjósýni sem tekin voru úr Pollinum á Akureyri þann 8. júní
síðastliðinn sýndu að magn saurgerla var yfir viðmiðunarmörkum.
Eftir nýjustu mælingar getur
siglingaklúbburinn Nökkvi haldið
áfram starfsemi sinni á Pollinum
en klúbburinn bauð krökkum upp
á kajak- og siglinganámskeið í
gær.
- srs

Valin listamaður borgarinnar
REYKJAVÍK Dagur B. Eggertsson

borgarstjóri útnefndi Kristínu
Jóhannesdóttur leikstjóra Borgarlistamann Reykjavíkur 2015
í gær, á þjóðhátíðardeginum 17.
júní.
Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg kemur fram að útnefningin
sé heiðursviðurkenning til listamanns sem með listsköpun sinni
hefur skarað fram úr og markað
sérstök spor í íslensku listalífi.
Kristín Jóhannesdóttir á farsælan feril sem meðal annars leikstjóri kvikmynda og sjónvarpsmynda.
- ngy

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Frá kr.

69.900

Krít
22. júní í 10 nætur

Flugs
æti
frá kr.

47.45
0

Omega Apartments

N
Netverð
ð á mann ffrá
ák
kr. 69
69.900
900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 84.900 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
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„Þegar útbreiðsla fjárdauðans er
skoðuð þá sker Austurland sig úr, en
þar er dauðatíðni lægri. Hæstu svörin sem eru að berast frá einstökum
bændum er 12 til 14%,“ segir Sigurborg, sem bætir við að dýrin virðist
almennt séð hafa haft góða lyst en
nærist ekki. „Það bendir til að þær
hafi ekki verið veikar, en dýr sem
eru veik hætta oftast að éta þó það
sé ekki algilt.“
Spurð um orsakir fjárdauðans
segir Sigurborg ljóst að illa viðraði
til heyskapar í fyrrasumar. Þó sé

ekki hægt að fullyrða að léleg hey
séu ástæðan. „Það er allavega ljóst
að sjúkdómsmyndin er næringarskortur, en af hverju vitum við ekki;
hvort þær hafa ekki fengið næga
næringu eða hvort þær hafa ekki
getað tekið hana upp úr fóðrinu.“
Sigurborg efast stórlega um að eldgosið í Holuhrauni hafi eitthvað með
fjárdauðann að gera, enda sé lægsta
dauðatíðnin á Austurlandi þegar litið
er til svara þeirra bænda sem hafa
veitt upplýsingar um fjárdauðann til
þessa.
- shá

RÉTTIR Kenningin um samband fjár-

dauða og eldgoss í Holuhrauni virðist
ekki standast.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tugir sitja uppi með
ónýtta fjárfestingu
Kvótasetning makríls í öllum útgerðarflokkum þýðir að margir smábátasjómenn
fá ekki heimildir sem standa undir veiðum. Af 164 bátum sem veitt hafa makríl
frá 2010 fá 24 bátar 55% af kvótanum. Samtök sjómanna gagnrýna ráðherra hart.
SJÁVARÚTVEGUR Kvótasetning

á makrílveiðar smábáta þýðir
að meirihluti þeirra sjómanna
sem hafa veitt makríl hafa ekkert erindi á sjó og sitja þeir uppi
með milljóna fjárfestingu ónýtta.
Landssamband smábátaeigenda
(LS) lýsir yfir fullkomnu vantrausti á embættisfærslu Sigurðar
Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráðherra og segir vinnubrögð hans
forkastanleg.
„Ég er með á skrá makrílafla af
164 bátum frá upphafi veiðanna.
Rúmlega helmingur af úthlutuðum kvóta, eða 55%, færi til 24
báta. Fjölmargir eru því með fjárfestingu sem brennur inni, enda
ekki farandi af stað á veiðar fyrir
einhvern skítaslatta,“ segir Örn
Pálsson, framkvæmdastjóri LS,
og bætir við: „Það er verið að gefa
smábátasjómönnum þau skilaboð að þeir vilji ekki sjá smábáta
á makrílveiðum. Þetta er ekkert
flókið.“
Frá því makrílveiðar smábáta
hófust árið 2010 hefur þeim verið
stjórnað með sóknarmarki; að
fengnu veiðileyfi eru viðkomandi
sjómanni heimilaðar veiðar úr
ákveðnum potti sem var í fyrra
4,9% af heildarafla. Nú liggur
fyrir frumvarp um stjórn veiða á
makríl þar sem byggt er á kvótasetningu allra útgerðarflokka –
sóknarmark aflagt og í þess stað
úthlutað kvóta á hvern bát samkvæmt veiðireynslu. Reglugerð
um makrílveiðar, sem sett var til
eins árs, rennur í sama farvegi.
Þessum tillögum mótmælti LS frá
byrjun.
Þetta er nú staðreynd, segir Örn,
sem bætir við að öll stjórn LS, sem

Á HÓLMAVÍK Makrílveiðar smábáta víða um land hafa gefist vel.

telur 16 menn frá félögum allt í
kringum landið, standi einhuga
að baki vantraustsyfirlýsingunni
í garð ráðherra – sem sýni alvöru
málsins. „Það er enginn að segja
að ráðherra hafi ekki lögin sín
megin, en þegar menn fara með
mikil völd verða menn að fara vel
með þau,“ segir Örn.
Í upphafi tóku fáir smábátar þátt
í makrílveiðum en eftir góða veiði
2012 hefur bátum fjölgað hratt,
alls hafði 121 bátur leyfi til veiðanna í fyrra. Því er í mörgum tilfellum staða sjómanna þannig að
þeir hafa fjárfest í veiðitækjum
en hafa litla veiðireynslu. Áætlar
Örn að sú fjárfesting hlaupi á sex

MYND/JÓNJÓNSSON

Það er
verið að gefa
smábátasjómönnum þau
skilaboð að
þeir vilji ekki
sjá smábáta á
makrílveiðum.
Örn Pálsson,
framkvæmdastjóri LS

til átta milljónum á hverja útgerð –
sem nú nýtist ekki og setji sjómenn
í mikinn vanda.
svavar@frettabladid.is

Mikil óánægja er meðal ÍR-inga með vanefndir Reykjavíkurborgar:

Segja borgina ekki efna samning
REYKJAVÍK „Við erum orðin mjög
þreytt á þessu. Reykjavíkurborg þverneitar að ræða efndir á
samningnum sem er til skammar,“ segir Ólafur Gylfason, fyrrverandi stjórnarmaður Íþróttafélags Reykjavíkur, um samning
félagsins við Reykjavíkurborg frá
árinu 2006.
Ólafur stendur nú fyrir undirskriftasöfnun þar sem skorað er á
borgarstjórn að standa við samning um byggingu fjölnota íþróttahúss frá árinu 2006.
„Íþróttaaðstaða ÍR, nærri
fimmtíu árum eftir að ÍR fluttist í Breiðholtið, er enn ókláruð,“
segir Ólafur, sem telur hallað á ÍR
miðað við önnur íþróttafélög.
Árið 2008 þáði borgarstjóri
lóðir sem ÍR lét af hendi gegn
samningum um uppbyggingu á
íþróttasvæðinu. „Ári síðar sam-

ÓLAFUR
GYLFASON

ÞÓRGNÝR
THORODDSEN

þykkti ÍR að fresta byggingu
íþróttamannvirkisins til ársins
2014 vegna ástandsins eftir hrun,“
segir Ólafur og bætir við að nú sé
Reykjavík að gefa lóðirnar sem ÍR
gaf þeim, þrátt fyrir vanefndan
samning. „Ég krefst þess að lóðunum í kring um íþróttasvæðið
verði skilað aftur,“ segir Ólafur.
„Eins og staðan er í dag erum við
að fara yfir stöðu húsnæðismála
og er starfshópur í því að setja upp

ÍÞRÓTTAFÉLAG REYKJAVÍKUR Ólafur
Gylfason hvetur Reykjavíkurborg til þess að
standa við gerða samninga.
MYND/VILHELM

forgangsmálin,“ segir Þórgnýr
Thoroddsen, formaður Íþrótta- og
tómstundaráðs Reykjavíkurborgar, og bætir við að nýr samningur hafi tekið gildi árið 2015 sem
leysi borgina frá skuldbindingu
fyrri samninga.
„Það er ekki einhver skipulögð
mismunun í gangi en þetta verður
skoðað.“
- ngy

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*

AF ÖLLU GARNI
OG PRJÓNAVÖRUM

DAGANA 18.-21. JÚNÍ
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Deila um tungumál
lögreglunnar

1

ÁLANDSEYJAR Deilurnar um
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2

Krabbameinsfélagsins
Útdráttur

17. júní 2015

Volkswagen Passat Comfortline 1.4 TSI, 4.890.000 kr.
49124

Greiðsla upp í bifreið eða íbúð að verðmæti 1.000.000 kr.
72661
154475

Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun, 200.000 kr.
936
3812
5330
5761
8409
9783
10597
12304
14483
15950
16193
19219
23958
26984
34498
34546
35583

37144
41461
43666
45730
46116
51530
51556
52848
53333
53613
54445
55213
57507
58515
59003
62385
62850

63559
66552
67782
67907
70744
70755
73516
74349
76108
76695
77599
78773
80293
81675
83249
84355
85055

87060
88839
89424
90738
91261
91831
93350
94121
95184
97624
97875
98373
99436
100307
102748
103472
103727

104486
105498
108516
111310
111563
111637
111782
112602
112656
114746
121762
122221
123420
126629
127469
129550
136370

136621
140387
143033
144860
145562
145627
146637
147246
147445
149499
150418
151918
153664
153887
154641

Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun, 100.000 kr.
1244
3156
4057
6333
10370
10413
12006
13158
13589
13723
14193
15094
16611
18139
20900
20957
22708
25561

28409
29111
29159
29278
29709
29949
30935
31097
31150
31211
31422
32913
35739
36189
37728
38549
39626
40507

41915
45836
46034
47175
47677
48962
49472
52406
53307
53310
55125
55163
58900
59465
59622
60950
63391
64199

65621
67242
68031
69189
69873
70337
74392
75247
75823
77091
77192
77990
83477
84627
84735
85516
86370
88177

91178
92944
94077
94105
94733
96888
98416
98607
101659
105188
105429
105643
106769
109161
109794
110358
114885
115127

115552
115773
117103
118564
120410
120592
122307
124331
124364
125754
128850
130819
132049
133650
135789
140679
140806
142686

143305
143949
143973
144928
145895
145924
146897
148519
148692
152118
152974
153482

Krabbameinsfélagi› þakkar landsmönnum veittan stu›ning.
Handhafar vinningsmi›a framvísi þeim
á skrifstofu Krabbameinsfélagsins a›
Skógarhlí› 8, sími 540 1900.
Byrja› ver›ur a› grei›a út
vinninga þann 2. júlí nk.

2

3

NOREGUR Mannréttindasamtökin
GNRD, Global Network for Rights
and Development, sem eru með aðsetur í Stafangri í Noregi, hafa verið
kærð fyrir peningaþvætti. Grunur
leikur á að 100 milljónir norskra
króna, sem samtökin hafa fengið
um þriggja ára skeið frá Sameinuðu
arabísku furstadæmunum, tengist
refsiverðri starfsemi. Leiðtogi samtakanna, Loai Deeb, segir samtökin
ætla að höfða mál gegn norskum
yfirvöldum og krefjast 6 milljarða
norskra króna.

bænda og matvælaframleiðenda, Landbrug og Fødevarer,
leggja til að sett verði á laggirnar nefnd sem hugi að kostum
kannabisræktunar í Danmörku.
Samtökin benda á að kannabisiðnaður í meðal annars Bandaríkjunum velti sem samsvarar
tugum milljarða íslenskra króna.
Hægt sé að nota kannabis til
margs annars en reykinga, eins og
til dæmis í fóður, vefnaðarvöru,
snyrtivörur og lyf fyrir bæði
menn og dýr.

Vistarbandi komið á
opinbera starfsmenn

Sumarhappdrætti

Vinningar

Mannréttindasamtök
kærð fyrir peningaþvætti

Danskir bændur
vilja rækta kannabis
DANMÖRK Samtök danskra

hvaða tungumál lögreglan á
Á
Álandseyjum, sem eru finnskt
ssjálfstjórnarsvæði milli Svíþjóðar
og Finnlands, eigi að tala hafa
blossað upp á ný vegna nýrra
laga um lögregluembættið þar.
Sænska er töluð í stofnunum
á Álandseyjum og í samskiptum
við stofnanir í Finnlandi. Lögreglustj
stjóranum Teijo Ristola, sem kom til
eyjann frá Finnlandi fyrir einu ári, finnst
eyjanna
hins vegar fáránlegt að þurfa að fara að tala sænsku við
starfsfélaga sem hann hefur talað við á finnsku í 30 ár.
Hann hefur fengið þa
það svar að sama regla eigi að gilda
um lögregluembættið og aðrar stofnanir.

Ríkið með öll tromp á hendi í slagnum við aðildarfélög Bandalags háskólamanna
(BHM) og hjúkrunarfræðinga, segir formaður BHM. Telur lög á verkföll líka geta
náð til uppsagna. Ríkið getur lengt uppsagnarfrest komi til hópuppsagna stétta.
Birt án ábyrg›ar

6

KJARAMÁL Engar viðræður hafa

átt sér stað í kjaradeilum BHM
og hjúkrunarfræðinga við ríkið
frá því lög voru sett á verkfallið
um síðustu helgi.
Félagsfundur hjúkrunarfræðinga skoraði í vikunni á stjórnvöld að ganga án tafar til samninga og hefur Ólafur G. Skúlason,
formaður félagsins, lýst vilja til
þess að reyna til þrautar að landa
samningi.
Ríkissáttasemjari hefur verið
í sambandi við deiluaðila, en enn
hefur ekki þótt ástæða til að boða
til funda, að sögn Elísabetar S.
Ólafsdóttur, skrifstofustjóra hjá
Ríkissáttasemjara. Síðustu fundir í deilunum voru haldnir tíunda
þessa mánaðar, en lög voru sett
á verkfallið laugardaginn þrettánda.
Lögboðið er að fundað sé að
minnsta kosti hálfsmánaðarlega
í kjaradeilum hjá Ríkissáttasemjara. Komi ekki til funda fyrr
verða samninganefndirnar því
í síðasta lagi að hittast miðvikudaginn 24. júní. Ríkissáttasemjari myndi þá boða til fundarins.
Þórunn Sveinbjarnardóttir
segir mjög erfitt að segja til um
líkurnar á því að saman náist í
kjaradeilunni við ríkið fyrir tilskilinn frest í lögunum sem sett
voru á verkfallið, 1. júlí. Hafi
samningar ekki tekist fyrir þann
tíma skipar Hæstiréttur gerðardóm sem kveða á upp úr um kjör
stéttanna fyrir 15. ágúst.
„Í rauninni er málið í höndum
samninganefndar ríkisins,“ segir
Þórunn. „Ef ríkið hyggst taka
skref í áttina til krafna BHM
þá væri sannarlega tilefni til að
hittast, en það hefur ekkert slíkt
gerst.“
Þórunn segir ljóst af orðanna
hljóðan í lögunum, sem sett voru
á verkfallið, að ekki megi grípa
til neinna aðgerða til að þrýsta
á samninga fram að þeim tíma
að gerðardómur kveður upp
úrskurð sinn. „Og það er ekki
hægt að lesa lögin öðru vísi
en svo að það sé jafnvel svo að
fólk sem segir starfi sínu lausu
geti ekki hætt á tilskildum tíma
heldur sé hægt að lengja uppsagnarfrestinn.“ Þá vísar hún

FRÁ SÍÐASTA FUNDI Í KARPHÚSINU Samninganefnd ríkisins er vinstra megin og

samninganefnd BHM til hægri, en í miðið situr Bryndís Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

til ákvæða í lögum um opinbera
starfsmenn um framlengingu
uppsagnarfrests ef „til auðnar
horfi“ í starfsstétt.
Í lögin sem sett voru um síðustu helgi banna verkfallsaðgerðir BHM og hjúkrunarfræði nga „ svo og frek a r i
vinnustöðvanir eða aðrar aðgerðir þessara aðila sem er ætlað að
knýja fram aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða“.
„Samkvæmt lögunum þá hefur
ríkið öll tromp á hendi og búið
að setja rammann fyrir gerðardóminn, með efnahagslegum forsendum,“ segir Þórunn og kveður ríkið búið að festa starfsfólk
sitt með einhvers konar bandi.
„Kannski vistarbandi.“
BHM hefur lýst því yfir að
stefna eigi ríkinu vegna lagasetningarinnar á verkföllin. „Sá undirbúningur hefur verið í fullum
gangi undanfarna sólarhringa,“
segir Þórunn og bætir við að farið
verði fram á flýtimeðferð málsins
fyrir dómi. Hún segist vonast til
að stefnan verði tilbúin sem allra
fyrst.
olikr@frettabladid.is

Vill gefa fólki tækifæri til að ná saman
REIKNAÐU
DÆMIÐ
á 365.is

365.is Sími 1817

„Ég er ekki farinn að skoða þetta, en vel getur verið
að Landspítalinn sé að skoða þetta eða einhverjar
heilbrigðisstofnanir,“ segir Kristján Þór Júlíusson, um
ákvæði í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins sem heimila ríkinu að lengja uppsagnarfrest
horfi til vandræða í starfsstétt vegna fjöldauppsagna.
„En ástæða þess að ég er ekki að bera mig eftir þessu
nú þegar, er að ég hlýt að treysta á og vonast til þess
að menn reyni til þrautar að ná samningum í þessum
glugga sem er opinn núna til 1. júlí. Það er öllum fyrir
bestu að ná samningum ef gerlegt er.“

KRISTJÁN ÞÓR
JÚLÍUSSON

Samkvæmt lögunum þá
hefur ríkið öll
tromp á hendi
og búið að
setja rammann fyrir gerðardóminn.
Þórunn Sveinbjarnardóttir,
formaður BHM

Lög um réttindi
og skyldur starfsmanna ríkisins
37. gr. Nú vill embættismaður
biðjast lausnar, og skal hann þá
gera það skriflega og með þriggja
mánaða fyrirvara, nema ófyrirsjáanleg atvik hafi gert hann
ófæran um að gegna embættinu
eða stjórnvald, sem lausn á að
veita, samþykki skemmri frest.
Skylt er að veita lausn ef
hennar er löglega beiðst. Þó er
óskylt að veita lausn frá þeim
tíma sem beiðst er ef svo margir leita lausnar samtímis eða um
líkt leyti í sömu starfsgrein að
til auðnar um starfrækslu þar
mundi horfa ef beiðni hvers um
sig væri veitt. Getur stjórnvald
þá áskilið lengri uppsagnarfrest, allt að sex mánuðum, en
á meðan heldur embættismaðurinn óbreyttum launakjörum
og réttindum. Ákvörðun þessi
skal tilkynnt embættismanni svo
fljótt sem verða má og eigi síðar
en þegar sex vikur eru eftir af
upphaflegum uppsagnarfresti.

19. júní
er hátíðisdagur
+ 9 Ì 7$ + Ô 6 , é    6 Ì $       

Lokað frá kl. 13 í tilefni af aldarafmæli
kosningaréttar kvenna.
Í tilefni 100 ára afmælis kosningarréttar kvenna verða útibú og
þjónustuver bankans lokuð frá kl. 13 í dag svo starfsfólk geti
tekið þátt í hátíðarhöldunum.
Önnur starfsemi bankans verður takmörkuð en hraðbankar
Arion banka, netbankinn og Arion appið verða að sjálfsögðu
aðgengileg viðskiptavinum.

Til hamingju með 19. júní, konur og karlar!
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Fékk skotvopnið í afmælisgjöf
Kynþáttahatur bjó að baki þegar Dylann Storm Roof myrti níu manns, sex konur og þrjá karla, í kirkju í borginni Charleston í SuðurKarólínu. Roof hafðist við í kirkjunni í um klukkustund áður en hann hóf skothríð. Sagðist vera þangað kominn til að skjóta svart fólk.
BANDARÍKIN Rúmlega tvítugur

maður myrti í fyrrakvöld níu manns,
sex karla og þrjár konur, í kirkju í
borginni Charleston í Suður-Karólínu. Lögreglan segir augljóst að kynþáttahatur hafi búið að baki. Morðinginn var hvítur en hin myrtu dökk
á hörund.
Kirkjan er ein af elstu kirkjum
þeldökkra í Bandaríkjunum og á sér
merkilega sögu. Meðal hinna látnu
var prestur kirkjunnar, Clementa
Pinckney, sem einnig var öldunga-

deildarþingmaður á ríkisþinginu í
Suður-Karólínu.
Átta manns létust á vettvangi
en fjórir til viðbótar voru fluttir
á sjúkrahús og lést einn þeirra á
sjúkrahúsi stuttu síðar.
Árásarmaðurinn heitir Dylann
Storm Roof og er 21 árs gamall.
Að sögn Reuters-fréttastofunnar
fékk hann byssu frá föður sínum í
afmælisgjöf þegar hann varð 21 árs
í apríl síðastliðnum. Hann flúði af
vettvangi og hófst þegar viðamikil

Ríkisskattstjóri
- lokað Allar starfsstöðvar og þjónustuver
ríkisskattstjóra verða lokaðar frá kl. 12 í dag
í samræmi við tilmæli ríkisstjórnar Íslands
vegna 19. júní.
Viðskiptavinum er bent á að gagnlegar upplýsingar
er að finna á rsk.is og skattur.is.

leit að honum. Lögreglan hafði svo
hendur í hári hans tæpum sólarhring síðar í bænum Shelby, um það
bil 300 kílómetrum austur af Charleston, rétt norðan landamæra SuðurKarólínu.
Fréttastofa bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar NBC ræddi við
fólk sem lifði af skotárásina í kirkjunni. Það sagði Roof hafa komið inn
í kirkjuna þegar fræðslufundur var
að hefjast, spurt eftir prestinum og
sest við hliðina á honum.
Þegar fundinum lauk tók hann
upp byssuna, stóð upp og tilkynnti
að hann væri þangað kominn til að
skjóta svart fólk, og hóf skothríð.
Að sögn vitna hlóð hann byssuna
fimm sinnum áður en hann hætti og
yfirgaf kirkjuna.
„Ég verð að gera þetta,“ segir viðmælandi NBC að Roof hafi sagt,
þegar reynt var að fá hann ofan af
því að skjóta fleiri. „Þið nauðgið konunum okkar og eruð að taka völdin í
landinu. Og þið verðið að fara.“
Roof er sagður hafa verið rólyndispiltur en á Facebook-síðu hans er
mynd af honum í jakka með fánamerkjum aðskilnaðarstjórnanna í
Suður-Afríku og Ródesíu, sem nú
heitir Simbabve. Athygli vekur að
margir Facebook-vina hans eru þeldökkir.
Kirkjan í Charleston er elsta
kirkja Afrísku meþódistakirkjunnar
í Suðurríkjum Bandaríkjanna. Hún
var stofnuð árið 1791 af hópi svartra
manna, bæði frjálsra og þræla.
Kirkjan brann 95 árum síðar en var
endurreist á 100 ára afmælinu, árið
1891.
gudsteinn@frettabladid.is

DYLANN STORM ROOF Á jakka ódæðismannsins má sjá fána tveggja fyrrverandi

aðskilnaðarríkja í Afríku.

NORDICPHOTOS/AFP

HATURSMORÐ
Í KIRKJU

FJÖLDAMORÐ Á
FÁRRA VIKNA FRESTI

Hvítur maður myrti á miðvikudagskvöld níu manns í kirkju í Charleston

Samkvæmt tölum frá Bandarísku
alríkislögreglunni eru fjöldamorð með
skotvopnum framin í Bandaríkjunum
á fárra vikna fresti. Á árunum 2000
til 2013 voru 160 fjöldamorð framin í
Bandaríkjunum, sem kostuðu rúmlega
þúsund manns lífið.
Tíðni fjöldamorða í Bandaríkjunum
hefur hækkað, úr 6,4 á ári fyrstu sjö ár
tímabilsins í 16,4 á ári seinni sjö árin.
Flest fjöldamorðin hafa verið framin í
verslunum eða verslunarmiðstöðvum,
en næstflest í skólum. Að minnsta
kosti tvisvar á síðustu árum hafa verið
framin fjöldamorð í trúarhúsum: Í
ágúst 2012 voru framin fjöldamorð í
hofi síkha í Wisconsin, en í apríl 2014 í
bænahúsi gyðinga í Kansas City.
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Charleston
Charleston,
Jun 17, 9pm:
Gunman opens
fire inside
church.
White male
suspect at large

Til hamingju með daginn!
Í tilefni af kvennafrídeginum og 100 ára afmæli kosningaréttar
kvenna verður lokað hjá okkur í Borgun í dag frá kl. 12:00.
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Fögnum 19. júní

Jafnrétti
er langhlaup

Árið 1967 varð Kathrine Switzer fyrsta konan til að hlaupa
í Boston-maraþoninu en þá var konum meinuð þátttaka
í langhlaupum! Það vakti heimsathygli þegar skipuleggjendur
reyndu að stöðva hana. Switzer verður sérstakur gestur okkar
í tengslum við Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka í ágúst. Þá mun
hún deila hinni mögnuðu sögu sinni með okkur – og baráttunni
allar götur síðan.

Í dag, á aldarafmæli kosningaréttar kvenna fagna allir Íslendingar
þeim árangri sem náðst hefur í jafnréttismálum.
Við í Íslandsbanka tökum að sjálfsögðu þátt í hátíðahöldunum og fögnum
því að þjóðin sé í allra fremstu röð í þessum efnum. Frá okkar sjónarhóli
má nefna að innan Íslandsbanka er unnið eftir skýrri jafnréttisáætlun,
jafnlaunavottun er í höfn auk þess sem við höfum jafnað kynjahlutföll meðal
stjórnenda, í stjórn og framkvæmdastjórn.
Baráttan heldur samt áfram. Jafnréttismál eru langhlaup og við skulum
nýta meðvindinn og hvatninguna sem þessi tímamót færa okkur.
Við gefum ekkert eftir á sprettinum sem fram undan er þar til endanlegu
marki er náð!

Íslandsbanki er einn styrktaraðila alþjóðlegu ráðstefnunnar We Inspirally
í Hörpu sem haldin er í tilefni af aldarafmæli kosningaréttar kvenna. Þar
verður alþjóðlegt samtal um bestu leiðir til að brúa kynjamuninn.

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

Starfsfólk Íslandsbanka fær frí eftir hádegi í dag,
19. júní, til að taka þátt í hátíðahöldunum og verða
öll útibú bankans lokuð frá kl. 13.
Í Netbanka, Appinu og hraðbönkum getur þú sinnt
ﬂestum þeim erindum sem hægt er að sinna hjá
gjaldkerum.
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KVENNABARÁTTA Í

ÁR
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Þórgnýr Einar
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

ÁR

Konur eldri en 40 ára fá kosningarétt og
kjörgengi til Alþingis. Áður höfðu giftar
konur kjósenda öðlast kosningarétt og
kjörgengi í sveitarfélögum víða um land.

1915

1916

1917

1918

1919

Konur fá kosningarétt til
Alþingis jafns
við karla.

1920

1921

Margir merkisatburðir hafa
gerst frá því konur fengu kosningarétt fyrir hundrað árum.
Konur hafa skipað sér í flest
möguleg forystusæti, gegnt
embætti forseta og forsætisráðherra og launajafnrétti sett í
lög. Fréttablaðið lítur yfir helstu
áfanga sem hafa náðst frá 1915.
Ingibjörg H.
Bjarnason
er kosin á Alþingi,
fyrst kvenna.

1922

1923

1935

1936

1937

Hulda Jakobsdóttir
verður bæjarstjóri,
fyrst kvenna,
í Kópavogi.

1955

1956

1937

1939

1958

1959

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1973

1974

Launajafnrétti kynjanna er sett
í lög um laun ríkisstarfsmanna.

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Selma Jónsdóttir
ver doktorsritgerð
sína við Háskóla
Íslands, fyrst
kvenna.

Auður Auðuns
verður borgarstjóri Reykjavíkur, fyrst
kvenna.

1957

Ingibjörg H. Bjarnason birti þessi orð
í grein í Lögréttu árið 1930 eftir að
þingsetu hennar lauk

Björg Caritas Þorláksson
ver doktorsritgerð sína, fyrst
íslenskra kvenna, í lífeðlisfræði
við Sorbonne háskólann í París.

1924

Fóstureyðingar eru heimilaðar
í sérstökum tilfellum og læknar fá að
veita upplýsingar um getnaðarvarnir.

Konur eru þó fullur
helmingur allra kjósenda á
landinu. Ættu konur að
íhuga það vel, að réttur sá,
er íslenskar konur öðluðust
árið 1915, er svo mikilsverður, að þær geta, með því
að nota hann til fulls, haft
úrslitaáhrif á öll þau mál,
sem þær láta tíl sín taka.

1960

1961

1947

Auður Eir
Vilhjálmsdóttir
verður prestur,
fyrst kvenna.

Auður Auðuns verður fyrst kvenna
ráðherra og gegnir embætti
dóms- og kirkjumálaráðherra.
Rauðsokkahreyfingin
er stofnuð

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

Það stóð nú aldrei til að hafa þjóðina á brjósti.
Vigdís Finnbogadóttir þegar hún var spurð hvort það myndi há henni í embætti að
hafa misst annað brjóstið vegna krabbameins í aðdraganda forsetakosninga 1980

Kvennafrídagurinn er haldinn.
Íslenskar konur leggja niður vinnu og
flykkjast á baráttufundi. Á Lækjartorgi komu um þrjátíu þúsund
manns saman.

1975

1976

1977

1978

1979

Vigdís Finnbogadóttir
er kjörin forseti Íslands,
fyrst kvenna. Jafnframt
verður hún fyrst kvenna
lýðræðislega kjörinn
þjóðhöfðingi.

1980

1981

1982

Konur bera
þyngri byrði
fátæktar en karlmenn vegna
mismununar í
menntun,
heilbrigðiskerfi,
atvinnulífi og
stýringu eigna.

1996

1983

1984

1985

1986

1987

Salome
Þorkelsdóttir
er kjörin forseti
Alþingis, fyrst
kvenna.

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Því miður er það svo á þessari jörð að drengir og
stúlkur njóta ekki sömu réttinda til náms og
framtíðarmöguleika alls staðar. Hæfileikar og langanir
ráða ekki hver framtíðin verður, heldur kynið. Jafnrétti
kynjanna er því einn af lyklum betri og réttlátari heims.
Agnes M. Sigurðardóttir í jóladagspredikun 2013

Agnes M. Sigurðardóttir er kjörin
biskup Íslands, fyrst kvenna.

Jóhanna Sigurðardóttir í ávarpi á
leiðtogaráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna í
september 2010

1995

Guðrún
Helgadóttir
verður forseti
sameinaðs þings,
fyrst kvenna.

Samtök um kvennalista eru stofnuð.
Listinn býður fram til
alþingiskosninga og
nær þremur konum
á þing.

Jóhanna Sigurðardóttir
verður forsætisráðherra
Íslands, fyrst kvenna.
Jóhanna verður jafnframt
fyrsti lýðræðislega kjörni
hinsegin forsætisráðherrann.

2005 Kristín
Ingólfs er
kjörin rektor
Háskóla
Íslands, fyrst
kvenna.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fyrsta
Druslugangan
er haldin í
Reykjavík.

2009

2010

2011

Byltingar sem miða
meðal annars að frelsi
kvenna til að ákveða
eigin klæðaburð, að
skila skömm frá þolendum kynferðisofbeldis til
gerenda og að hversdagslegri mismunun
verða áberandi á
samfélagsmiðlum.

2012

2013

2014

2015
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FÖSTUDAGSVIÐTALIÐ

Fólk er búið að máta
sig við störf í útlöndum,
það er búið að prófa, það
veit miklu meira að hverju
það gengur. Fjöldi fólks
hefur fengið góð atvinnutilboð, það á bara eftir að
segja já, takk.

OFGREININGAR ERU VERULEIKI María segir það ekki hjálpa að sjúkdómsgera alla skapaða hluti.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hugsjónin
borgar ekki
húsaleigu
María Einisdóttir er hjúkrunarfræðingur og framkvæmdastjóri geðsviðs Landspítalans. Hún ræðir um
verkfallið, ástandið á spítalanum, virðingarleysið í garð
kvennastétta og ofgreiningar á öllu mögulegu. Hún segir
dapurlegt um að litast á Landspítalanum þessa dagana.
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Viktoría
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Sparaðu tíma
– pantaðu gjaldeyrinn á netinu
Nú getur þú pantað gjaldeyri á arionbanki.is
og sótt hann í útibúið þitt næsta virka dag.

+ 9 Ì 7$ + Ô 6 , é    6 Ì $       

Kynntu þér málið á arionbanki.is/gjaldeyrir

É

g gat eiginlega aldrei
h u g s a ð m é r n o k kurt annað starf,“ segir
María Einisdóttir, hjúkrunarfræðingur og framkvæmdastjóri geðsviðs
Landspítalans.
Segja má að María hafi fengið
áhuga á geðsjúkdómum í frumbernsku. Föðurbróðir hennar
glímdi við geðhvörf og ung hafði
hún mjög mikinn áhuga á veikindum hans. „Ég var mjög virk við að
hjálpa til. Mér fannst þetta mjög
áhugavert, hann tók í nefið og
pabbi sagði mér að það væri eitt
af einkennunum, að þegar hann
væri ör þá tæki hann oftar í nefið.
Ég tók að mér að telja skiptin per
klukkutíma. Þetta var heilmikið verkefni,“ rifjar María upp og
hlær.
Geðsjúkir ekki ofbeldisfyllri
María fann fyrir fordómum í garð
Ragnars frænda síns, sumir voru
hræddir við hann en hún var það
aldrei. „Enda engin einasta ástæða
til enda þvílíkt ljúfmenni. Það er

mikill misskilningur að geðsjúkir séu eitthvað ofbeldisfyllri en
annað fólk. Það er svona ein af
mýtunum.“
María segir þó heilmikið hafa
breyst og fólk sé miklu upplýstara,
sérstaklega unga fólkið. „Enn eru
fordómar, það verður að segjast
eins og er, því miður. Það þarf að
berjast gegn þeim. Dropinn holar
steininn og það er hægt að gera
það með því að halda áfram með
fræðslu og forvarnarstarf. Tala
hreint út um hlutina. Fara með
þetta í skólana t.d., ég myndi vilja
sjá öflugra starf þar, fara með
þetta í heilsugæsluna, þau þurfa
líka að stíga meira inn í þetta. Það
er verk að vinna en þetta hefur
þokast í rétta átt.“
Kleppur í baksýn
María fór að heiman 16 ára í
Menntaskólann í Reykjavík, tók
sér eitt ár í frí og segist að sjálfsögðu hafa unnið á geðdeild það ár.
„Meira að segja á sumrin, meðan
ég var í menntaskóla, vann ég á
Kleppi. Í Faunu, útskriftarriti MRinga, er mynd af mér með Klepp í
baksýn, geri aðrir betur!“
Þegar María var 21 árs fór hún
í hjúkrun í háskólanum. „Ég dreif
mig að klára það. Spýttist svo inn á
Klepp aftur en þá mættu mér fordómar frá kollegum mínum nýútskrifuðum: Ætlarðu að fara á Klepp
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Uppsagnir eru veruleikinn
Talið berst að verkfalli hjúkrunarfræðinga og ástandinu á Landspítalanum. María tekur ástandið mjög alvarlega. „Það er búið
að taka af okkur verkfallsréttinn
með lögunum. Í þessum töluðu
orðum eru að berast uppsagnir
hjúkrunarfræðinga. Það er mikið
áhyggjuefni. Þær voru fimm á
þriðjudag en ég býst við að þeim
muni fjölga á geðsviði eins og á
öðrum sviðum spítalans. Á annað
hundrað hafa þegar borist. Ég veit
til þess að fólk er að bíða eftir 19.
júní, til þess að hafa þetta táknrænt og vekja athygli á þessum
launamun kynjanna, sem Félag
hjúkrunarfræðinga hefur vakið
athygli á aftur og aftur.“
Er þetta sem sagt bundið við
kyn? „Ég þori ekki að segja til um
það, en það að þessi kvennastétt
skuli vera lægra launuð en aðrir
háskólamenntaðir starfsmenn
segir sína sögu. Hver ætti skýringin að vera önnur, spyr ég. Það
hvarflar dálítið að manni að þetta
skipti máli, hvort þú sért karl eða
kona. Við á spítalanum vorum til
að mynda beðin um að koma með
tillögur í læknadeilunni, en höfum
ekki verið beðin í þessum deilum
hjúkrunarfræðinga. Við erum
boðin og búin að koma með hugmyndir – við erum auðvitað ekki
samningsaðili, en við erum stærsti
vinnustaðurinn.“
En hvernig upplifir María
ástandið? „Ég hef mestar áhyggjur
af uppsögnunum, við höfum farið
í gegnum slíkar aðgerðir áður
og það er alltaf þannig að það er
ákveðin prósenta sem dregur ekki
til baka þótt það semjist.“
Depurðin tekur við
María segist finna á spítalanum
að reiðin sé að hjaðna og depurðin tekin við. „Það finnst mér eiginlega óþægilegra. Það er vont að
finna það. En auðvitað eru margir
enn mjög reiðir. Fólk er virkilega
að hugsa sinn gang og ég held að
ráðamenn þjóðarinnar og almenningur geri sér ekki grein fyrir því
hvað þetta er alvarlegt og hvað
staðan er alvarleg. Við erum búin
að marghamra á því, stjórnendur
á spítalanum. Og það verður erfitt
að vinna okkur út úr þessu.“
María segir aðstæður á Landspítalanum þegar erfiðar. „Fólk
fylgdist með fréttum varðandi
húsnæðiskostinn okkar. Mygla,
maurar, leki og svo framvegis.
Það segir sig sjálft að þetta er
ekki mjög aðlaðandi. Hugsjónin
borgar ekki húsaleiguna. Ég er
sorgmædd yfir þessu en vona að
ef það nást góðir samningar sé
hægt að snúa vörn í sókn.“
María segir einnig mikilvægt
að gera ráð fyrir því að nú sé uppi
önnur staða fyrir fagfólk en var
fyrir fimm eða tíu árum. „Fólk er
búið að máta sig við störf í útlöndum, það er búið að prófa, það veit
miklu meira að hverju það gengur. Fjöldi fólks hefur fengið góð
atvinnutilboð, það á bara eftir
að segja já, takk. Það er ekki til
sjúkrahús í heiminum sem er
rekið án hjúkrunarfræðinga, og
sama má segja um lífeindafræðinga, geislafræðinga og ljósmæður, þetta eru lykilstéttir.“
Hreyfing hefur áhrif
Talið berst að svokallaðri Laugarásdeild geðsviðsins. „Þar er hópur
þeirra sem eru í sínu fyrsta geðrofi. Þar hefur verið unnið markvisst í því að auka hreyfingu,
hvetja fólk til að hreyfa sig og
hugsa um mataræðið. Íslensk
rannsókn sem starfsmaður vann
á deildinni í sínu framhaldsnámi,
sýnir að hreyfing skiptir sköpum.
Hreyfingin varð til þess að verkjalyf og svefnlyfjanotkun eiginlega
þurrkuðust út.Lyfin hafa þær

Það að sjúkdómsgera
alla skapaða hluti held ég
að hjálpi okkur ekkert
mikið.

Við á spítalanum
vorum til að mynda beðin
um að koma með tillögur í
læknadeilunni, en höfum
ekki verið beðin í þessum
deilum hjúkrunarfræðinga.

aukaverkanir að það er ákveðin
hætta á þyngdaraukningu, það
stemmdi stigu við því að sjálfsögðu. Síðan virðist sem regluleg hreyfing bæti bæði kvíða og
svefn, en hafi líka áhrif á þróun
sjúkdómsins. Þannig að þetta er
fólk með alvarleg geðræn einkenni eins og ranghugmyndir og
ofskynjanir og það virðist vera
sem svo að þetta hjálpi því í baráttunni við einkennin.“
Ekki greiningar á alla
Talið berst að greiningum á
geðsviði almennt. „Það að sjúkdómsgera alla skapaða hluti held
ég að hjálpi okkur ekkert mikið.

Annað dæmi um sjúkdómavæðingu sem ég get pirrað mig létt
yfir er félagsfælni – er það ekki
bara feimni? Auðvitað getur
þetta orðið sjúklegt ástand og ég
er alls ekki að gera lítið úr því –
en að reyna að skella á fólkið heljarinnar greiningum þegar þetta
er eðlilegt ástand. Við þurfum
að normalísera ákveðnar tilfinningar sem eðlilegan hluta lífsins
ekki sjúkdómsgera allt. Tökum
dæmi um verkkvíða, ég ætlaði að
þrífa heima hjá mér í gær, en ég
nennti því ekki af því að ég var
löt. Ég var ekki með verkkvíða –
ég var bara löt. Ég reyndi að selja
mér það í lok dagsins að ég væri

búin að vinna svo mikið og það
endaði þar. Mér fannst ég eiga
það skilið að fá að vera löt í friði.“
María segist halda að við þurfum að slaka á í greiningunum.
„Við þurfum að leyfa fólki að hafa
persónuleikaeinkenni án þess að
smella greiningum á fólk. Eins og
orðið feimni, maður heyrir þetta
ekki lengur. Þetta er alveg ferlegt,
eins og mér finnst sjarmerandi
þegar fólk er feimið. Þetta eru
ekki lestir. Þetta eru eiginleikar.
Svo er gerjun í leiðanum, við þurfum að kunna að láta okkur leiðast.
Maður missir af miklu að kunna
ekki að láta sér leiðast, það er svo
gott fyrir sálartetrið.“
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og staðna? Ég var fljót til svars eins
og ég get verið stundum og sagði:
Nei, ég ætla fara á Klepp og vaxa.
Og ég tel mig hafa staðið við það.“
María segir öldrunar- og geðhjúkrun ekki hafa þótt spennandi
valkostir innan heilbrigðiskerfisins
í þá daga. „Þetta var 1988, en í dag
hefur þetta gerbreyst.“
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1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 12 mán.
fylgir.

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 12 mán.
fylgir.

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 12 mán.
fylgir.

Samsung Galaxy S6 32GB

iPhone 6 16GB

LG G4 32GB

119.990 kr. stgr.

124.990 kr. stgr.

114.990 kr. stgr.

7.190 kr. /18 mán.

7.590 kr. /18 mán.

6.890 kr. /18 mán.

64GB 139.990 kr. stgr.

64GB 134.990 kr. stgr.

Leather 119.990 kr. stgr.

UrbanEars

Nova regnhattur

9.490 kr. stgr.

990 kr. stgr.
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Langastöng
Nova Tólaskjól

iGrill mini

Nova Stuðpinni

590 kr. stgr.

8.990 kr. stgr.

1.890 kr. stgr.

Bluetooth kjöthitamælir.

Aukahleðsla fyrir farsímann.

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Nánari upplýsingar á Nova.is.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri.
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter

2.490 kr. stgr.

16 | FRÉTTIR |

19. júní 2015 FÖSTUDAGUR

FRÉTTAVIÐTAL

Fjölgun kvenleiðtoga eykur hagvöxt
Christine Lagarde, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, segir mikilvægt að virkja krafta kvenna. Það sé ekki bara siðferðilegt eða
pólitískt mál, heldur auki hagvöxt. Fréttablaðið ræddi við hana vegna ráðstefnunnar Women Empowerment sem nú stendur yfir í Hörpu.
Lönd eins og Ísland
hafa staðið sig mjög vel,
það er ekki fullkomið,
en er sterkt dæmi um
það hlutverk sem konur
geta leikið.

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Christine Lagarde, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, opnaði ráðstefnuna Women
Empowerment í Hörpu í gær. Af því
tilefni ræddi Fréttablaðið við Lagarde, sem er ein valdamesta kona
heims nú um mundir.
Þema þessarar ráðstefnu er að
jafnrétti kynjanna sé efnahagslega
mikilvægt. Hvaða skoðun hefur þú
á því?
„Mín skoðun er sú að þetta sé
ekki bara siðferðilegt og pólitískt
mál, heldur einnig efnahagslegt,
því það er skynsamlegt. Þegar
fleiri konur taka þátt í atvinnulífinu getur hlotist af því mikill þjóðhagfræðilegur ábati. Það eru nægar
sannanir fyrir þessu, þar á meðal
margar rannsóknir sem sýna að
með því að lyfta atvinnuþátttöku
kvenna upp á sama stig og karla
eykst verg landsframleiðsla verulega.
Nákvæmt mat er mismunandi.
Ein rannsóknin sýnir að verg landsframleiðsla myndi aukast um fimm
prósent í Bandaríkjunum, níu prósent í Japan og um tólf prósent í
Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Önnur rannsókn sem náði til
OECD-ríkjanna sýndi að fullkomin
samleitni í atvinnuþátttöku myndi
auka verga landsframleiðslu um tólf
prósent að meðaltali. Aðrar rannsóknir benda til jafnvel enn meiri
áhrifa víða um heim. Og skilaboðin
eru farin að hljóma. Til dæmis
hefur Abe, forsætisráðherra Japans, sett konur í kjarna hagvaxtarstefnu sinnar og er að innleiða reglur til að ná þessu markmiði.“
Konur búa við hindranir
Frammi fyrir hvaða lagalegu hindrunum standa konur og hversu erfitt er að ryðja þessum hindrunum
úr vegi?
„Skilningur okkar á þeim hindrunum sem standa í vegi þess að
konur geti verið efnahagslega virkar er að aukast. Í nýlegri rannsókn
skoðaði AGS þessar hindranir og
fann sterk tengsl á milli lagalegra
takmarkana og þátttöku kvenna á
vinnumarkaði. Þessar takmarkanir
eru allt frá því að konur verði að fá
leyfi eiginmanns síns til að vinna,
til laga sem takmarka þátttöku
kvenna í einstökum atvinnugreinum eða takmarka rétt kvenna til að
eiga eignir, taka við arfi eða fá lán.
Auk þess vinna konur, sem eru ekki
á vinnumarkaði, mun fleiri stundir en makinn við rekstur heimilisins eða aðra óskráða en skapandi
starfsemi.
En samkvæmt rannsókn okkar
er hægt að auka þátttöku kvenna,
með því að fella niður lagalegar
hindranir, um að minnsta kosti
fimm prósentustig næstu fimm ár
á eftir. Perú er gott dæmi: Árið 1993
staðfesti ný stjórnarskrá jafnrétti
kvenna og karla og eyddi mismunun með því að tryggja jafnan rétt
til vinnu. Fyrir vikið jókst atvinnuþátttaka kvenna um fimmtán prósent.
Og það er mikilvægt að rannsókn
okkar leiddi líka í ljós að innleiðing
aukins jafnréttis hvað varðar eignarétt eða réttinn til að starfa þarf
ekki að vera á kostnað karlmanna.
Vantar fleiri kvenleiðtoga
Telur þú það skipta máli hvort
konur eða karlar ráði atvinnulífinu? Ef svo er, þá hvernig?
„Fleiri kvenleiðtogar myndu
hjálpa. Betra jafnvægi á milli karla
og kvenna leiðir til betra jafnvægis
á milli áhættu og umbunar, og hagnaðar og ráðdeildar – áhrif Lehmanbræðra og -systra. Til dæmis hafa
hafa margar rannsóknir sýnt að

að ákvörðunum sem munu móta
samfélagið mörg ár fram í tímann.
Hefur það verið stefna þín að konur
taki mikinn þátt í þessum samningaviðræðum og séu stór hluti
samninganefndanna, bæði af hálfu
AGS og viðkomandi ríkja? Og ef svo
er, hefur það þá breytt einhverju?
„Konur hafa stóru hlutverki að
gegna í öllum alvarlegum samningaviðræðum. Þar sem konur hafa
verið við stjórnvölinn höfum við oft
séð góðan árangur.
Það er mikilvægt að við opnum
dyr, fjarlægjum hindranir, og sköpum jöfn tækifæri fyrir konur. Það
er staðföst trú mín að þetta mun
ekki aðeins gera mjög hæfum og
hæfileikaríkum konum kleift að
stíga fram, heldur einnig koma
fram með mikilvægt sjónarhorn
sem okkur kann að sjást yfir.
Með því að fá konur í leiðtogahlutverkin og hrinda hindrunum fyrir
fullri þátttöku kvenna í atvinnulífinu úr vegi getum við náð því sem
við leitum að: Fjölbreyttum, öflugum, sjálfbærum hagvexti.“

FRAMKVÆMDASTJÓRINN Christine Lagarde segir mikilvægt að konur hafi jöfn tækifæri og karlar til að geta stigið fram.

Þannig fáist mikilvægt sjónarhorn sem okkur gæti annars sést yfir.

forysta kvenna er ítarlegri. Aðrar
rannsóknir komust að því að fyrirtæki með fleiri en eina konu í stjórn
hafa náð meiri arðsemi á hlutabréfamarkaði.
En það er sláandi hve fáar konur
eru í æðstu stjórnunarstöðum hjá
einkageiranum. Hlutdeild kvenkyns framkvæmdastjóra hjá Fortune 500 fyrirtækjum er aðeins
fimm prósent. Konur eru í innan við
20% stjórna S&P 500 fyrirtækja. Í
G20 ríkjunum eru konur að meðaltali aðeins 25% eigenda fyrirtækja
sem hafa starfsmenn, og eiga sjaldan stór fyrirtæki. Það eru mörg
svipuð dæmi um þennan mun.
Það er nauðsynlegt að þessi gjá
verði brúuð. Til þess verðum við að
halda áfram að benda á hindranirnar og ávinninginn af því að losna
við þær.“
Jafnrétti er öllum til góða
Við höfum talað um jafnrétti
kynjanna áratugum saman, en
staðreyndin er sú að við eigum enn
langt í land. Er þetta útópía? Verður
markmiðinu aðeins náð með lögum
og reglugerðum, eða þurfum við
annars konar hugsunarhátt?
„Jafnrétti kynjanna er markmið
sem við verðum að sameinast um
öllum til góða. Þetta eru skilaboðin
sem við ættum að byrja á. Um leið
og við gerum það verðum við að
halda áfram að spyrja réttu spurninganna, meta hlutina rétt, og benda
á forgangsumbætur til að ná markmiðinu um fulla þátttöku kvenna í

efnahagslífinu. Þetta er staða þar
sem allir vinna.
Það er líka mikilvægt að viðurkenna að munur á lagalegum og
menningarlegum venjum víðsvegar um heiminn mun þýða að þróunin í löndunum verður mishröð. Lönd
eins og Ísland hafa staðið sig mjög
vel, það er ekki fullkomið, en er
sterkt dæmi um það hlutverk sem
konur geta leikið. Það getur tekið
önnur lönd mörg ár að ná sama
árangri og Ísland. Við verðum að
virða þessar venjur en við verðum
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að hafa það á hreinu hver hinn mikli
ávinningur er af því að vinna að og
ná kynjajafnrétti.
Okkur er öllum mjög annt um
hagvöxt. Með því að skapa jafnan leikvöll og jöfn tækifæri munu
fleiri konur taka þátt og leysa
úr læðingi efnahagslegan mátt
kvenna.“
Þú hefur verið framkvæmdastjóri AGS síðan 2011. AGS hefur
tekið þátt í mörgum samningaviðræðum og áætlunum til að reisa
við efnahag margra ríkja og kemur

Ótrúlegur efnahagsbati á Íslandi
Sumir hafa sagt að menningin í íslensku atvinnulífi fyrir efnahagshrunið
2008 hafi verið mjög karllæg. Heldurðu að það hefði breytt einhverju,
útkoman hefði kannski orðið önnur, ef fleiri konur hefðu verið í valdastöðum?
„Það er ljóst að það er gott fyrir hagvöxtinn að hafa fleiri konur í
leiðtogahlutverkum og að þær taki jafnan þátt í atvinnulífinu. Á Íslandi
hafa kjósendur kannski haft þetta í huga þegar kona var kosin til að leiða
Ísland út úr efnahagskreppunni, og þegar konur voru valdar til að stjórna
endurreisn stærstu banka Íslands eftir kreppuna. Ísland hefur auðvitað
góða afrekaskrá hvað varðar jafnrétti kynjanna og hefur verið í efsta sæti
í heiminum síðustu sex ár í árlegri kynjaúttekt World Economic Forum. Á
Íslandi er eitt hæsta hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja.“
Hver er skoðun þín á viðreisn íslensks efnahagslífs eftir hrunið?
„Efnahagsbatinn á Íslandi hefur verið ótrúlegur á margan hátt, þar með
talinn tiltölulega mikill stöðugleiki og samfelldur hagvöxtur síðan í kreppunni. En það er mikilvægt að átta sig á að nú fyrst er efnahagslífið að ná
viðmiðum frá því fyrir hrun og að Ísland stendur frammi fyrir mörgum
veigamiklum viðfangsefnum. Þar á meðal er að taka skref í átt að fullri
samþættingu við alþjóðlega fjármálamarkaði með afnámi gjaldeyrishafta,
og að takast á við verkefni sem tengjast hækkunum og dreifingu launa,
sem hefur nýlega leitt til vinnudeilna. Þessi mál verða nú tekin upp í viðræðum okkar við Ísland.“

Kvótar geta hjálpað
Hver er skoðun þín á beinum miðstýrðum aðgerðum til að auka þátttöku kvenna í atvinnulífinu, eins og
lög á Íslandi sem kveða á um jafna
stöðu kynjanna í stjórnum stórfyrirtækja?
„Eins og stjórnarmaður Evrópusambandsins sagði: „Ég er ekki
hrifin af kvótum, en ég er hrifin
af því sem þeir gera.“ Ég hef skilning á þessu sjónarmiði. Ég er ekki
alltaf hrifin af kvótum, reynslan –
til dæmis í Frakklandi og hjá Evrópunefndinni – sýnir að þeir geta
hjálpað. Síðan kvótar voru teknir
upp í Frakklandi 2011 hefur hlutfall
kvenna í stjórnum franskra fyrirtækja í CAC 40 hækkað í 32,4% úr
12,3% árið 2010. Í nóvember 2012
setti Evrópusambandið sér markmið um að konur yrðu 40% af
stjórnum fyrirtækja árið 2020. Fyrr
á þessu ári skýrði ES frá því að
meðaltal kvenna í stjórnum fyrirtækja hefði hækkað í 20,2%, úr því
að vera 11,9% árið 2010 þegar þetta
mál var fyrst sett á dagskrá. Kvótar eru ekki eina lausnin, kvótar eru
ekki varanleg lausn. En slík skref
geta hvatt til breytinga og verið
hluti af þeirri viðleitni sem nauðsynleg er til að njóta ávinningsins
af því sem konur hafa að bjóða.“
Kynjamunur í menntun minnkar
Konur eru í meirihluta í öllum
deildum Háskóla Íslands, nema í
raunvísindadeildum. Er þetta tilhneiging á heimsvísu, að f leiri
konur fari í háskólana, og telur þú
að þetta muni hafa einhver sérstök
áhrif á efnahagslífið?
„Menntun er lykilatriði fyrir
hagvöxt og tekjur. Kynjamunurinn
í menntun er að minnka um allan
heim. Á grunnskólastigi er þátttaka kynjanna næstum jöfn á flestum svæðum. En bilið er enn til staðar í framhaldsmenntun og arfur
fyrra misréttis er enn til staðar –
konur eru tveir þriðju þeirra sem
eru ólæsir í heiminum. Á efsta stiginu eru konur nú fleiri en karlar í
flestum G20 ríkjunum og um allan
heim, þótt það sé mikill munur á
milli svæða og námsgreina. Á sama
tíma er mikill launamunur til staðar. Þegar við setjum fram stefnu
okkar er mikilvægt að skoða ástæður og afleiðingar þessarar tilhneigingar í menntun og langtímaáhrif á
hagvöxt og á jöfnun launamunar.“

Jafnréttisbaráttan

Konur fylkja liði

Málefni beggja kynja

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur var
stofnað árið 1891 en fyrsta konan fékk ekki
inngöngu fyrr en árið 1900. Næstu ár voru
tími mikilla breytinga, ekki síst á viðhorfum
til kynhlutverka.

Atvinnuþátttaka kvenna jókst næstu áratugi.
Það var þó ekki fyrr en 1958 að samþykkt
voru lög um að sérstakir kvennataxtar
skyldu hverfa úr samningum.

Árið 1970 var samið um rétt mæðra til 10
daga fæðingarorlofs. Sex árum síðar var
fest í lög að konur fengju sem svarar 90
daga atvinnuleysisbótum eftir að hafa
eignast barn. Það var ekki fyrr en um aldamótin 2000 að réttur beggja foreldra til
fæðingarorlofs var loks tryggður og í dag
þykir það sjálfsagt mál að báðir foreldrar
taki sér fæðingarorlof.

Árið 1907 var Kvenréttindafélag Íslands
stofnað á heimili Bríetar Bjarnhéðinsdóttur
til að „starfa að því að íslenskar konur fái
fullt stjórnmálajafnrétti á við karlmenn,
kosningarétt, kjörgengi svo og rétt til embætta
og atvinnu með sömu skilyrðum og þeir“.
Sama ár urðu verkakonur í Hafnarﬁrði fyrstar
íslenskra kvenna til að fara í verkfall og
uppskera launahækkun.
19. júní 1915 var ný stjórnarskrá staðfest.
Konur, 40 ára og eldri, fengu þar með rétt
til að kjósa til Alþingis. Fimm árum síðar
voru sett lög sem færðu öllum 25 ára og
eldri kosningarétt, óháð kyni, hjúskaparog eignastöðu.

Á kvennafrídaginn, 24. október 1975, tóku
konur sig saman um allt land og lögðu niður
störf. Þannig sýndu þær fram á ótvírætt
mikilvægi vinnuframlags kvenna. Þann dag
þurftu feður margir hverjir að taka börn sín
með til vinnu og sáu þá sum börn vinnustað
feðra sinna í fyrsta sinn.
Þegar Vigdís Finnbogadóttir var kjörin
forseti árið 1980, fyrst kvenna í lýðræðisríki
í heiminum, varð hún fyrirmynd kynslóða
sem ólust upp við það sem sjálfsagðan hlut
að þjóðhöfðingi geti verið kvenkyns.

VR óskar konum og körlum til hamingju með daginn.
Við minnum á að baráttunni er ekki lokið.
Í tilefni dagsins verða skrifstofur VR lokaðar eftir hádegi.

*Bríet Bjarnhéðinsdóttir ﬂytur hátíðarræðu á Austurvelli, 7. júlí 1915.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | WWW.VR.IS

Kynbundinn launamunur hefur minnkað
jafnt og þétt á 21. öldinni, en hann var
þó enn 8,5% í VR árið 2014. Það þýðir að
konur í stærsta stéttarfélagi landsins vinna
launalaust einn mánuð á ári miðað við karla.
Jafnlaunavottun VR var kynnt til sögunnar
árið 2013 og er markviss leið til að leiðrétta
þennan launamun.
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Píratar

➜ Yrði þetta
niðurstaða
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að mynda
tvenns konar
tveggja flokka
stjórnir.
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Þingflokkum myndi fækka um einn
Ný könnun Fréttablaðsins sýnir að Björt framtíð fengi engan mann kjörinn ef kosið yrði til Alþingis nú. Píratar bæta enn við sig fylgi og
fengju 26 þingmenn kjörna. Miðað við niðurstöður gætu Píratarnir valið að mynda stjórn með Sjálfstæðisflokknum eða Samfylkingunni.
Jón Hákon
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

ÓÁNÆGJA Á AUSTURVELLI Hópur fólks lét óánægju sína í ljós í umdeildum mótmælum á þjóðhátíðardaginn.

Brynhildur Pétursdóttir, varaformaður
þingsflokks Bjartrar framtíðar.

kannski að sjá Bjarta framtíð sem
valkost geri það einhverra hluta
vegna ekki. „Og það er auðvitað
áhyggjuefni,“ segir hún. Það sé

augljóst að Björt framtíð nái ekki
að koma því til skila sem flokkurinn sé að gera.
Samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunarinnar yrði ekki mynduð tveggja flokka stjórn án Pírata.
Í fyrsta sinn mælast þeir nú með
það mikið fylgi að þeir gætu valið
sér tvenns konar tveggja flokka
stjórn.
Ef þeir kysu að mynda meirihluta með Sjálfstæðisflokknum
yrði það 46 manna meirihluti. Ef
þeir kysu að mynda meirihluta
með Samfylkingunni yrði það 33
manna meirihluti. Þingmenn eru
63 og því getur minnsti mögulegi
þingmeirihluti verið skipaður 32
þingmönnum.

SKIPTING ÞINGSÆTA
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En mér
hefði fundist
að við ættum
að geta hangið
í kjörfylgi og
frekar bætt í.
Þannig að mér
finnst þetta vera áhyggjuefni.
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Björt framtíð myndi ekki ná kjörnum manni á Alþingi ef kosið yrði
nú. Þetta sýna niðurstöður nýrrar
könnunar Fréttablaðsins. Flokkurinn fengi 3,3 prósent atkvæða.
Píratar yrðu langstærsti flokkurinn og fengju 37,5 prósent atkvæða.
Þeir myndu fá 26 þingmenn kjörna.
Sjálfstæðisflokkurinn yrði næststærsti flokkurinn á þingi, fengi
29,5 prósent og 20 þingmenn
kjörna. Það er einum þingmanni
meira en flokkurinn fékk kjörna í
síðustu alþingiskosningum.
Brynhildur Pétursdóttir, varaformaður þingflokks Bjartrar
framtíðar, segir að niðurstöðurnar
komi sér á óvart. Hún bendir á að
þegar best lét hafi flokkurinn farið
nærri 20 prósenta fylgi í könnunum. Ekki sé endilega hægt að gera
ráð fyrir að slíkt fylgi haldist. „En
mér hefði fundist að við ættum að
geta hangið í kjörfylgi og frekar
bætt í. Þannig að mér finnst þetta
vera áhyggjuefni,“ segir hún.
Tvö ný framboð náðu kjörnum
þingmönnum í síðustu kosningum.
Það voru Björt framtíð og Píratar. Fyrrnefndi flokkurinn fékk
8,3 prósent atkvæða en sá síðarnefndi fékk 5,1 prósent. Fylgi þessara tveggja framboða í könnunum
hefur þróast með mjög ólíku móti
á þessu ári. Á meðan Píratar bæta
við sig fylgi minnkar fylgið við
Bjarta framtíð.
Í könnun Fréttablaðsins í nóvember á síðasta ári voru Píratar með
9,2 prósenta fylgi, en Björt framtíð með 12,5 prósent. Eftir áramót
fór fylgi Píratanna svo að aukast
og hefur vaxið umtalsvert á milli
kannana. Í könnun Fréttablaðsins
18. og 19. mars var Björt framtíð
með 9 prósenta fylgi en Píratar
með 29,1 prósent.
„Píratar eru klárlega að taka
fylgi af okkur og öllum væntanlega,“ segir Brynhildur. Hún segir
að þeir sem eru ósáttir við stefnu
ríkisstjórnarflokkanna og ættu
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➜ Um aðferðafræði
könnunarinnar
Hringt var í 1.249 manns þar til náðist í
800 manns samkvæmt lagskiptu úrtaki
dagana 15. og 16. júní. Svarhlutfallið
var 64,1 prósent. Þátttakendur voru
valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá.
Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, og
hlutfallslega eftir búsetu og aldri. Spurt
var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef
gengið yrði til þingkosninga í dag? Ef
ekki fékkst svar var spurt: Hvaða flokk
er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki
fékkst svar var spurt Er líklegra að þú
myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða
einhvern annan flokk? Það er gert í
samræmi við aðferðafræði sem þróuð
var á Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Alls tóku 59,4 prósent þeirra sem
náðist í afstöðu til spurningarinnar.

Við fögnum
frumkvæðinu

Ingibjörg H. Bjarnason tók sæti á Alþingi árið 1922, fyrst íslenskra kvenna.
Hún beitti sér ötullega fyrir ýmsum þeim réttindum sem okkur þykja
sjálfsögð í dag. MP banki styrkir gerð nýrrar höggmyndar af Ingibjörgu.
Hún er okkur öllum fyrirmynd.
Við óskum konum til hamingju með daginn og höldum áfram að styðja
Íslands- og bikarmeistara Stjörnunnar í meistaraﬂokki kvenna, Stofnun
Vigdísar Finnbogadóttur, UNICEF og ﬂeiri góð málefni. Um leið hvetjum
við áfram til jafnréttis á öllum sviðum.

www.mp.is
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Þær ættu að
njóta eldanna

H

ún út með ösku fer og eld að spónum ber og yljar upp
hjá mér
Í dag eru 100 ár frá hinum örlagaríka 19. júní 1915 –
þeim tímamótum þegar íslenskar konur 40 ára og eldri
fengu fyrst kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Í um
þrjá áratugi fram til þess dags höfðu konur háð kröftuga baráttu
fyrir jöfnum réttindum og auknum umsvifum í íslensku samfélagi.
Var baráttan fyrir kosningaréttinum þar í forgrunni.
Ég veit að hún á sorgir, en segir aldrei neitt, þó sé hún dauðaþreytt
Þó að dagurinn hafi vissulega
markað tímamót í sögu kvenréttinda hallaði enn á hlut kvenna.
Það var nefnilega svo að karlKristín
menn þurftu einungis að ná 25
Þorsteinsdóttir
ára aldri til að hljóta sömu réttindi.
kristin@frettabladid.is
Aldursákvæði laganna frá
1915 var einsdæmi í heiminum en einungis Bretar höfðu sett viðlíka aldurstakmark bundið við 30 ár. Þessi takmörkun þingkarla
á kosningarétti kvenna var talin byggð á ótta þeirra við hið nýtilkomna sterka pólitíska afl. Bríet Bjarnhéðinsdóttir sagði það
snoppung fyrir konur að fá það í andlitið, að fyrst við 40 ára aldur
teldust þær viðlíka þroskaðar og 25 ára karlmenn.
Hún fer að engu óð, er öllum mönnum góð og vinnur verk sín hljóð
Bríet Bjarnhéðinsdóttir talaði einhverju sinni um riddaraskap
íslenskra karla og göfuglyndi við konur. Þá höfðu íslenskir þingkarlar barist óumbeðnir fyrir réttarbótum kvenna. Það fer lítið
fyrir slíkum riddaraskap íslenskra ráðkarla í dag. Göfuglyndið við
hefðbundnar kvennastéttir lítið. Ekki berjast þeir óumbeðnir fyrir
kjarabótum kvenna. Ekki einu sinni umbeðnir. Jafnvel sárbændir.
Launin sem hún fær, eru last og daglegt brauð
Sterk heilbrigðis- og menntakerfi mynda grunnstoðir samfélagsins. Ekkert þróað samfélag getur þrifist án slíkra hornsteina.
Undirstöður allra framfara. Undirstöður, sem konur mynda.
Ekki má hunsa að verulegar launahækkanir heilu stéttanna geti
haft neikvæðar efnahagslegar afleiðingar. Það breytir því þó ekki
að finna þarf lausn á vandanum sem blasir við. Það er aðkallandi
fyrir samfélagið allt.
Kvennastéttir færa samfélaginu meiri verðmæti en aðrar
stéttir. Það skýtur því skökku við hve endurgjaldið er grátlegt.
Lítið gagnast jafnlaunabaráttan þessum konum. Engin himinhá
laun innan stéttanna. Engin karlalaun til samanburðar. Það er
virðingarleysi við konur – og snoppungur að fá það í andlitið.
Fáir njóta eldanna sem fyrstir kveikja þá
Þennan dag fyrir 100 árum, stóðu konur með vonarglampa í
augum og framtíðarsýn um jöfnuð. Nú, 100 árum síðar, búum við
enn í samfélagi sem hlúir illa að kvennastéttum – stéttunum sem
hlúa að okkur. Stéttunum sem byggja grunnstoðir samfélagsins og
skapa forsendur fyrir allt annað. Þær skapa og varðveita verðmætin sem öllu máli skipta. Þær ættu að njóta umbunar til samræmis
við framlagið. Þær ættu að njóta virðingar umfram flesta aðra. En
þannig er það ekki – og eitthvað þarf að breytast.
Þær ættu að njóta eldanna sem fyrstar kveikja þá.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Áhugaverð könnun
Niðurstöður skoðanakönnunar sem
birtist í Fréttablaðinu í dag sæta
nokkrum tíðindum. Samkvæmt
könnuninni fengi Björt framtíð ekki
kjörinn þingmann. Samfylkingin, sem
er hvað líkust Bjartri framtíð í stefnu,
bætir heldur ekki við sig að ráði.
Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni, ekki
bara fyrir Guðmund Steingrímsson,
formann flokksins, heldur líka fyrir
stuðningsmenn aðildar að
Evrópusambandinu.
En flokkurinn er einn
tveggja sem hafa verið
hvað jákvæðastir fyrir
aðild að Evrópusambandinu og upptöku
evru.

Turnarnir tveir
Niðurstöðurnar eru kannski ekkert
síður áhyggjuefni fyrir Samfylkingarmenn. Flokkur þeirra var upprunalega stofnaður til þess að verða
mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn. Var
talað á þá leið að Samfylkingin og
Sjálfstæðisflokkurinn yrðu turnarnir tveir sem berðust um áhrifin
í íslenskum stjórnmálum. Síðan þá
hefur mikið vatn runnið til sjávar og
óþol fólks fyrir hefðbundnum stjórnmálamönnum með hefðbundnar hugmyndir um
fulltrúalýðræði aukist til
muna.

Er tilefni til að hlusta?
Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í pistli á
Pressunni í gær að tilefnislaust væri
fyrir stjórnarflokkana að bregðast við
mótmælunum á 17. júní. „Það er ekkert slíkt ástand við stjórn landsins að
bregðast verði við þótt nokkrir stjórnarandstæðingar gargi niðri á Austurvelli á þjóðhátíðardeginum,“ sagði
þingmaðurinn. Könnun Fréttablaðsins
bendir til þess að Sjálfstæðisflokkurinn
auki við fylgi sitt í könnuninni frá
síðustu kosningum. En fylgi Framsóknarflokksins hefur aftur á móti
farið úr 24,4 prósentum og niður í 8,5
prósent nú. Það er því í það minnsta
umhugsunarefni fyrir forystumenn
þar á bæ hvort þeir þurfi að
hlusta betur á kjósendur.
jonhakon@frettabladid.is

HALLDÓR

Jafnrétti er verkefni allra
JAFNRÉTTI

19. júní er merkisdagur í sögu íslenskrar
jafnréttisbaráttu. Þann dag fyrir 100 árum
fengu íslenskar konur og verkamenn kosningarétt og kjörgengi til Alþings. Réttindi
sem virðast sjálfgefin nú til dags en þóttu
það ekki þegar Ísland varð eitt fyrstu landa
heims til að tryggja konum kosningarétt.
Síðan þá hefur 19. júní verið tileinkaður
baráttunni fyrir jafnrétti á Íslandi.
Gríðarmikið hefur áunnist í jafnréttisSigmundur Davíð
málum. Þar geta Íslendingar reyndar státað
Gunnlaugsson
af betri árangri en allar aðrar þjóðir. Þrátt
forsætisráðherra
fyrir það er mikilvægt að við höldum áfram
baráttunni fyrir jöfnum tækifærum allra
óháð kyni. Árangur jafnréttisbaráttunnar
leiðir líka stöðugt í ljós ný verkefni til að
takast á við. Nú eru til að mynda bætt staða
drengja í skólakerfinu og betri kjör og réttindi kvenna í láglaunastörfum að fá aukna
athygli sem mikilvæg verkefni í jafnréttisbaráttunni.
Jafnrétti kynjanna varða alla, fólk á
öllum aldri og karla jafnt sem konur. Það er
mikilvægt að sem flestir láti sig málefnið
varða, líti á það sem skyldu sína að vinna að
og verja jafnrétti. Það á að vera jafnmikið
keppikefli karla og kvenna.
Karlar hafa tilefni til að fagna deginum í
dag ekki síður en konur. Ekki aðeins vegna
þess að karlmenn sem áður höfðu ekki notið
kosningaréttar fengu þann rétt fyrir hundrað árum, heldur vegna þess að kosninga-

réttur kvenna er ekki síður fagnaðarefni
fyrir karla en konur. – Á sama tíma og við
vinnum að enn betri árangri í jafnréttismálum á Íslandi er mikilvægt að við látum gott
af okkur leiða á sviði jafnréttismála í öðrum
heimshlutum. Land sem er álitið öðrum
fyrirmynd hefur skyldu til að hjálpa öðrum.
Ísland nýtur mikillar virðingar á alþjóðavettvangi vegna árangurs á sviði jafnréttismála og fyrir vikið er því veitt athygli
þegar fulltrúar okkar ræða þau mál.
Með því að hjálpa öðrum þjóðum að bæta
stöðu sína á sviði kynjajafnréttis erum við
ekki aðeins að vinna að réttlæti fyrir konur
heldur um leið að bæta samfélögin að öllu
leyti því fátt er betur til þess fallið að stuðla
að framþróun á ólíkum sviðum og aukinni
velmegun en aukið jafnrétti.
Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna verður
Ísland áfram virkur þátttakandi í jafnréttisbaráttunni, meðal annars í verkefninu
HeForShe (HeForHer) á vegum UN Women,
sem ég hvet alla til að kynna sér á www.
HeForShe.is
Stúlkur og piltar eiga að alast upp við
að þau séu metin að verðleikum en ekki á
grundvelli kyns. Þau eiga rétt á sömu framtíðardraumum og það er skylda okkar sem
eldri erum að tryggja þeim sömu tækifæri
til að láta þá drauma rætast.
Til hamingju með daginn íslenskir karlar
og konur.
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Til hamingju með daginn!

Kosningaréttur
kvenna í 100 ár
Til hamingju með kvenréttindaJAFNRÉTTI
➜ Sverjum þess eið að gera
daginn, kæru landsmenn. Í dag ber
enn betur, ekki á næstu 100
að hugsa til allra þeirra kvenna
árum heldur strax.
sem áratugum saman beittu sér
fyrir kosningarétti kvenna til
Alþingis og karlanna sem studdu
enn mikill og berklar herjuðu á
þær og greiddu að lokum atkvæði
landsmenn. Heilbrigðisþjónusta
með því að veita konum þessi sjálfvar byggð upp, ekki síst að frumsögðu réttindi.
kvæði kvenna en það var ekki fyrr
Það er merkilegt til þess að
Eygló
en með batnandi efnahag og nýju
hugsa að okkar fámenna og fátæka Harðardóttir
kvennahreyfingunni sem konur
Ísland var meðal fyrstu landa í
félags- og húsEvrópu til að veita konum kosnnæðismálaráðherra fóru að mennta sig í ríkum mæli.
ingarétt, fyrst til sveitarstjórna og
Enn kynbundinn launamunur
síðan til Alþingis. Kosningaréttinum var
Þrátt fyrir sókn kvenna á öllum sviðum
fagnað á Austurvelli 7. júlí 1915 í skínog meiri atvinnuþátttöku kvenna en víðast
andi sólskini, stafalogni og með gleðibrag
annars staðar hefur kynbundnu misrétti
á öllum andlitum eins og sagði í Kvennaekki verið eytt. Hér mælist enn kynbundblaðinu. Bríet Bjarnhéðinsdóttir hélt ræðu
inn launamunur þrátt fyrir aðgerðir og
og sagði m.a.: „Vér heilsum glaðar framtíðáróður til að útrýma honum. Enn er glímt
inni, þar sem karlar og konur vinna í bróðvið rótgrónar staðalímyndir um hluterni saman að öllum landsmálum, bæði á
verk kynjanna sem valda afar kynskiptum
heimilunum og á alþingi.“
vinnumarkaði með svokölluðum kvennaÓgrynni vatns er til sjávar runnið frá
og karlastörfum sem stuðlar að og ýtir
því að Bríet mælti þessi orð. Ísland trónir
undir launamun. Konur vinna frekar hjá
í efsta sæti þjóða þar sem kynjamunur er
hinu opinbera við kennslu, umönnun og
minnstur í heiminum og hefur vermt það
þjónustu en karlar á almenna vinnumarksæti í heil sex ár. Það tók þó langan tíma
aðnum í iðngreinum og fjármálaþjónustu.
að auka hlut kvenna í stjórnmálum. HindrKarlar móta svo að miklu leyti vinnumarkanir voru fleiri en kvenréttindakonurnar
aðsstefnuna og í stjórnum fyrirtækja eru
höfðu reiknað með.
karlar enn í miklum meirihluta, þrátt fyrir
Þegar við nú metum stöðu kynjajafnákvæði laga um kynjakvóta og niðurstöður
réttis hér á landi er augljóst að við höfum
rannsókna sem sýna að ímynd fyrirtækja,
náð gríðarlegum árangri á sviði stjórnmálvinnuandi og árangur verður betri þar
anna. Hlutur kvenna er 40% á Alþingi og
sem konur og karlar vinna saman.
44% í sveitarstjórnum sem er góður árangÁ þessu merka afmælisári blasir við að
ur en við getum enn gert betur. Á þeim 100
enn er mikið verk að vinna til að tryggja
árum sem liðin eru frá því að konur fengu
jafnrétti kynjanna. Sverjum þess eið að
kosningaréttinn höfum við einnig stigið
gera enn betur, ekki á næstu 100 árum heldstór skref hvað varðar jafnrétti til menntur strax. Unga fólkið og komandi kynslóðunar, atvinnu og heilbrigðis. Þegar konur
ir eiga það skilið að við gerum framtíðarsöfnuðust saman á Austurvelli fyrir réttdrauma formæðra okkar að veruleika.
um 100 árum var mæðra- og barnadauði

Dagurinn í dag er helgaður jafnJAFNRÉTTI
rétti kynjanna. Allt árið 2015 er í
raun helgað jafnréttismálum. Við
fögnum aldarafmæli kosningaréttar kvenna til Alþingis og minnumst
framlags þeirra til samfélagsins í
áranna rás.

➜ Það er óásættanlegt að

nokkur telji réttlætanlegt –
árið 2015 – að greiða konum
lægri laun en körlum fyrir
sama starf. Í ár veltum við því
upp hvernig við getum best
undirbúið dætur okkar og
syni fyrir framtíð jafnréttis og
jafnræðis.

Stórt skref í jafnréttisátt
Sá merki viðburður sem við fögnÓlafía B.
um í dag, 19. júní, átti sér langan
Rafnsdóttir,
aðdraganda. Árið 1885 ritaði frum- formaður VR
kvöðullinn Bríet Bjarnhéðinsdóttir
konur en karlar í félaginu og formaður þess
grein í Fjallkonuna undir heitinu „Nokkur
er undirrituð.
orð um menntun og rjettindi kvenna“. Hið
íslenska kvenfélag var stofnað nokkrum
Launalausar í mánuð á ári
árum síðar en það var fyrsta félagið sem
En þó að margt hafi breyst er baráttunni
hafði það á sinni stefnuskrá að auka réttindi
langt frá því lokið. Hér er ég að sjálfsögðu
kvenna. Árið 1907 var Kvenréttindafélag
að tala um stöðu kynjanna á vinnumarkÍslands síðan stofnað en markmið þess var
aði. Í haust eru liðin 40 ár frá því að konur
að „starfa að því að konur fái fullt stjórní tugþúsunda tali lögðu niður störf til að
málajafnrétti á við karlmenn, kosningarétt
krefjast sömu launa og karlar. Kvennafríog kjörgengi svo og embættisgengi og rétt
dagurinn árið 1975 markaði tímamót í sögu
til atvinnu með sömu skilyrðum og þeir,“
jafnréttisbaráttunnar á Íslandi. Samstaða
eins og fram kemur á vef félagsins. Loksins
kvenna á þessum degi var einstök og allir –
árið 1913 var frumvarp um kosningarétt
bæði konur og karlar – fundu áþreifanlega
kvenna 40 ára og eldri lagt fram – það var
fyrir því hve mikilvægur þáttur kvenna er
samþykkt og síðan staðfest á þessum degi
á vinnumarkaði. Við hjá VR höfum reiknað
fyrir einni öld. Því fögnum við í ár og full
það út að kynbundinn launamunur kostástæða til. Kosningaréttur kvenna var stórt
ar konur í félaginu mánaðarlaun árlega.
skref í átt til jafnréttis karla og kvenna –
Það þýðir að konur þurfa að vinna launaenda um sjálfsagðan rétt beggja kynja að
laust í einn mánuð á ári áður en þær fá
ræða.
greidd sömu laun og karlar fyrir sambæriBaráttan heldur áfram
legt starf. Með sama hraða, náum við í VR
launajafnrétti eftir tuttugu ár.
Konur brjóta niður hindranir á hverjum
Sættum við okkur við það? Nei, auðvitað
degi í baráttu sinni fyrir jafnrétti. VR var
ekki. Það er óásættanlegt að nokkur telji
stofnað fyrir rúmri öld af körlum og var
réttlætanlegt – árið 2015 – að greiða konum
í raun lokaður karlaklúbbur fyrstu árin.
lægri laun en körlum fyrir sama starf. Í ár
Fyrsta konan sem gekk í VR var Laura
veltum við því upp hvernig við getum best
Hansen árið 1900 en þegar hún sótti um
undirbúið dætur okkar og syni fyrir framinngöngu í félagið var henni það ekki heimtíð jafnréttis og jafnræðis. Það læra börnin
ilt, samkvæmt lögum félagsins. Eftir miklsem fyrir þeim er haft – höfum jafnrétti
ar umræður var umsókn hennar loks samalltaf í forgrunni. Allir dagar eiga að snúast
þykkt og gerð var breyting á lögum VR sem
um jafnrétti, ekki bara 19. júní.
heimilaði inngöngu kvenna. Í dag eru fleiri
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Höldum
baráttunni áfram
Við fögnum í dag aldar- JAFNRÉTTI
➜ Það er því engin
afmæli kosningaréttar
tilviljum að stjórnkvenna. Bríet Bjarnhéðmálahreyﬁng jafnaðinsdóttir þakkaði fyrir
réttum 100 árum þingarmanna fagnar 100
mönnunum sem komu að
ára afmæli á næsta
því að breyta stjórnarári. Hún varð til sem
skránni. Þeir voru auðsvar við kosningarétti
vitað allir karlar. Það
minnir okkur á að það er Árni Páll
fjöldans.
ekki síður hlutverk karla Árnason
en kvenna að koma jafn- formaður
rétti á. Að karlar sam- Samfylkingarinnar
einist gegn ofbeldi gegn
konum. Að karlar hætti að miseinstæðrar móður, fæddrar í
muna konum á vinnustöðum. Að
blóðskömm í vistarbandi. Saga
karlar axli jafnan hlut af heimhennar og langömmu minnar minnir á að Ísland er ekki
ilishaldi á við konur. Að karlar
bara kynskipt land heldur líka
starfi við hlið kvenna í baráttunni fyrir auknu frelsi og auknstéttskipt. Betur menntaðar og
um völdum kvenna.
betur stæðar konur leiddu barÍ dag verðum við vitni að
áttuna fyrir kosningaréttinum
nýrri bylgju femínisma. Hún
og fátækir karlar fengu kosnbirtist í brjóstabyltingu, til að
ingarétt um leið og konur. Á
brjótast út úr staðalmyndum
bænaskjölum þúsunda kvenna
kynjanna og hrelliklámi. Hún
um kosningarétt er nöfn vinnubirtist í hreinskilinni umræðu
kvenna og niðursetninga hvergi
um kynbundið of beldi, sem
að finna.
hefur náð nýjum hæðum á
Það er því engin tilviljun að
Beauty tips upp á síðkastið.
stjórnmálahreyfing jafnaðarÞað gleður að sjá nýjar kynmanna fagnar 100 ára afmæli
slóðir berjast, en það er sorgá næsta ári. Hún varð til sem
leg áminning um hversu hægar
svar við kosningarétti fjöldans.
framfarirnar eru þegar enn ein
Tilgangur hennar hefur frá
kynslóð ungra kvenna telur sig
upphafi verið að veita þeim afl
knúna til að berjast fyrir sjálfsem áttu hvorki rödd né völd.
sögðum réttindum. Það er líka
Við fylgjum nú femínískri hugáminning um að barátta fyrir
myndafræði og við erum stolt
af framlagi Kvennalistans til
réttindum er stöðug, því annars
blasir við kyrrstaða eða afturhreyfingar okkar. Á komandi öld
för. Dæmi um það er stytting
verður barátta jafnaðarmanna
fæðingarorlofsins og baráttan
áfram barátta fyrir fjöldann
við kynbundinn launamun.
gegn forréttindum fárra, fyrir
Amma mín var lausaleiksbarn
jafnrétti og jöfnum tækifærum.

Háskólasjúkrahús?
Bolli Héðinsson og Kári SKIPULAG
➜ Ég skil ekki hvers
Stefánsson voru gestvegna alþingismenn
ir Sigurjóns Egilssonar
haﬁ ekki fyrir löngu
á Bylgjunni. Kári sagði
síðan látið gera raunsérfræðideildir flytjast
frá Landspítalanum út
hæfan samanburð á
í bæ. Beinalækningar
staðsetningu í Fossværu komnar í Orkuhúsvogi og við Hringið og í Ármúlanum væri
verið að opna einhvers Sigurður Oddsson braut.
konar sjúkrahús með verkfræðingur
brjóstskurðstofudeild
fyrir konur. Á báðum stöðum
spítalinn, sem átti að sameina
væru sjúklingar í góðum höndum
allt á einn stað, sé of lítill, áður
fagfólks. Það gætu samt komið
en byrjað er að byggja hann? Í
upp aðstæður, sem gerðu það að
Fossvogi er meir en nóg pláss og
verkum að sjúklingar væru ekki
auk þess hægt að leigja út húseins öruggir á þessum litlu spítnæði fyrir einkareknar deildir.
ölum.
Spítali í Fossvogi var að hluta
Kári sagði að fleiri sérsvið
til sleginn út af borðinu af þeirri
ættu eftir að fara frá Landspítástæðu að búið væri að byggja
svo mikið á svæði, sem hafði
alanum. Það bara gerðist og
ekki gott að svara hvers vegna.
verið ætlað fyrir stækkun hans.
Læknar væru á betri launum
Það kann að hafa verið rétt
en á spítalanum. Það væri ekki
miðað við 5-6 hæða hús, eins og
vegna samkeppni, því til þess
á að byggja við Hringbraut. Í dag
værum við of fá. Fyrir spítalann
eru sjúkrahús hins vegar byggð
væri vont að sérþekking flyttist
á hæðina en ekki mörgum húsum
frá honum. Sérfræðigreinar ætti
dreift yfir stórt svæði. Í Fossað kenna á háskólasjúkrahúsi
vogi er hægt að byggja til framog ekki væru nógu mörg tilfelli
tíðar á hæðina, eins og gert er í
til að halda læknum í þjálfun á
Bandaríkjunum. Byggja hraðar
tveimur stöðum. Best væri að fá
betra og ódýrara sjúkrahús, en
þessar deildir aftur inn á spítþað sem nú skal byggt við Hringalann, þá væri hægt að greiða
braut.
læknum sömu laun og úti í bæ
Háskólaspítali þjónar öllu
og heildarkostnaður væri samt
landinu líkt og flugvöllur. Skattlægri en nú er.
greiðendur standa undir byggingu hans og um alla framtíð
Ég hvet alla þá sem hafa áhuga
á þessum málum að hlusta á þáttrekstrarkostnaði.
inn. Ekki hvað síst þá sem bera
Fyrir utan byggingarkostnað
ábyrgð á byggingu nýs spítgæti munur á rekstrarkostnaði
ala (ef finnast) og svo auðvitað
verið af stærðargráðu tekna ríkhollvinasamtök Landspítalans.
isins af álveri.
Þátturinn ber heitið LandspítalStjórnvöld bera ábyrgð á að
anum fórnað fyrir einkareksthagstæðasta lausn sé valin fyrir
ur. Hann má nálgast á slóðþað gott hús svo vel tækjum búið
inni: http://www.visir.is/section/
að læknar sækist eftir að vinna
MEDIA98&fileid=CLP36592.
þar. Ég skil ekki hvers vegna
alþingismenn hafi ekki fyrir
Þar tala þeir sem fagþekkinguna
hafa.
löngu síðan látið gera raunhæfan samanburð á staðsetningu
Hagstæðasta lausnin
í Fossvogi og við Hringbraut. Í
Ekki veit ég, hvort í nýjum spítstað þess að setja sig inn í mál og
ala við Hringbraut sé nægilegt
leysa fer hvert þingið á eftir öðru
pláss fyrir þessar deildir vildu
í að þrasa vikum saman í þeim
þær koma til baka. Það er hvort
tilgangi að tefja störf þingsins.
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Til hamingju með daginn!
Í dag hafa konur haft kosn- JAFNRÉTTI
ingarétt á Íslandi í 100 ár.
Kvenfrelsisbaráttan er
enn eldri. Hún hefur skilað okkur mikilvægum lýðræðislegum réttindum og
samfélagi þar sem konur
og karlar hafa sama rétt og
sömu skyldur. Að minnsta
kosti að forminu til.
Sóley

dag. Fóstureyðingalöggjöfin væri varla til, ekki frekar en leikskólar svo einhver dæmi séu nefnd. Með
auknum áhrifum kvenna
hafa áherslur samfélagsins breyst – okkur öllum til
góða.

Samtíminn
Enn er margt ógert og það
Tómasdóttir
Jafnrétti á
getur reynt á þolinmæðina.
forseti borgarheimsmælikvarða
Í dag er þó fullt tilefni til
stjórnar
bjartsýni. Ungir og kraftHvergi mælist meira jafnmiklir femínistar stíga fram um
rétti en á Íslandi. Það er vissulega
þessar mundir og breyta og bylta
fagnaðarefni, þó enn sé langt í land.
á áhrifaríkan hátt. Í vetur hafa
Á Íslandi er kynbundinn launamunur, það hallar á konur í stjórnmálþær hafnað skilgreiningum klámum, í fjölmiðlum og í atvinnulífi og
væðingarinnar á líkömum kvenna,
kynbundið ofbeldi er daglegt brauð.
þær hafa afhjúpað og mótmælt
hversdagslegu misrétti og þær
Þessu verður að breyta.
hafa talað upphátt og opinskátt um
Áhrif kvenna
reynslu sína af kynbundnu ofbeldi.
Kvennabaráttan hefur verið háð frá
Þessi barátta er eðlilegt framhald
örófi alda með ólíkum aðferðum og
af baráttu formæðra okkar fyrir
vegna ólíkra mála. Kosningaréttkosningaréttinum og baráttu rauðurinn var stórt og þýðingarmikið
sokkanna, kvennaframboðs og
skref, en konur hafa í gegnum tíðkvennalista undir lok síðustu aldar.
ina haft margslungin áhrif á samReykjavíkurborg
félagið og samfélagsgerðina. Heilbrigðiskerfið væri ekki eins og það
Reykjavíkurborg mun fagna áruner í dag án vaskrar framgöngu
um 100 með 100 viðburðum. Markkvenna sem á sínum tíma beittu
miðið er að fagna þeim árangri
sem náðst hefur með fjölbreyttsér fyrir byggingu spítala. Fæðingarorlof væri ekki eins og það er í
um hætti, en hvetja á sama tíma til

➜ Þessi barátta er eðlilegt
framhald af baráttu formæðra okkar fyrir kosningaréttinum og baráttu
rauðsokkanna.

frekari framfara. Þannig leggjum
við okkar af mörkum til að gera
fjölbreytileika kvenna og verka
þeirra sýnilegri í samfélaginu.
Afmælisdagurinn
Í dag verður afmælinu fagnað
með fjölbreyttum hætti í miðborginni. Framlag Reykjavíkurborgar
verður í anda þess sem hér hefur
verið rakið, til heiðurs formæðrum okkar en með áherslu á frekari
framfarir.
Samkvæmt hefð verður blómsveigur frá Reykvíkingum lagður
á leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur
og í eftirmiðdaginn verður opnuð
vegleg sýning á Kjarvalsstöðum í
tilefni dagsins. Dagskráin í Ráðhúsinu verður þó alfarið í höndum
ungra femínista sem hafa hannað og skipulagt dagskrána í anda
málefna líðandi stundar. Þannig
heiðrum við formæður okkar og
lýðræðis- og frelsishetjur framtíðar á sama tíma. Til hamingju
með daginn. Áfram stelpur!

Vér mótmælum öll, eða hvað?
Fleinn þessarar þjóðar kom LÝÐRÆÐI
gang og hundsa vilja meirihlutans í eigin landi. Vísast
berlega í ljós á Austurvelli
þjóðhátíðardaginn. Hávær
er stjórnarskrármálið þar
sem yfirgnæfandi meirimótmæli yfirkeyrðu ræðu
hluti þjóðarinnar lagði
forsætisráðherra og Jón
blessun sína yfir nýjan
Sigurðsson, mótmælandi
þjóðarsáttmála í þjóðaratÍslands, stóð í millum.
kvæðagreiðslu. Sá þjóðarEflaust hefur hann hugsað:
vilji hefur verið algerlega
Hvort er nú meiri óvirðing við lýðveldið, hávaðinn Lýður Árnason
vanvirtur og málið nú í allt
fyrir aftan mig eða ræðan læknir og vaktstjóri öðrum farvegi en til stóð.
fyrir framan mig?
Jón Sigurðsson taldi
Lýðræðisvaktar
Að yfirgnæfa hátíða- innar
þáríkjandi yfirvöld stjórna
höld er vissulega óvirðing.
landinu í þágu Dana, ekki
En í því felst líka ákveðin yfirlýsÍslendinga. Mótmælendur dagsins
ing, fratyfirlýsing. Jón Sigurðsson
telja að sama skapi núríkjandi yfirvaldi þjóðfundinn sem vettvang
völd stjórna landinu í þágu þröngenda vöktu mótmæli hans athygli
hagsmuna, ekki heildarhagsmuna.
og voru skerpandi. Af sömu ástæðu
Þetta sést best á því að á sama tíma
völdu mótmælendur núsins einmitt
og stjórnvöld setja lög á verkföll
þennan dag og þessa stund.
afsala þau sér tugmilljarða tekjum
Jón Sigurðsson taldi þáríkjandi
og forgangsraða arði fiskimiðanna
yfirvöld sýna yfirgang og hundsa
til stórútgerðarinnar.
vilja Íslendinga í eigin landi. MótJón Sigurðsson taldi þáríkjandi
mælendur dagsins telja að sama
stjórnvöld standa framförum fyrir
skapi núríkjandi yfirvöld sýna yfirþrifum og vildi nýja hugsun fyrir

➜Að yﬁrgnæfa hátíðahöld

er vissulega óvirðing. En
í því felst líka ákveðin
yﬁrlýsing, fratyﬁrlýsing. Jón
Sigurðsson valdi þjóðfundinn sem vettvang …

Ísland. Mótmælendur dagsins telja
að sama skapi stjórnmálamenn á
Íslandi fasta í úreltri hugmyndafræði hægrisins og vinstrisins og
vilja sjá róttækar stjórnkerfisbreytingar sem færa landið inn
í nútímann með virkari þátttöku
þegnanna.
Ræða forsætisráðherra á þjóðhátíðardaginn var lofgjörð til kyrrstöðunnar. Fagurgali um það að við
séum á réttri leið. Klukkustundu
síðar gellur farsíminn og einhverjum hrósað fyrir frábæra ræðu og
spurður í leiðinni hvort menn ætli
ekki að standa í lappirnar með
makrílfrumvarpið.
Erum við að nenna þessu?

Jónsmessa
24. júní, eða Jónsmessa, er TRÚMÁL
an sé heiðin hátíð, en það er
ein ljúfasta hátíð kirkjuárshún auðvitað ekki, heldur er
ins. Kirkjan skiptir árinu
hún sameiginleg hátíð allra
niður í daga og stundir –
á norðurhveli jarðar sem
kirkjuárið svokallaða – sem
gleðjast eftir langan vetur.
hver og ein minna okkur á
Óháð trú eða trúleysi.
Jesú Krist. Kirkjuárið hefst
Miðsumarhátíð
fyrsta sunnudag í aðventu,
en aðventan boðar einmitt
Hið kristna nafn þessarar
komu Jesú. Jónsmessan Þórhallur
miðsumarhátíðar er dregið
lætur reyndar lítið yfir sér Heimisson
af nafni Jóhannesar skírara og þýðir í raun messa
formlega. Henni fylgir ekk- sóknarprestur
Jóhannesar. Nöfnin Jón,
ert tilstand í kirkjunni eins í Svíþjóð
og mörgum öðrum hátíðum.
Jóhann og Hans eru öll leidd
Jól, páskar og hvítasunna eru þessaf nafni Jóhannesar. Þess vegna
ar stóru hátíðir kirkjuársins og þær
heitir þessi hátíð st. Hans hjá frændeiga sér líka sín föstu og formlegu
um okkar í Danmörku. Svíar draga
hátíðarhöld. Og það á auðvitað við
aftur á móti heiti hennar af hinni
fornu ljósahátíð norrænna manna
um fleiri hátíðir árið um kring. En
Jónsmessan er allt öðruvísi hátíð.
og kalla hana Miðsumar. Þessi miðHún er kannski fyrst og fremst
sumarhátíð kirkjunnar bæði í Danhátíð sumars og kyrrðar. Nú er sólmörku, Svíþjóð, hér á Íslandi og
argangur hvað lengstur og við njótvíðar er helguð Jóhannesi skírara,
um sumarsins í sálu og sinni. Þannhonum sem kom í heiminn á undan
ig er það í raun náttúran sem heldur
Jesú, til að spá fyrir um fæðingu
upp á Jónsmessuna fyrir okkur og
Jesú – benda á að Jesús, ljós heimsins, væri að koma í heiminn.
með okkur og sér um hátíðarhöldin,
sumarsólin, fuglarnir og gróandinn.
Jónsmessan er ætíð haldin 24.
júní, sex mánuðum fyrir aðfangaJónsmessan tengist að sjálfsögðu sumarsólstöðum – lengsta
dag jóla, 24. desember. Þannig horfsólargangi ársins 21. júní. Við fögnum við kristnir menn á allt árið í
samhengi og út frá Jesú Kristi.
um um sumarsólstöður sólinni og
Sumarsólin skín skærast á Jónssumrinu og birtunni eins og norrænir menn hafa gert frá alda öðli,
messu, en hún er aðeins dauft endlöngu fyrir daga kristninnar og
urskin hins sanna ljóss sem kom í
þökkum Guði fyrir sköpunina og
heiminn á jólum, Jesú Krists. Og
lífið sem hann hefur gefið okkur.
eins og Jóhannes skírari kom í
heiminn til að boða fæðingu Jesú,
Það er stundum sagt að Jónsmess-

➜ Þessi miðsumarhátíð

kirkjunnar bæði í Danmörku, Svíþjóð, hér á Íslandi
og víðar er helguð Jóhannesi
skírara, honum sem kom í
heiminn á undan Jesú …

þannig bendir Jónsmessan og sólarbirta hennar fram til fæðingarhátíðar frelsarans.
Jóhannes skírari á sér reyndar
annan messudag sem er ekki eins
bjartur og glaður- það er Höfuðdagurinn sem haldinn er 29. ágúst. Þá
minnumst við þess þegar Heródes
Antípas lét hálshöggva Jóhannes
skírara fyrir boðun sína. Höfuðdagurinn minnir okkur kristna menn á
að trúin og það að segja sannleikann kostar oft fórnir, og að margir
kristnir menn hafa í gegnum tíðina
þurft að fórna miklu fyrir trú sína.
Að vera kristinn er þannig að vera
staðfastur, einnig þegar maður er
kallaður til að bera krossinn með
Jesú í lífi sínu.
Þannig fylgjum við kristnir menn
í helgidögum kirkjunnar ævi og lífi
Jesú og lærisveina hans. Um leið
þá fáum við að taka á móti ljósi
hans hverja stund dagsins, vikunnar, mánaðarins og ársins. Allt árið
endurspeglar nærveru hans og er
helgað af honum. Því allir dagar
minna okkur á hann, rétt eins og
lífið sjálft, ljósið og sumarbirtan.
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Bestu bankarnir
Ný fj á r m á l a s t ö ð u g - FJÁRMÁL
leikaskýrsla Seðlabanka
Íslands er furðuleg málsvörn fyrir aukinni arðsemi af bankarekstri,
í mótsögn við bankarekstur í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og klassíska
hugmyndafræði bankarekstrar.
Jónas Gunnar

andi misskiptingu og vaxandi samfélagsólgu, má
vísa til ákalls plútókratans og óforbetranlega kapítalistans Nicks Hanauer,
sem svo kynnir sig sjálfur. Ákall til allra annarra
plútókrata, kapítalista og
stjórnenda. En Nick líkir
þessu vitlausa sálarlausa
arðsemisgræðgiástandi
Einarsson
Klassísk hugmyndafræði
viðskipta- og stjórn- við undanfara frönsku
Bestu bankarnir eru sam- unarfræðingur
stjórnarbyltingarinnar og
kvæmt klassískri hugmuni óhjákvæmilega enda
myndafræði banka rekstrar þeir
með ósköpum. Ákallið einfalt og
bankar sem gæta sem mest hófs í
skilvirkt: Wake up!
arðsemiskröfu og uppsöfnun eigin
fjár svo að viðskiptavinirnir, heimilin, atvinnurekstur og samfélag
blómstri sem allra fegurst og best.
Á þessum grundvelli er bönkum
veitt skuldatrygging af hálfu seðlabanka sem lánveitanda til þrautavara. Engin önnur fyrirtæki fá svo
vegleg forréttindi. Þess vegna ber
að meta frammistöðu banka með
öðrum hætti en annarra fyrirtækja.

Íslensk arðsemisgræðgi
Samanburðurinn á milli íslenskra
og annarra norrænna banka um
arðsemi eigna og eigin fjár sýnir
að bankastjórnir íslenskra banka
gera allt of háar arðsemiskröfur.
Eigið fé bankanna er of hátt og
sjálfvirk hækkun verðtryggðra
eignasafna með sjálfvirkt auknu
veðrými í mótsögn við góða
bankavenju miðað við klassíska
hugmyndafræði bankarekstrar.
Bankastjórnir og bankastjórar
íslenskra banka virðast alls ekki
skilja hlutverk og tilgang alvöru
bankastarfsemi, né heldur kjörn-

ir fulltrúar með hug á að styðja
áðurnefnt frumvarp, né heldur
höfundur/höfundar skýrslunnar með stóra nafnið. Allt saman
arfavond tíðindi fyrir land og
þjóð.
Heimilin og minni fyrirtækin
verða þá áfram í þrældómi séríslensku hávaxtanna og einhliða
(en kolólöglegra) verðtryggðra
lánasamninga, þjónustugjöldum
banka fjölgað og þau hækkuð,
stýrivöxtum haldið í ofurhæðum,
allt saman í mótsögn við bankarekstur í Danmörku, Noregi og
Svíþjóð.

➜ Fjármála- og efnahags-

ráðuneytið er því miður fast
í öfugmælavísum fjármálaelítunnar …

Arðsemisgræðgin verðlaunuð
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
er því miður fast í öfugmælavísum
fjármálaelítunnar því nú á að verðlauna ofurarðsemina af íslenskum
bankarekstri með auknum bónusgreiðslum til bankamanna. Er von
að spurt sé: Hvað kostar að flytja
til Færeyja?

Bestu norrænu bankarnir
Bestu norrænu bankarnir árið 2014
eru skv. þessu eftirfarandi (Mbl.
28. apr. 15, bls. 16):
Danske bank 0,12% arðsemi eigna.
Storebrand (NO) 0,38%
SkandiaBanken (SE) 0,39%
Nordea Bank (SE) 0,51%
Arbejdernes Landsbank (DK)
0,69%
Íslandsbanki (IS) 2,56%
Landsbankinn (IS) 2,64%
Arion banki (IS) 3,06%
Danske bank er því tuttugu og sex
sinnum betri en Arion banki! Tuttugu og þrisvar sinnum betri en
íslensku bankarnir að meðaltali! Á
fótboltamáli þýðir það tuttugu og
þrjú mörk gegn engu! Ef litið er til
arðsemi eigin fjár er niðurstaðan
eftirfarandi (Viðskiptablaðið 30.
apr. 15):
Danske bank 2,5% arðsemi eigin
fjár
Storebrand 5%
Arbejdernes Landsbank 7,5%
SkandiaBanken 9%
Nordea Bank 11%
Landsbankinn 12%
Íslandsbanki 13%
Arion banki 18%
Leikur með lífskjör
Alþingi Íslendinga er því miður
ekki til stórræða í þessum grafalvarlega leik með lífskjör almennings. Fyrir þinginu hefur legið
frumvarp þar sem gengist er inn
á arðsemiskröfur íslensku bankanna undir kjörorðinu eiginfjárauki og er eins og tíundin gamla
fjórskipt: eiginfjárauki vegna
kerfisáhættu, kerfislegs mikilvægis, sveiflujöfnunarauki og
verndunarauki!
Gissurr bp Ísleifsson hefði þóst
fullsæmdur af svo ágætu lagatækniorðabrelli sem enn eykur
eigið fé bankanna og arðsemiskröfur í krónum og aurum langt
umfram það sem talið er eðlilegt
og sanngjarnt með þeim þjóðum
sem við helst viljum bera okkur
saman við.
Af hverju?
Spurt er: Af hverju hefur tekist að
telja öllum trú um það að hollast sé
að hverfa frá klassískri hugmyndafræði bankastarfsemi og taka upp
í staðinn rekstrarmódel vogunarsjóða og hrægamma?
Svar: Óhófleg arðsemisgræðgi,
með höfuðáherslu á samfélagslegan heilaþvott sem leggur að jöfnu
bankarekstur og annan fyrirtækjarekstur, sbr. viðtalið við bankastjóra Arion banka (Viðskiptamogginn 11. mars 15 á bls. 8-9)
og blaðagrein Patricks Jensens af
síðum Financial Times (Viðskiptamogginn 30. apr. 15 á bls. 11).
Til hvers?
Ef spurt er til hvers muni leiða vaxandi græðgi í hæstu arðsemi sem
óhjákvæmilega hefur í för með sér
vaxandi samþjöppun auðs, vax-

Til hamingju
með daginn
Hjá KPMG eru jafnréttismál í hávegum höfð
en félagið var með þeim fyrstu til að hljóta
Jafnlaunavottun VR og skipa stjórn með jöfnu
kynjahlutfalli. Nú starfa 220 manns hjá félaginu
með jöfnu hlutfalli karla og kvenna.
Í dag lokum við skrifstofum okkar
klukkan 13 og hvetjum við alla til að
sækja viðburði í tilefni dagsins.
kpmg.is
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Hallveigarstaðir formlega teknir í notkun
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærs
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

KRISTJÁNS LINNET EINARSSONAR
frá Vatnsholti.
Margrét Rögnvaldsdóttir
Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir
Albert Þór Magnússon
Heiðdís Helga Antonsdóttir
Kristján Páll Hrafnkelsson
Drífa Björk Kristjánsdóttir
Haraldur Logi Hrafnkelsson
Ingibjörg Katrín Kristjánsdóttir Kjartan Ásbjörnsson
Einar Víglundur Kristjánsson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

ÞÓRA GUÐJÓNSDÓTTIR
Melabraut 9, Seltjarnarnesi,

lést á Elliheimilinu Grund þann 14. júní.
Jarðarförin auglýst síðar.
Guðmundur Jóhannesson
Bergljót Helga Jósepsdóttir
Alexander Jóhannesson
Helga Hafsteinsdóttir
Anna Birna Jóhannesdóttir
Steingrímur Ellingsen
Guðlaug Ingibjörg Hecker
Gary Hecker
barnabörn og barnabarnabörn.

Kvennaheimilið Hallveigarstaðir var formlega opnað þann 19. júní árið 1967. Sögu
hússins má þó rekja til ársins 1925 en þá
hófst söfnun til byggingar kvennaheimilis.
Frá upphafi átti stofnunin alltaf að
vera miðstöð þar sem allar konur væru
velkomnar. Þar áttu þær að geta fengið
upplýsingar um nám og atvinnu, aðgang
að bókum og blöðum og þær áttu einnig
að geta leigt herbergi gegn sanngjörnu
verði.
Miklar hindranir urðu í vegi fyrir byggingu hússins. Söfnunin gekk ekki eins
og vonir stóðu til meðal annars vegna
kreppu og stríðs. Yfirvöld samþykktu ekki
teikningar af þeim Hallveigarstöðum
sem upphaflega áttu að rísa svo að grípa
þurfti til þess að grafa samkomu- og
fyrirlestrarsal í jörðina. Ríkisstjórnin gaf
kvennasamtökunum lóðina undir húsið,
en það stendur við Túngötu 14.
Árið 1967 voru Hallveigarstaðir loksins
vígðir og teknir í notkun. Húsið var nefnt
í minningu Hallveigar Fróðadóttur. Kvenfélagasamband Íslands og Kvenréttindafélag Íslands eru meðal þeirra samtaka
sem hafa aðstöðu í húsinu en hluti þess
er leigður út, meðal annars til kanadíska
sendiráðsins.

Hjartans þakkir fyrir samúð, kveðjur
og hlýhug við andlát og útför

HARÐAR ZÓPHANÍASSONAR
sem var jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju
29. maí síðastliðinn. Sérstakar alúðarþakkir
fær starfsfólk Sólvangs í Hafnarfirði.
Ásthildur Ólafsdóttir
Ólafur Þ. Harðarson
Hjördís Smith
Sigrún Á. Harðardóttir
Tryggvi Harðarson
Edda S. Árnadóttir
Elín Soffía Harðardóttir
Sigurjón Gunnarsson
Kristín Bessa Harðardóttir
Bjarni Sigurðsson
Guðrún Harðardóttir
Tryggvi Jóhannsson

Hjartans þakkir fyrir samúð, kveðjur og
hlýhug sem okkur fjölskyldunni hefur
verið sýnd við andlát og útför ástkærrar
eiginkonu, móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

HJÖRDÍSAR SIGURÐARDÓTTUR
Markarvegi 15.
Ásgeir Hjörleifsson
Sigurður Þór Ásgeirsson
Fríða Kristín Gísladóttir
Hjörleifur Ásgeirsson
Maria Purificacion Luque
Jimenez
Kristinn Ingi Ásgeirsson
Linda Hrönn Einarsdóttir
Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Svanlaug Rós Ásgeirsdóttir
Xavier Rodriguez
barnabörn og barnabarn.

FORMAÐUR FRAMKVÆMDANEFNDARINNAR Auður starfar sem forstöðukona á Kvennasögusafninu.

Elskulegur sambýlismaður og faðir,

HALLDÓR HALLDÓRSSON
blaðamaður,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík
23. júní kl. 15.00.
Fyrir hönd annarra vandamanna,
Ingibjörg Tómasdóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir

Bróðir okkar og frændi,

HARALDUR JÓNSSON
frá Fremra-Hálsi
í Kjós,

lést þann 3. júní síðastliðinn á hjúkrunarheimilinu Grund við Hringbraut. Útförin fer
fram frá Áskirkju 19. júní nk. kl. 13.00.
Ósk Jónsdóttir
Ása Jónsdóttir
Jón Þorgilsson
Birna Grímsdóttir

Jenný Jónsdóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
Eyvindur Þorgilsson
Ingi Valtýsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dagurinn hefur mikla
þýðingu fyrir allar konur
Auður Styrkársdóttir hefur unnið hörðum höndum ásamt framkvæmdanefnd 100 ára
afmælis kosningaréttar kvenna frá árinu 2013. Dagurinn er merkileg kaﬂaskil í sögunni.
Auður Styrkársdóttir er formaður
framkvæmdanefndar 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna ásamt því að
vera forstöðukona Kvennasögusafnsins
sem starfar sem sérstök eining innan
Landsbókasafnsins.
Hún hefur unnið hörðum höndum
að undirbúningi þessara tímamóta.
„Nefndin var skipuð í september árið
2013 og okkur var falið að koma með
tillögur til Alþingis sem þau gætu ráðist í til þess að minnast þessa merka
dags,“ segir Auður. Meðal tillagana
sem Alþingi samþykkti voru sýningar í höfuðsöfnum landsins, ráðstefna í
Hörpunni í október á þessu ári, hátíðarhöld á Austurvelli í dag og rit sem
gefið verður út árið 2020 sem verður
helgað 100 ára afmæli kosningaréttar
kvenna. Þá verða einnig komin 100 ár

frá því að konur og karlar fengu sömu
kosningaréttindi, en þau lög voru samþykkt í stjórnarskránni árið 1920.
Þessi dagur markar merkileg kaflaskil í sögu Íslands. „Dagurinn hefur
mikla þýðingu fyrir allar íslenskar
konur, ungar sem aldnar. Þennan dag
minnumst við sögunnar, við minnumst þess mikla starfs sem forverar
okkur lögðu á sig. Það er full ástæða
til að þakka þeim fyrir,“ segir Auður.
„Ef ung kona frá 1915 fengi að upplifa
Ísland í dag þá mundi hún ekki þekkja
til. Réttindin hafa breyst mikið og
tækifærin sem bjóðast konum eru allt
önnur.“
Framkvæmdanefndin vegna aldarafmælisins var kjörin á fundi sem forseti Alþingis boðaði til með fulltrúum
samtaka kvenna og jafnréttismála um

Ef ung kona frá 1915
fengi að upplifa Ísland í dag
þá mundi hún ekki þekkja
til. Réttindin hafa breyst
mikið og tækifærin sem
bjóðast konum eru allt
önnur.

land allt. Í nefndinni sitja Siv Friðleifsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Erla Karlsdóttir, Ingimar Karl Helgason, Ólafía
B. Rafnsdóttir og Steinunn Stefánsdóttir. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, fyrrverandi forseti Alþingis, er
framkvæmdastjóri nefndarinnar.
gunnhildur@frettabladid.is

Jógahátíð á sumarsólstöðum
Jógahátíð verður haldin í Ásgarði í Kjós á sunnudaginn í tilefni af alþjóðlegum jógadegi. Á dagskrá er meðal annars
kundalini-jóga, fyrirlestrar, hugleiðsla, gong-slökun,
möntrusöngur, lífrænt grænmetisfæði, náttúruskoðun,
gönguferðir og tónleikar með Teiti Magnússyni. Nánari
upplýsingar má finna á www.sumarsolstodur.is

GERRY WEBER –TAIFUN

SUMARSALAN HAFIN

20% - 30%
AFSLÁTTUR

Skoðið
laxdal.is/
yﬁrhafnir
Vertu vinur á
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

19. júní 2015
Við fögnum
100 ára afmæli
kosningaréttar
íslenskra kvenna

SUMARLEGT Salatið er hollt og gott og lítur vel út sem er ekki síður mikilvægt.

SUMARSALAT OG
MANGÓ-HRÁKAKA

Við bjóðum
19% afslátt
í tilefni dagsins
Dagana
18. - 20. júní
Netverslun á tiskuhus.is
my style

Stærðir 38-52

SUMARLEGAR UPPSKRIFTIR Ásthildi Björnsdóttur finnst gaman að fá fólk í
mat og prófar þá gjarnan eitthvað nýtt og skemmtilegt. Fjölskyldumeðlimirnir
eru þó yfirleitt þau sem hafa helst prófað þessa tilraunastarfsemi hennar.

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

FRAMHALD Á SÍÐU 2

”
PRENTUN.IS

Ég mæli
m með því að nota
vandaða meltingargerla
vand
eins og frá OptiBac Probiotics
til að viðhalda heilbrigðri
meltingu
og bæta
m
almenna
heilsu
a

Flatur magi á sjö dögum
ögum
One Week Flat dregur úr lofti í maga
og gerir þaninn kvið flatari.
@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland
ibaciceland

“

Han
Hanna Rún Bazev Óladóttir
dansari.

Fæst í apótekum og heilsubúðum

FÓLK| HELGIN
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur
og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja
Ástþórsdóttir Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Húð, hár og neglur

GOJI BER
•
•
•
•

GOJI BER innihalda
500 sinnum meira magn
C-vítamíns en appelsínur,
margfalt meira járn en
spínat og tífalt meiri
andoxunarefni en bláber

Hár, húð og neglur
Vellíðan
Sjón og minni
Stútfull af
andoxunarefnum,
vítamínum, steinefnum,
amínósýrum og
lTUSãRUM

LOSTÆTI Ljúffeng hrákaka sem ekki þarf að baka.

Hamingjuberin

Á

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið,
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuver,
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

BYLGJAN989

#BYLGJAN

SPRENGISANDUR
ER Í LOFTINU
SIGURJÓN M. EGILSSON
OG ÞJÓÐMÁLIN Í BEINNI

SUNNUDAG MILLI KL. 10:00 - 12:00

sthildur Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur og ÍAK-einkaþjálfari, hefur lengi haft áhuga
á eflingu á andlegri og líkamlegri
heilsu og vellíðan. Henni finnst afskaplega róandi og gott fyrir hugann
að standa í eldhúsinu og búa til eitthvað nýtt og gott. Áhugi hennar á
matargerð hófst fyrir alvöru þegar
hún fór í ÍAK-einkaþjálfaranám fyrir
nokkrum árum. Nú býr hún í Hollandi og starfar við það sem henni
finnst skemmtilegast að gera, sem er
að aðstoða fólk og leiðbeina því í átt
að betri vellíðan og heilsusamlegri og
bættari lífsstíl en í Hollandi lærði hún
einnig heilsumarkþjálfun við Institute
for Integrative Nutrition í New York.
„Með réttu mataræði er hægt að hafa
áhrif á margt til hins betra eins og til
dæmis of háan blóðþrýsting, sykursýki-2, auka úthald og orku, minnka
fyrirtíðaspennu, lágmarka túrverki
og mígreni tengt blæðingum. Ég get
oft á tíðum gleymt mér í eldhúsinu og
stunda þar alls konar tilraunir sem
stundum heppnast og stundum mislukkast – tilraunir sem eiginmaður og
dætur mínar tvær fá svo sannarlega
óspart að kynnast. Þau eru hin formlega smökkunarnefnd og hafa úrslitaáhrif á það hvort það sem ég bý til fái
að birtast á blogginu mínu, Matur milli
mála,“ segir Ásthildur.
Hún gefur lesendum hér tvær uppskriftir að sumarlegum réttum; salati

sem einfalt er að gera og mangó-hráköku sem heimilisfólk Ásthildar biður
ansi oft um að sé gerð. „Á sumrin rennur á mig „salat-æði“ og þá bý ég til alls
konar útgáfur af salati og er í miklum
tilraunum með hvað passar saman og
hvað ekki. Mangó-hrákökuna sívinsælu
þarf að gera með smá fyrirvara áður
en hún er á borð borin. Það þarf að
leggja cashew-hnetur í bleyti yfir nótt
en annars er hún mjög einföld. Þessi
hrákaka verður bara betri ef hún er
gerð tímanlega – okkur finnst hún best
á öðrum eða þriðja degi. Því er flott að
gera hana vel tímanlega fyrir til dæmis
grillveislur sumarsins.“

SPORTLEG Ásthildur
og eiginmaður hennar
Birgir Gunnarsson
hugsa vel um heilsuna.
Ásthildur gefur hér tvær
sumarlegar uppskriftir
að salati og köku.
MYNDIR ÚR EINKASAFNI

SUMARSALAT OG MANGÓ-HRÁKAKA

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

SUMARSALAT MEÐ
FERSKJUM & JARÐARBERJUM
„Mér finnst virkilega gaman að
borða góðan mat og það sem mér
finnst skipta mjög miklu máli er að
það sem ég borða líti vel út því þá
er svo miklu skemmtilegra að borða
það.“
Blandað grænt salat – fæst tilbúið í
pokum sem innihalda þá t.d. babyleaf, romain-salat, redbeat, lollo
rosso, carmoli og green oakeas.
1 stór tómatur, niðursneiddur
2-4 saxaðir sólþurrkaðir tómatar
½ rauð paprika, niðursneidd
8 stk. grænar ólífur
Alfalfaspírur, magn eftir smekk
Grænkáls- og smáraspírur, magn
eftir smekk
1 vel þroskuð ferskja skorin í
sneiðar
3-4 jarðarber, skorin í báta
1-2 msk. sólblómafræ og/eða
graskersfræ
2-3 tsk. lífræn jómfrúarólífuolía
Salatinu dreift á disk. Tómötum, papriku, ólífum, spírum
og ávöxtum raðað ofan á. Sólblómafræjunum dreift yfir. Ólífuolíunni hellt yfir.

MANGÓ-HRÁKAKA
Yndislega ljúffeng hrákaka sem ekki
þarf að baka – bara setja í kælinn,
hún geymist þar í tvo til þrjá daga
og verður bara betri eftir einn til tvo
daga.
BOTNINN
1 ½ bolli möndlur
1 bolli döðlur (ef döðlurnar eru mjög
þurrar getur verið
gott að setja þær í
smástund í bleyti)
½ bolli kókosmjöl
¼ tsk. vanilla
extrakt
¼ tsk. sjávarsalt
Fyllingin:
2 ½ bolli cashew-hnetur sem settar
hafa verið í bleyti í 4-8 tíma (til
dæmis yfir nótt)
¾ bolli kókosolía

¼ bolli lucuma-duft
½ bolli kókos-cream
1 ½-2 stk. vel þroskuð mangó
¾ bolli hlynsíróp
1 tsk. vanilluextrakt
Skreytingin:
Vel þroskað mangó
3-5 stk. ástaraldin
(passion fruit).
Allt hráefnið
sem á að fara í
botninn er sett í
matvinnsluvél
og blandað vel
saman þar til
„deigið“ er orðið
viðráðanlegt, gæti þurft að
bæta við nokkrum döðlum.
Botninn þjappaður vel niður á
disk með hringformi. Sett til hliðar.
Allt það sem á að vera í fyllingunni sett í matvinnsluvél og blandað
vel saman.
Fyllingunni er hellt yfir botninn og
sett í ísskáp, í fjóra til sex tíma – gott
yfir nótt.
Tekið úr hringforminu, skreytt
með fersku mangói og ástaraldinum.
Gott að bera fram með ís eða
jafnvel rjóma.
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Segðu já við lífinu.

HLJÓMAR SECRET
SOLSTICE-HÁTÍÐAR
Ósk Gunnarsdóttir stjórnar
morgunþættinum á FM 95,7
og er kynningarstjóri tónlistarhátíðarinnar sem er nú um
helgina, Secret Solstice.
Hún tók saman lista yfir flytjendur sem munu koma fram á
hátíðinni og eru til þess fallnir að koma hverjum sem er í
stuð, óháð veðri.
TWO WEEKS
FKA TWIGS
CRAVE YOU
FLIGHT FACILITIES
GÚANÓ STELAPAN
MUGISON
HVERFINU
GÍSLI PÁLMI
THE WORLD
CHARLES BRADLEY
JAMMING
THE WAILERS
CONTACT
FOREIGN BEGGARS &
NOISA
TRICK ME
KELIS
ONE DAY
WANKELMUT
GRAVEL PIT
WU-TANG CLAN

SVARIÐ ER JÁ …!
Hefurðu velt því fyrir þér hvað myndi gerast í þínu lífi ef þú segðir oftar já í stað þess að segja nei?
Friðrika Hjördís
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

Ég horfði nýlega á myndina Yes
man með Jim Carrey í annað eða
þriðja sinn um ævina. Hún fjallar
um hálfdapran mann á miðjum
aldri sem er einn og yfirgefinn að
eigin mati. Hann svarar ekki símanum þegar vinirnir hringja, vinnan hans er ömurleg og kærastan yfirgaf hann fyrir áhugaverðari einstakling. Einn daginn hittir
hann gamlan samstarfsfélaga sem
við fyrstu sýn virðist gjörsam-

lega hafa tapað sér í gleðinni. Sá
hinn sami lýsir því fyrir okkar
manni hverju hann hefur áorkað síðan þeir hittust síðast, hversu
hamingjusamur hann sé í lífinu
og að öllum þessum gleðistundum sé einu orði að þakka, orðinu
já. Í kjölfarið fær hinn glaði þann
leiða til þess að koma með sér á
sjálfshjálparnámskeið þar sem
tekið er loforð af hinum leiða um
að hann segi ekki nei við nokkurri bón, annars muni ógæfan leita
hann uppi. Upp frá því fara hlutirnir að taka á sig aðra og jákvæðari mynd í lífi hins leiða. Þrátt
fyrir að myndin sé fyrst og fremst

grínmynd þá skilur hún eftir sig
jákvæðar tilfinningar og maður
veltir því fyrir sér að kannski ætti
maður að segja oftar já við lífinu? Að því sögðu þá á ég að sjálfsögðu við að segja já við hlutum
og upplifunum sem glæða líf þitt
með gleði og jákvæðni. Við segjum
ekki já við leiðindum er það?
Með því að segja já, þá gæti
líf okkar fyllst af ævintýrum og
nýjar og uppbyggjandi venjur látið
á sér kræla. Það að segja já við
því, sem við hefðum vanalega sagt
sagt nei við, er einnig ný svörun
við venjum og tilfinningum. Hver
veit nema að við gætum kannski

„Hann svarar ekki
símanum þegar
vinirnir hringja, vinnan
hans er ömurleg og
kærastan yfirgaf hann
fyrir áhugaverðari
einstakling.“
bara bætt líf okkar örlítið til hins
betra, í versta falli kryddum við
það bara örlítið eða yfirbókum
okkur í skemmtilegheitum.

LÍFIÐ MÆLIR MEÐ

19. júní 2015
Við fögnum 100 ára
afmæli kosningaréttar
íslenskra kvenna
Við bjóðum 19% afslátt
í tilefni dagsins
dagana 18. - 20. júní
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna
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HEILSUNNI OKKAR
Á vefsíðunni Heilsan okkar má nálgast fróðlega pistla um allt sem tengist
heilsunni, allt frá mataræði og hreyfingu að andlegu jafnvægi og sjúkdómum. Hér má finna pistla um það

Líﬁð
www.visir.is/lifid

af hverju fólk prumpar, um bólusetningar, mikilvægi samfélagsins á heilsuna, hvernig spjalla skuli við ástvin
með Alzheimer, D-vítamínskort og
margt fleira. Lára G. Sigurðardóttir

læknir er einn af aðstandendum síðunnar ásamt fjölda annarra kvenna
sem eru sérfræðingar á sviði heilsu.
Nánari upplýsingar má nálgast á vefsíðunni heilsanokkar.is

ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
Umsjón Friðrika Hjördís Geirsdóttir rikka@365.is ● Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir
erlabjorg@365.is ● Auglýsingar Atli Bergmann atlib@365.is
Hönnun Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is ● Forsíðumynd Ernir Eyjólfsson
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4 VIKNA SUMARÁSKORUN VIKA 3
Þá er komið að þriðju vikunni í fjögurra vikna áskoruninni. Núna er komið að þér að vera í besta formi lífs þíns. Það eina
sem þú þarft að gera er að drífa þig af stað og byrja. Fylgdu þessum leiðbeiningum og finndu fyrri vikur á Heilsuvísi.
Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur

Nú er komið að þeim tímapunkti í áskoruninni þar sem
þú gætir verið að hugsa um að
setja skóna á hilluna, að hreyfing eigi ekki við þig og að þetta
taki einfaldlega of langan tíma
af nú þegar yfirfullri dagskrá
dagsins. Ég ætla að stoppa þig
þarna. Það er ekki rétt! Hreyfing á við alla. Okkur er eðlislægt að hreyfa okkur og ef við
gerum það ekki verðum við
ekki langlíf. 30-60 mínútur eru
ekki nema 2-4% af sólarhringnum. Það geta allir gefið sér
2-4% af sínum tíma til þess að
sinna heilsunni. Hér eru engar
afsakanir teknar gildar.
Nú skulum við gefa aðeins í
og taka þessa sumaráskorun í
nefið, mundu bara að teygja vel
eftir hvern dag!

Dagur 1
Í dag ætlarðu bara að gera æfingar. Það eru engin hlaup
heldur styrktaræfingar fyrir
allan líkamann í þetta skiptið. Ef þú kannt ekki að gera æfingarnar þá er hægt að fá útskýringar á öllum æfingum
einfaldlega með því að gúgla
eða fletta æfingunni upp á YouTube. Ef þú hefur ekki aðgang
að tölvu fáðu þá einhvern sem
þekkir til til þess að hjálpa þér.
Þú ætlar að taka fjóra hringi af
eftirfarandi æfingum:

1. 10 hnébeygjur (e. squats)
2. 10 armbeygjur (e. push-ups)
3. 10 framstig á hvorn fót (e.
lunges)
4. 10 dýfur á bekk (e. bench dips)
5. 30 sekúndna planka (e. plank)
6. 40 sprellikarlahopp (e. jumping jacks)

Dagur 2
Í dag ætlarðu að gefa aðeins í í
hlaupunum. Þú ætlar að byrja á því
að ganga rösklega í 5-10 mínútur.
Eftir það ætlarðu að hlaupa í eina
mínútu og þú ætlar að hlaupa aðeins hraðar en þú hefur gert hingað
til. Síðan gengurðu í tvær mínútur
áður en þú byrjar að hlaupa aftur í
eina mínútu. Þetta ætlarðu að gera
samtals 8 sinnum, þ.e. þú hleypur samtals 8 sinnum í 1 mínútu og
gengur 8 sinnum í tvær mínútur.

Dagur 3
Ég vona að líkaminn sé í lagi og
harðsperrurnar farnar að minnka.
Ég get alveg lofað því að það verða
ekki alltaf harðsperrur, málið
snýst bara um að gefast ekki upp
og hætta að hreyfa sig.
Í dag ætlarðu að fara í sund þar
sem hreyfingin í vatninu er auðveldari en venjulega. Syntu 500
metra og farðu svo í pottinn eftir á.
Þú átt það skilið!

Dagur 4
Ef þú hefur fylgt öllum æfingunum í þessari viku þá hefurðu tekið
vel á því. Í dag er því eins konar
virk hvíld þar sem þú ætlar að fara
í 30 mínútna göngutúr til þess að fá
blóðflæðið af stað en á sama tíma
að hvíla líkamann frá öðru átaki.
Þú færð þó aðra áskorun fyrir
daginn og það er að slökkva á öllum
tækjum að minnsta kosti 30 mínútum fyrir svefn. Ekki kíkja á Facebook í símanum rétt áður en þú
lokar augunum. Lestu frekar bók,
talaðu við makann eða slakaðu einfaldlega aðeins á áður en þú ferð
að sofa.

Dagur 5
Í dag ætlarðu að gera sömu æfingar og þú gerðir á degi 1 í þessari viku, nema hvað að þú ætlar að
fara 5 hringi í staðinn fyrir fjóra.
Mundu bara að teygja!

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

Fáðu vini þína með þér í lið.

Dagur 6
Þá eru það aftur hlaupin. Þú
ætlar að nota sömu aðferð og þú
gerðir á degi 2 í þessari viku, af
því að það gekk svo vel síðast :)
Þegar þú hefur lokið við hlaupin skora ég á þig að leggjast aðeins niður og njóta þess að finna
fyrir vellíðunartilfinningunni
sem flýtur um líkamann eftir
mikil og góð átök.

Dagur 7
Í dag ætlarðu að fara aftur í
fjallgöngu. Þú getur farið á
sama fjall og síðast eða farið
eitthvert annað, eins og t.d. upp
á Helgafell. Þú getur snúið við

ef þú vilt ekki fara alveg upp á
topp en núna ætlarðu að miða við
að þetta sé að minnsta kosti 40
mínútna hreyfing. Klæddu þig vel
og njóttu þess að vera uppi á fjalli,
það er nefnilega svo stórkostleg
tilfinning.
Til þess að ljúka vikunni ætlarðu svo, áður en þú ferð að sofa,
að hugsa um þrjá hluti sem þú ert
þakklát/ur fyrir. Þú getur annaðhvort skrifað þá niður eða sagt þá
upphátt við maka eða einhvern
annan. Með þessu móti ferðu að sofa
með bros á vör og þakklæti í hjarta.
Nú er einungis vika eftir og ég
hlakka til að leiða þig í gegnum
hana með stæl! Sjáumst í næstu
viku :)

„Nú er komið að þeim
tímapunkti í áskoruninni
þar sem þú gætir verið
að hugsa um að setja
skóna á hilluna.“
„Nú skulum við gefa
aðeins í og taka þessa
sumaráskorun í nefið,
mundu bara að teygja
vel eftir hvern dag!“

RÚTÍNA DREPUR KYNLÍFIÐ
Ég er föst í rútínu í sambandinu mínu og kynlífið
?
er óspennandi. Það er ekki það
að það sé ófullnægjandi, það er
bara leiðinlegt og fyrirsjáanlegt. Það hlýtur að vera eitthvað
sem hægt er að gera sem felur
ekki í sér skólastelpubúninga
eða kynlífstæki. Öll ráð eru vel
þegin.
SVAR Í anda spurningarinnar
þá verður svarinu beint að kjarna
málsins, þið þurfið að hrista upp
í rútínunni. Algengt er að fólk
telji að nú þurfi að leggjast yfir
tæknilegar útfærslur; teygjur,
latex, leður og rafhlöðuknúnar
græjur. Það getur verið skemmtilegt með en verkar í raun einungis sem skraut ofan á köku sem á
eftir að baka.
Fyrsta mál á dagskrá er því að
koma ykkur út af heimilinu og í
nýtt umhverfi. Hótelherbergi geta
gert kraftaverk fyrir kynlífið. Það
þarf oft ekki meira en hreint á
rúminu og fyrirheitin um að sleppa
við þrif að kynlífið glæðist heitum logum. Hér má leyfa fötunum að springa utan af sér og dreifast um herbergið og njóta þess að
enginn mun trufla. Lesist: skildu
símann eftir úti í bíl og leyfðu þér
að stynja af lífs og sálar kröftum. Inni í þessu rými snýst allt
um ykkur og ykkar kynlíf. Farið
saman í sturtu og leyfið ykkur
langan forleik. Kelið á hreinu lakinu og leggið ykkur og kelið svo
aftur. Allur tími heimsins er ykkar

(eða svona allavega næstu tuttugu klukkustundir eða svo) og þær
skal nýta til fulls. Takið með ykkur
nesti inn á herbergið eða pantið herbergisþjónustu svo dekrið
nái hámarki og ekki þurfi að yfirgefa kynlífshreiðrið. Með því að
eiga einn svona dag þá búið þið til
nýjar minningar og það er það sem
öll sambönd þarfnast þegar kemur
að kynlífi, nýjar minningar fyrir
runkminnið. Þið rifjið upp hvað er
aðlaðandi í fari makans með því að
gefa kynlífi svigrúm í sambandinu
ykkar. Afslappaður maki er líklegri til að verða fullnægðari maki
svo prófaðu. Næst þegar þú sérð
tilboð á netinu eða vantar tækifærisgjöf, gefðu hótelgistingu og
hleyptu nýju lífi í líflaust samlíf.

„Hótelherbergi geta
gert kraftaverk fyrir
kynlífið. Það þarf oft
ekki meira en hreint á
rúminu og fyrirheitin um
að sleppa við þrif.“
VILTU SPYRJA UM KYNLÍF?
Ef þú hefur spurningu um
kynlíf þá getur þú sent
Siggu Dögg póst og
spurningin þín gæti birst í
Fréttablaðinu.
sigga@siggadogg.is
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Við vildum gera
hlutina á okkar hátt og
einbeita okkur að því
að þjónusta erlenda
aðila sem vildu taka
upp efni hérna á
Íslandi. Það er ótrúlegt
að það séu komin
tólf ár síðan og það
akkúrat í dag, 19.júní.

Helga Margrét segir Ísland hentugan tökustað fyrir kvikmyndir og auglýsingar.

UPPALIN Í FJÖLMIÐLAHEIMINUM
Helga Margrét Reykdal hefur tekið á móti og skipulagt framleiðsluferli fyrir stór erlend kvikmynda- og auglýsingafyrirtæki
sem framkvæmdastjóri framleiðslufyrirtækisins True North. Hún segir gott orðspor skipta höfuðmáli í viðskiptum.
Friðrika Hjördís
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

H

elga Margrét Reykdal hefur skipulagt
komu ótal kvikmyndaog auglýsingaframleiðenda til Íslands við
gott orðspor undanfarin tólf ár og
unnið hörðum höndum að því að

koma landinu á kortið sem heppilegum upptökustað. Hún segist vera fædd og uppalin í fjölmiðlaheiminum enda liggi ástríða
hennar þar. „Þegar langa verkfallið var 1984 fóru prentarar í
verkfall og verkbann var sett á
blaðamenn, auk þess sem opinberir starfsmenn voru í verkfalli og því var hvorki útvarp
né sjónvarp. Blaðamenn á DV
tóku þá upp á því að setja á lagg-

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk.
opið til 22 alla daga.

irnar „ólöglegt“ útvarp, Fréttaútvarpið, og þar var pabbi, Jóhannes Reykdal, innsti koppur í
búri. Hann fékk mig til þess að
hjálpa sér við að gera prufuútsendingarnar, þannig urðu mín
fyrstu beinu kynni af fjölmiðlum. Síðar sama ár var ég svo
fengin til þess að skrifa grein
í Vikuna. Það hafði þá eitthvað
komið upp á hjá pistlahöfundinum sem sá um poppið og blaðið við það að fara í prent. Á þessum tíma bjó ritstjóri Vikunnar í
næsta húsi og þekkti því til mín.
Það varð úr að ég skrifaði grein
um Wham, sem var mér mjög
nærtækt á þessum tíma. Það hitti
líka svo vel á að þegar greinin kom út þá skaust Everything
She Wants á topp vinsældalista
Rásar 2, þannig að greinin átti
vel við. Meðfram menntaskólaárunum vann Helga á smáauglýsingadeild DV og styrkti tengsl sín
innan fjölmiðlaheimsins og upp
frá því var framtíðarfarvegur
hennar ráðinn. Eftir háskólanám
ákvað Helga að sækja sér nýja
reynslu áður en hún færi í framhaldsnám tengt fjölmiðlum og
réð sig til bókaútgáfunnar Arnar
& Örlygs þar sem hún kynntist Ingólfi Margeirssyni rithöfundi. Þau áttu skap saman og úr
varð að Helga gerðist aðstoðarmanneskja hjá honum og Völu
Matt við gerð sjónvarpsþáttanna
Í sannleika sagt, sem framleiddir
voru af Saga film. „Það var mitt
verk að aðstoða þau við efnistök
og finna réttu viðmælendurna.
Að þeim þáttum loknum ílengd-

ist ég hjá Saga film og flakkaði
þar á milli deilda. Þetta var mikið
fjör og alltaf eitthvað í gangi, sérstaklega þurfti maður að vera á
tánum í beinu útsendingunum, en
þá þarf allt að ganga upp.“

Orðsporið skiptir öllu
Hjá Saga film kynntist Helga
þeim Leifi Dagfinnssyni og Árna
Páli Hanssyni, en þau stofnuðu
framleiðslufyrirtækið True North
árið 2003 með það að markmiði
að þjónusta erlend kvikmynda- og
framleiðslufyrirtæki. „Við vildum gera hlutina á okkar hátt og
einbeita okkur að því að þjónusta
erlenda aðila sem vildu taka upp
efni hérna á Íslandi. Það er ótrúlegt að það séu komin tólf ár síðan
og það akkúrat í dag, 19. júní,“
segir Helga. Boltinn fór fljótlega
að rúlla hratt hjá þríeykinu, en
eitt af fyrstu verkefnunum sem
fyrirtækið fékk var að koma Latabæ á koppinn og finna allt sem
þurfti til þess að sú framleiðsla
yrði að veruleika. Síðan hafa þau
tekið á móti þekktum nöfnum í
kvikmynda- og auglýsingaheiminum. „Þetta er mikil vinna og í
þessum geira skiptir orðsporið
og traust mestu máli. Það mætti
í rauninni segja að þetta sé lítill heimur því kjarninn í þessum kvikmyndaheimi þekkist vel
og ef einhverjum dettur í hug að
nota Ísland sem tökustað þá fer
hann oftast þá leið að fá meðmæli
frá einhverjum öðrum sem hefur
verið hér,“ segir Helga. Traust og
trúnaður eru grundvallaratriði

þegar verið er að gera bíómyndir og segir Helga það skipta einna
mestu máli að halda söguþræðinum leyndum allt til loka upptaka.
„Það veit enginn hvað við erum
að gera fyrr en eftir á og ástæðan fyrir því myndi ég segja að
við höfum verið mjög heppin með
starfsfólk sem komið hefur að
kvikmyndunum hérna heima. Það
verður að halda spennunni þar til
myndin kemur í bíó.“

Hrósaði Íslandi í hástert
Það er öllum ljóst sem ferðast um
landið að Ísland er eitt fegursta
land sem fyrirfinnst og auðvelt að
búa til spennandi ævintýraheim
hvar sem er, en hverjir eru fleiri
kostir þess, fyrir utan fegurðina,
að taka upp kvikmyndir og auglýsingar á Íslandi? „Það sem fólk
er aðallega að sækja hingað til Íslands er náttúran, ljósið og auðvitað fegurðin auk þess sem það
er tiltölulega stutt á milli staða út
frá hringveginum, miðað við til
dæmis svæði í Bandaríkjunum
og annars staðar í heimunum. Íslendingar eru líka jákvæðir gagnvart erlendri kvikmyndagerð og
það hjálpar að sjálfsögðu mikið
til,“ segir Helga og bætir við að
það sé einnig jákvæð þróun að íslensku stöðugildunum við erlenda
framleiðslu hér á landi fari sífellt
fjölgandi. „Eftir því sem reynslan verður meiri hjá Íslendingunum fá þeir sífellt stærri og viðameiri verkefni. Útlendingarnir hafa verið mjög hrifnir af því
fólki sem valið hefur verið í verk-
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Þetta verður
svona rómantísk
gamanmynd sem
fjallar um óframfærinn
einstakling sem lætur til
sín taka í ástamálunum
með spaugilegum
afleiðingum
efnin enda mikið af góðum og
hæfileikaríkum einstaklingum í
þessum geira.“
Fjöldinn allur af þekktum einstaklingum fylgir framleiðslu á stórum kvikmyndum
og er skemmst að minnast þess
þegar Ben Stiller var hér um árið
við gerð kvikmyndarinnar The
Secret Life of Walter Mitty, sem
og Tom Cruise við gerð kvikmyndarinnar Oblivion, en sá síðarnefndi komst heldur betur í heimsfréttirnar þegar slitnaði upp úr
sambandi hans og Katie Holmes
á meðan á tökum stóð hér á landi.
Fyrir marga af þessum þekktu
einstaklingum virðist Ísland vera
vin í eyðimörkinni, því hér fær
fólk frið fyrir slúðurpressunni og
trylltum lýð, svona að mestu leyti.
„Yfirleitt eru þessir einstaklingar spenntir fyrir því að vera hér
á landi og aðlagast fljótt þeim aðstæðum sem boðið er upp á, eins
og aðrir sem koma hingað til þess
að kvikmynda. Oft á tíðum eru
þeir með einstaklinga sem ferðast
með þeim, sem sjá um að sinna
smáatriðunum sem skipta þá máli.
Við sjáum meira um að gistingin sé í lagi, ferðalagið sjálft og aðbúnaðurinn, annað sjá þau um
sjálf og höfum við aldrei lent í neikvæðum aðstæðum enda þetta
fólk mjög miklir fagmenn á sínu
sviði. Það er aftur á móti mikil
landkynning að fá þekkta einstaklinga til landsins og má til dæmis
minnast á Ben Stiller, en hann var
mjög hrifinn af landi og þjóð og
hrósaði öllu í hástert í hverju viðtalinu á eftir öðru,“ segir Helga og
bætir við að öll slík kynning skili
sér aftur til ferðaþjónustunnar þar
sem margir ferðamenn velja sér
áfangastaði eftir að hafa horft á
sjónvarpsþætti eða kvikmyndir.

MYNDAALBÚMIÐ

Helga Margrét í Sandvík á Reykjanesi þar sem Flags of Our Fathers var síðar tekin, Ísland í aðalhlutverki í kvikmyndinni Oblivion, Helga ásamt Clint Eastwood í Sandvík.

Stórt skref fram undan
Nýlega tók Netflix til sýninga
þættina Sense 8 sem Wachowskisystkinin skrifuðu, en þau heilluðust það mikið af Íslandi þegar
þau sáu myndefni sem var notað í
kvikmynd þeirra Jupiter Ascending, að þau ákváðu að skrifa það
inn í handrit þáttanna. „Þættirnir
fjalla um átta karaktera sem allir
tengjast á mjög sérstakan hátt.
Af þessum átta einstaklingum er
einn íslenskur og eru þættirnir
að hluta til teknir hér á landi, þar
sem Reykjavík og þekkt kennileiti eins og Harpan eru áberandi.
Einnig eru ýmsir íslenskir aukaleikarar sem koma við sögu, eins
og til dæmis söngvarinn KK, en
hann leikur föður þessarar íslensku konu.“ segir Helga. Fram
undan eru svo stórir hlutir að gerast hjá Helgu en þau í True North
eru að byrja upptökur í næsta
mánuði á sinni fyrstu kvikmynd
sem sýnd verður fljótlega á nýju
ári. „Þetta er mjög stórt skref
fyrir okkur en við teljum þetta
rétta tímapunktinn. Óskar Jónasson leikstýrir og skrifar handritið ásamt Kristjáni Þórði Hrafnssyni. Þetta verður svona rómantísk gamanmynd sem fjallar um
óframfærinn einstakling sem
lætur til sín taka í ástamálunum
með spaugilegum afleiðingum,“
segir Helga að lokum. Það er ljóst
að Helga er vakin og sofin í sínu
heitasta áhugamáli enda virðist
það vera svo að þessi heimur, sem
er allt annað en hefðbundin vinna
frá níu til fimm, sé ávanabindandi enda umhverfið síbreytilegt og aldrei lognmolla í kringum hana.

) VWtKHLOVXY|UXE~êXP
RJY|OGXPO\IMDYHUVOXQXP
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Matarvísir

GÓMSÆTT Á GRILLIÐ Í SUMAR
Eyþór Rúnarsson fór nýverið af stað með grillþætti á Stöð 2. Í þætti gærkvöldsins voru einfaldar uppskriftir á matseðlinum.
Eyþór Rúnarsson
Sjónvarpskokkur

Salatblaðs-taco með léttsýrðu grænmeti, kotasælusalati og grilluðum kjúklingalundum í hot-sauce.
(Allar uppskriftir fyrir 4)
Létt sýrt grænmeti
safi úr 1 sítrónu
2 msk. agave-síróp
2 msk. ólífuolía
200 g gulrætur (skrældar)
1 stk. rauð paprika
4 sellerístilkar (skrældir með
skrælara)
2 msk. eplaedik
Sjávarsalt

Eftir grillun
3 msk. af chili-sósu
Sjávarsalt
Extra virgin ólífuolía
Setjið lundirnar í fat með sósunni og lime-safanum. Kryddið
með salti og veltið lundunum vel
upp úr öllu saman. Raðið lundunum upp á grillpinnana og setjið
standinn inn í sjóðandi heitt grillið og grillið í um 8-10 mín. eða
þar til lundirnar eru grillaðar í
gegn. Takið lundirnar af pinnunum og veltið þeim upp úr chilisósunni og ólífuolíunni og kryddið þær með smá meira salti.
Kotasælusalat

Setjið sítrónusafann, agave-sírópið og ólífuolíuna saman í skál
og blandið vel saman með písk.
Skerið allt grænmetið fínt niður
og setjið út í skálina og smakkið
til með salti og pipar.

1 dós kotasæla
4 stk. fínt skorinn vorlaukur
150 g fínt skorin kínahreðka
Börkur og safi af 1 stk. lime
1
/3 kóríanderbréf
1 tsk. sambal oelek
Sjávarsalt

Grillaðar kjúklingalundir
í chili-sósu

Setjið allt hráefnið saman í skál
og smakkið það til með salti.

Marinering
600 g kjúklingalundir
1 lime
2 msk. chili-sósa
sjávarsalt

Meðlæti
1 haus iceberg-salat
1
/3 kóríanderbréf
Takið salatblöðin utan af iceberg-

Salatblaðstaco

salatinu og rífið kóríanderinn
niður. Setjið allt hráefnið á borðið og raðið saman í taco eftir
smekk.
Grilluð svínarif með BBQsósu og maís-salsa
Marinering fyrir rif
1 msk. fennelfræ

30%%
0
til 7 tur
afslát

1 msk. stjörnuanís
1 msk. svartur pipar
½ msk. chiliflögur
1 msk. svartur pipar
4 msk. reykt paprikuduft
10 stk. kaffibaunir
6 stk. stjörnuanís
3 msk. gróft salt
8 msk. púðursykur
8 stk. svínarif
1 stk. Boli
Álpappír
Sjávarsalt
Setjið öll heilu kryddin og kaffibaunirnar saman í mortel og brjótið gróft niður. Setjið restina af
kryddunum ásamt sykrinum og saltinu í skál með nýmalaða kryddinu
og blandið öllu vel saman. Hjúpið
rifin með kryddblöndunni báðum
megin og setjið inn í ísskáp og
látið standa í 14-16 tíma. Kveikið á einum brennara á grillinu og
hitið það upp í um 130-150 gráður. Pakkið rifjunum inn í álpappír og hellið ½ Bola yfir. Setjið rifin
þeim megin sem slökkt er á grillinu og látið þau eldast þar í 3
klst. Takið rifin úr álpappírnum og
penslið þau með bbq-sósunni. Setjið þau síðan á heitt grillið og grillið í 3 mín. á hvorri hlið og penslið
með bbq-sósunni á meðan. Takið
rifin af grillinu og kryddið með
salti.
Ristað maíssalat
4 stk. heill maís

Fallegt, fágað og töff
Allt fyrir brúðkaupin
Smáralind
facebook.com/CommaIceland

Grilluð BBQ svínarif

1 stk. rauður chili (gróft skorinn)
½ rauðlaukur (fínt skorinn)
½ bréf kóríander
300 ml olífuolía eða kaldpressuð
repjuolía
1 stk. lime, safinn og börkurinn
1 box kirsuberjatómatar (skornir í fernt)
½ bréf gróft skorinn kóríander
Sjávarsalt
Svartur pipar úr kvörn
Setjið heila maísinn á heitt grillið og grillið hann þar til hann
er orðinn svartur að utan allan
hringinn. Takið utan af maísnum og skerið maískornin utan af
stilknum. Blandið öllum hráefnunum saman í skál og smakkið
til með saltinu
BBQ-sósa
1 lítri tómatsósa
250 ml eplaedik
250 ml hlynsíróp
eplasafi 250 ml
250 ml sætt sinnep
150 ml chipotle-paste
2 stk. laukar (fínt skornir)
4 stk. hvítlauksrif
250 g púðursykur
250 g apríkósusulta
Sjávarsalt
Setjið allt hráefnið í pott og
sjóðið við vægan hita í um 45
mín. eða þar til laukurinn er orðinn mjúkur. Maukið sósuna með
töfrasprota og smakkið hana til
með salti.

AUGLÝSING: JOHN FRIEDA KYNNIR

ÞAÐ ER KOMIÐ AFTUR!
Beach Blonde-hárvörurnar frá John Frieda eru fylltar af náttúrulegu sjávarsalti, sem gefur hárinu vindblásna liði og lyktina af sumri, á
hvaða árstíma sem er. Lína Birgitta mælir með vörunni fyrir allar konur.
Beach Blonde-línan var hönnuð af sérfræðingum John Frieda
til þess að hár fólks liti út fyrir
að það hefði verið á ströndinni
á hvaða árstíma sem er. Vörurnar eru fylltar af náttúrulegum plöntukjörnum og sjávarplöntum sem gera það kleift að
skapa áreynslulausar bylgjur í
hárið. Um leið vekur ilmurinn af
þeim upp dásamlegar minningar
af ströndinni. Línan hentar öllum
hárlit, þrátt fyrir nafnið.
Hin svokallaða strandarhárgreiðsla og Beach Blonde-vörurnar voru gríðarlega vinsælar á
árunum 2001 til 2004 þegar þær
voru teknar af markaði. Þegar áratugur var liðinn og margar konur
höfðu leitað jafn lengi að vöru sem
kæmi í staðinn fyrir Beach Blonde
komu vörurnar aftur á markað.
Eftir að John Frieda hætti með
línuna á sínum tíma hafði hópur
verið stofnaður á samfélagsmiðlum undir slagorðinu „Bring back
Beach Blonde“. Eldri týpur af einstaka vörum úr línunni eru seldar á
allt að hundrað dollara á Amazon
en nýju vörurnar gefa þeim eldri
þó ekkert eftir í gæðum.

Beach Blonde hentar fullkomlega
Lína Birgitta, lífsstílsbloggari á
Line the fine, notar alla Beach
Blonde-línuna; sjampóið, næringuna, djúpnæringuna og
sjávar salt-spreyið. „Ég hef alltaf

Lína Birgitta er ánægð með
Beach Blonde-vörur nar og
mælir með þeim fyrir allar konur
sem vilja fríska upp á útlitið.

haft mikinn áhuga á John Friedavörunum þar sem þær virka. Ég
hef til dæmis alltaf notað Luxurious Volume-hárnæringuna en eftir
að ég kynntist Beach Blonde-línunni þá er hún komin til að vera
þar sem hún hentar mér fullkomlega,“ segir Lína Birgitta ánægð.
„Þar sem sjampóið er hreinsisjampó þá hentar það mér einstaklega vel því ég vil hafa hárið
mitt tandurhreint. Hárnæringin
er líka algjört æði þar sem hún
þyngir ekki hárið. Svo má ekki
gleyma sjávarsalt-spreyinu sem
allar þær sem vilja ýkta vindblásna liði í hárið verða að eiga.
Spreyið er snilld í hárið beint eftir
sturtu eða í staðinn fyrir hársprey
þegar búið er að krulla hárið.“
Lína Birgitta segir nafnið eiga
mjög vel við línuna þar sem hún
segist fá á tilfinninguna að hún
sé komin á ströndina þegar hún
notar vörurnar. „Lyktin er ómótstæðilega góð og frískandi. Ég
mæli hiklaust með Beach Blondelínunni fyrir allar konur sem vilja
fríska upp á útlitið og vilja góðar
hárvörur.“
MYND/??????????????
MYND/?????

VILTU V
IN
TIL TEN NA FERÐ
ERIFE?
John Fr
ied

spennan a byrjar í dag
m
di leik í
samstar eð
K100 og
fi
Gamanf
erðir. Sk við
þig inn
r
áðu
áF
K100 og acebook-síðu
þú
lúxusfer getur unnið
ð fyri
Tenerife r tvo til
í viku.

Beach Blonde Sea Waves-sjávarsalt-mótunarsprey Þetta vel þekkta
og dáða mótunarsprey sem er fyllt af
náttúrulegu sjávarsalti er komið aftur,
og betra en nokkru sinni fyrr. Suðrænt og seiðandi sprey sem ilmar af
kókos og gerir þér kleift að ná fram
áreynslulausri greiðslu, með fallegum,
úfnum liðum og mattri áferð – náðu
þér í strandarhár á nokkrum sekúndum, án þess að þurfa að stíga fæti á
ströndina.

Beach Blonde Cool Dip Purifyingsjampó Svalt, hreinsandi mintusjampó
sem gerir hárið tandurhreint með því
að hreinsa burt dagleg óhreinindi og
efnauppsöfnun í hárinu. Þessi hressandi formúla inniheldur sjávarþang
sem afeitrar hitaskemmt hár og lífgar upp á það til þess að þú náir fram
þokkafullu strandarhári allan ársins
hring.

Beach Blonde Smooth Seas Detangling-næring Greiddu úr flækjum
og hnútum með þessari léttu, fersku
og kælandi mintuhárnæringu. Næringin er rík af Omega og mettar þyrst,
hitaskemmt hár af raka, gerir hárið
auðvelt að greiða og gefur því fallegan gljáa.

Beach Blonde Kelp Help-djúpnærandi maski Þessi hressandi mintudjúpnæringarmaski mettar skrælnaða
lokka af raka og lagfærir þannig og
endurlífgar þurrt, skemmt hár. Próteinrík sjávarþara- og blómaformúla gefur
gríðarlegan raka og nærir hitaskemmt
hár, endurheimtir nauðsynlegan raka,
gerir hárið silkimjúkt og gefur því heilbrigðan gljáa.

„Konur eru alltaf að reyna að ná fram
þessu vindblásna hári sem lætur þær
líta út fyrir að hafa eytt deginum á
ströndinni. Það er áreynslulaust, en
samt sem áður glæsilegt,“ segir Harry
Josh, alþjóðlegur sköpunarráðgjafi
John Frieda. „Núna getur þú endurskapað þetta úfna, þokkafulla sumarhár með Beach Blonde-línunni, hvar
sem er og hvenær sem er.“
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Skráðu þig á 365.is/vild

Fríðindakerfi fyrir áskrifendur 365

SKRÁÐU ÞIG Í VILD!
Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskiptaþjónustu 365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana án þess að þurfa að biðja um hann. Það eina sem þarf að gera er að
skrá greiðslukort fjölskyldunnar í VILD á 365.is.

30.000 KR.

40%

AFSLÁTTUR

af golfferð til Flórída með Trans Atlantic

AFSLÁTTUR

af bílaþvotti hjá Splass.

skrá
ðu þ

50%

AFSLÁTTUR

20%

AFSLÁTTUR

10%

AFSLÁTTUR

50%

AFSLÁTTUR

15%

AFSLÁTTUR

10%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

15%

AFSLÁTTUR

10%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

af skyrtuhreinsun

15%

AFSLÁTTUR

10%

AFSLÁTTUR

25%

AFSLÁTTUR

15%

AFSLÁTTUR

7 KR.

AFSLÁTTUR

25%

AFSLÁTTUR

15%

20%
AFSLÁTTUR

15%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

7 KR.

50.000 KR.

AFSLÁTTUR

YFIR

AFSLÁTTUR

20%
%R
AFSLÁTTUR

15%

365.iig á
s

15%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

FERÐIR Á
BETRA VERÐI

GISTING Á
BETRA VERÐI

12%

AFSLÁTTUR

Þá er loksins komið að því,
fyrsta útihátíð sumarsins
verður núna um helgina.
Secret Solstice hefur svo
sannarlega fest sig í
sessi og fer sístækkandi. Nú krossum við
bara fingur og vonum
að veðrið leiki við
áhorfendur og tónleikahaldara. Spáin er
víst góð en hvort hún
er nægilega góð til að
mæta í stuttbuxum og
hlýrabol einum saman
á eftir að koma í
ljós, það borgar sig
kannski að kippa
með sér stígvélum og
regnkápu ef í harðbakkann slær. Ákveðinn sjarmi er yfir útihátíðum
og virðist sem hippatískan
sveimi yfir vötnum. Blómsveigar
á höfði, stígvél, stuttar buxur,
heklaðar flíkur og barðastórir
hattar eiga vel við í látunum. Við
leyfum myndunum frá útihátíðum
víða um heim að tala sínu máli,
góða skemmtun.

Til hamingju
konur!
Við fögnum í dag 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna og lokum því kl.12

&>/Z/DzE/Z&KK<͊

Vertu vinur okkar á Facebook

Líﬁð

HEIMASÍÐAN EIN ÁHRIFAMESTA KONA Í HEIMI
oprah.com
Vefsíða sem hægt er að gleyma sér í
Oprah Winfrey hóf feril sinn sem fréttaþula og
varð seinna að sjónvarpsstjörnu með spjallþætti
sínum þar sem hún tók á viðkvæmum málefnum á
einlægan hátt. Hún hefur byggt upp stórt og mikið
fjölmiðlaveldi sem gefur út tímarit og sjónvarpsþætti og á vefsíðunni hennar er hægt að nálgast
urmul af efni, sem er til þess fallið að hvetja til
dáða og efla sjálfið. Hvort sem þig þyrstir í fróðleik
um sálarlífið, tísku, mataræði eða heilsu þá er
Oprah með eitthvað fyrir alla.

Merkið sem allir elska
www.instagram/
zara_europe
Á Instagram-síðu Zöru í Evrópu er
fullt af alls kyns flottum hugmyndum um samsetningu á fötum. Þarna
koma saman hinir ýmsu tískubloggarar og leggja lóð sín á vogarskálarnar við að búa til flott Instagram.
Ekki eru allar vörurnar frá búðinni
sjálfri en gaman er að sjá hvernig blandað er saman vöru frá þeim
og dýrum hönnunarmerkjum.

EllenTv
Ellen kætir hjartað og kitlar hláturtaugarnar
Ellen DeGeneres er með spjallþátt
þar sem hún tekur skemmtileg viðtöl
við unga sem aldna, fræga og aðra.
Hún hefur einstakt lag á að grafa upp
sniðug börn víða um heim, sem eru
að hrista sig við skemmtilega tóna og
bjóða þeim að dansa í myndverinu
sínu. Á síðunni má sjá fjölda stuttra
myndbanda sem koma brosi á vör og
lífga upp á daginn.

pinterest.com/
marthastewart
Drottning heimilisins
Það skiptir ekki máli hvort þú ert að
baka, elda, gæða gamlar flíkur nýju
lífi eða þrífa allt hátt og lágt með
heimagerðum legi, Martha lumar á
ráði sem leysir allar þrautir. Hún er
hin fullkomna húsmóðir Bandaríkjamanna og hefur ráð undir rifi hverju.
Húsmæður deyja ekki ráðalausar
með Mörthu Stewart sér við hlið.

KOMDU Í ÁSKRIFT
Sérstakt kynningartilboð til áskrifenda
Glamour er kr. 1.690 á mánuði.

Viðskiptavinir með net eða sjónvarp hjá 365 fá blaðið heim fyrir kr. 1.490.

90/10
gæsadúnn

800 fill power

Technostretch®

Bundnir saumar

ÖGN er fisléttur hágæða dúnjakki með einstaklega
klæðilegu sniði. Andar vel með Technostretch® flísefni
á hliðum. Fullkominn félagi í útivistina.

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

Fellihýsi

Garðyrkja

LÆKKAÐ VERÐ !
Fiat húsbíll 2006 ek. 75þús km.
Áhugasamir hafið samband 777 6090

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð
2004, ekinn 148 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.230.000.
Rnr.193225. skoðar skipti á ódýrari
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA
AFSLÁTTUR Á NÝJUM
SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar gerðir til
t.d GSX 1250, GSX-R750, VZR1800,
VZ800 og fl. EKKI MISSA AF ÞESSU!

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Nissan Primastar Diesel
Langur12/2007 (mód 2008) ek 127
þ.km beinsk 6 gíra verð 1350 þús +
VSK !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Bílar óskast
KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
MILLJÓN STGR!!

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
MAZDA 6. Árgerð 2005, ekinn 151
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.390.000.
Rnr.155750.skoðar skipti á ódýrari
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

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

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

Bátar

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Búslóðaflutningar

Sendibílar
STARCRAFT 1707. Árgerð 2007,
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.190.000. Rnr.192698. Tilboð
950- Þús skoðar skipti á ódýrari
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Suzuki SX4 - Nýir bílar Árgerð 2015.
Beinskiptir. Bensín. 4x4. Eigum nokkra
á staðnum. Frábært verð aðeins
2.990.000kr. Raðnr 157345. Sjá nánar
á www.stora.is

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

Jeep Grand Cheerokee Laredo
10/2007 ek.117þús. Sjálfskiptur.
3700cc. TILBOÐSVERÐ 1.990.000.Rnr.287490

Húsaviðhald
ALHLIÐA VERKTAKAR
Smíða, málninga og múrvinna.
Nýsmíði og viðgerðir. Stór sem og
smá verkefni koma til greina. Uppl. í
s. 846 7622

Nudd
RENAULT Megane. Árgerð 2006,
ekinn 101 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
770.000. Rnr.193112. skoðar skipti á
ódýrari Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Ford Escape XLS 4x4 7/2006
ek.200þús. Sjálfskiptur. Ásett verð
890.000.- Rnr.311211

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

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Spádómar
Flug

SÍMASPÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá
13 Hanna s. 847 7596

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

SUZUKI Grand vitara 2,0. Árgerð 1998,
ekinn 215 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
390.000. Rnr.193176. skoðar skipti á
ódýrari Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 43 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.890.000. Rnr.110663.

Flugvélin Global 3, TF-VKA er til sölu.
100 flugtímar á hreyflum. Garmin
430 Nav/Com, World Database WAAS
Garmin GMA-340 Audio Panel Garmin
GTX-327 Transponder Ameri-King
AK-451 ELT. Tilboð óskast. Sími 836
9306

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

KEYPT
& SELT

Vörubílar

ÞJÓNUSTA
Til sölu

VÖRUBÍLASTÖÐ
HAFNARFJARÐAR
VOLVO S60 turbo 20v. Árgerð
2003, ekinn 174 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur nýskoðaður 16 og í topp
standi Verð 1.240þ Rnr.100746. Ný
ástandsskoðaður

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

S. 555 0055
FORD Focus trend. Árgerð 2012, ekinn
50 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.590.000.
Rnr.110018.

Vörubílar, kranabílar, trailerbílar,
sandur, mold, uppfyllingarefni og
jarðvinna.

Pípulagnir
ÁRATUGA REYNSLA

Hjólbarðar

Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró
ehf. s. 780 3939

Hreingerningar
NÝ HJÓLHÝSI 2015
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær
og traustur ferðafélagi Íslendinga
í áratugi! Frábært verð á nýjum
hjólhýsum aðeins 2.490þ.!!! Skipti
möguleg. Allt að 80% lán mögulegt.
Rnr.126608. Erum með hjólhýsin á
staðnum tilbúin til afhendingar. Til
sýnis og sölu á Bílalíf s:562-1717.

GEFÐU
HÆNU

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

9O7 2OO3

gjofsemgefur.is

VW Sharan. Árgerð 2011, ekinn 126
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.490.000.
Rnr.110700.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

SPARAÐU ÞÉR SPORIN!
Rafskutla á 4 hjólum, 50 km á hleðslu,
4 litir, svalt útlit. Skemmtilegt og
virkilega þægilegt! V. 329 þús 7833003

BÍLSKÚRSSALA
Ystabæ 13,110 Rvk. dagana 20-21 júní.
Mikið úrval.
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Óskast keypt
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
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GEYMSLUR.COM

skemmtanir

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS








Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.
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ATVINNA

Upplýsingar í síma 661 7000

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS
m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Atvinna í boði

(LJËMSVEITIN +LETTAR

TIL LEIGU FYRIR
NUDDARA/
SVÆÐANUDDARA OFL.

2ÒNAR ¶ËR 4RYGGVI (UBNER
SGEIR «SKARS OG 3IGGI RNA
SPILA UM HELGINA

hlýlegt herbergi með rafdrifnum
nuddbekk. Sameiginleg biðstofa
og eldhús, salerni með sturtu.
Einnig aðstaða til leigu fyrir
naglafræðing. Góð aðkoma.
Upplýsingar hjá Fætur og fegurð
- Hólagarði s. 557-5959 eða á
studioglodis14@gmail.com

MNIR

ELKO
!LLIR V

HEILSA
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin
Nudd
SÓLAR EHF
Óskum eftir hressu fólki í
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýarveg
8, 104 R milli 10-16. We are looking
for people for cleaning jobs, part
time. More info at Sólar office
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between
10-16. Must speak icelandic or english.

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Rvk. S.698
8301 www.tantra-temple.com
Heilnudd. Nuddstofan svæði 112.
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348

HÚSNÆÐI

Húsnæði í boði
TIL LEIGU Á AÐEINS
950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
Uppl. veitir Hafsteinn í
s. 690-3031

DEILDARSTJÓRI Í SÆNGUROG RÚMFATADEILD
- FULLT STARF
Umsjón deildar, vöruáfylling,
ráðgjöf í vali á sængum, pantanir
í deild o.fl. Þarf að geta hafið
störf kl. 9:00, unnið einhverja
daga í viku til kl. 19:00 og unnið
aðra hverja helgi. Mjög gott vald
á íslensku skilyrði.
Áhugasamir sendi ferilskrá á
ivar@rfl.is fyrir 25. júní.
Óska eftir duglegum starfsmönnum
í hellulagnir og lóðafrágang. Nánari
upplýsingar í síma 899-2962 milli kl.
16-19.
Starfskraftur óskast til sveitastarfa á
Austurlandi frá 7. júlí - júlíloka. Uppl. í
s. 895 3389

Atvinna óskast
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

Lítil tveggja herbergja íbúð TIL LEIGU
Þingholtsstræti í RVK. Uppl. í síma
8659611

Einkamál
Atvinnuhúsnæði
AUÐBREKKA VERSLUNARRÝMI
Til leigu 400 fermetra verslunarrými á
jarðhæð við Auðbrekku. Innkeyrsludyr.
Uppl. í s. 897 9743

Geymsluhúsnæði
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

19. júní 2015 FÖSTUDAGUR
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fasteignir

534 1020
ÍYTSH9L`RQH]xR^^^QVM\YPZ

TIL SÖLU

GLÆSILEGUR
VEITINGASALUR

Rofabær 45

:HSH]LN\Y2}WH]VN\Y
=LP[PUNHZHS\YLMZ[HO¤ó
:[¤Yó&&&MT
Stærð 312 fm.
Verð: 60.000.000.-

3ja herbergja

OPIÐ HÚS

(SSHYUmUHYP\WWSûZPUNHY]LP[PY!

laugardaginn 20.júní frá kl: 14:00 til 14:30
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Góð íbúð stærð 90,1 m² á þriðju hæð
Gott eldhús með U laga innréttingu
Stofa með útgengi á suðursvalir
Geymsla í kjallara
og sameiginlegt þvottahús
Barnvænt hverfi

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Blaðberinn
bíður þín

Verð:

22,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

ÔSHM\Y1}OHUUZZVU
5HNVWUDUIUÈÐLQJXU
3NNPS[\YSLPN\TPóSHYP
3NNPS[\YMHZ[LPNUHZHSP


VSHM\Y'QVM\YPZ

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

:HS\YLYWHYRL[SHNó\YTLóNLNUOLPS\WSHURHWHYRL[PTPRPSSVM[O¤óLYxTLZ[SS\YûTPU\:HS\YPUULYTLó
SL`MPM`YPYTHUUZxZ¤[P4QNZ[}YHYZ]HSPYLY\Z\UUHUVN]LZ[HUTLNPU/ZPó]PYóPZ[xN}ó\mZ[HUKP
Hó\[HU:HTLPNUHYNHUN\YVNS`M[HôHYMUHZ[LUK\YUûQ\UHYLóH]PóNLYóH(SS\YSH\ZHIUHó\Yx
OZU¤óPU\M`SNPYTLóMHZ[LPNUPUUPULTHWxHU}VNWxHU}Z[}SS.}óIxSHZ[¤óP3H\Z[Z[YH_

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

- með þér alla leið -

tilkynningar

Skálalækjarás 13
Skorradal
Heimir Bergmann og Valhöll fasteignasala kynna í
einkasölu. Skálalækjarás 13 Skorradal.

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að:

Efnistaka í Bugamel í landi Norðurkots, Reykjavík
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 20. júlí 2015.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

sími: 511 1144

Boðað er til kynningarfundar vegna
breytinga á deiliskipulagi lóðanna að
Sigtúni 38 og 40

Fundurinn verður haldinn í Laugalækjarskóla, Leirulæk 2, þriðjudaginn 23. júní kl 17:00.
Tillagan er nú í auglýsingu í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Í breytingunni felst m.a. að lóð nr. 38 er stækkuð og heimiluð er
aukin uppbygging hótels. Lóð númer 40 er minnkuð og þar er
heimiluð uppbygging íbúðarhúsa, allt að 120 íbúðir í sex byggingum,
í stað gróðurskála. Skrifaðir eru nýir sérskilmálar fyrir báðar lóðirnar
miðað við breytta uppbyggingu. Nánar um tillöguna vísast til
kynningargagna.

Opið hús sunnudaginn 21 júní nk. frá kl. 16:00—17:00
Skálalækjarás 13 Skorradal sem er stórglæsilegt sumarhús
byggt 2005 (90m2) og gestahús byggt 2014 (44,6m2), staðsett á
frábærum og fallegum stað, þar sem skógurinn er einstaklega
fallegur. Húsið er með fallegri viðarverönd með heitum innbyggðum potti. Landið er umlukið að hluta af háum trám og
gróðri með lækjarsprænu og skógarbölum innan lóðarmarka.
Alger draumastaður, sem er mikið til einangraður frá næsta
nágrenni og innan lokaðs svæðis húseigenda sem er lokað
með fjarstýrðu hliði. Húsið stendur á 7.143 m2 eignarlóð.
Verð: 53.9 millj.

Tillagan er aðgengileg á reykjavik.is, undir skipulag í kynningu og er
einnig í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15. Erindi var birt í auglýsingu 29. maí 2015
og er athugasemdarfrestur til og með 10. júlí 2015. Eru þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en
10. júlí 2015.
Skipulagfulltrúinn í Reykjavík

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

Allar frekari uppl. veitir Heimir Bergmann í síma 630-9000
eða tölvupóstur heimir@valholl.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Föstudagur
Það verður
hæglætisveður
framan af
deginum. Það
birtir til fyrir
norðan og þar
nær hitinn
væntanlega í
18 stig þegar
best lætur. Á
sunnanverðu
landinu verður
hiti 10 til 15
stig og síðdegis
gengur hann
í suðaustan 5
til 10 metra á
sekúndu þar
með lítilsháttar
rigningu.
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LÓÐRÉTT
1. kjaft, 3. skammstöfun, 4. verkfæri,
5. fiskilína, 7. geysistórt, 10. andmæli,
13. svelg, 15. samtals, 16. samstæða,
19. strit.
LAUSN

20

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

AF
HVERJU
ÉG?

Lestu ljóðið Einbúinn
eftir Jónas Hallgrímsson.
Skrifaðu svo stutta
greinargerð um hvert
hann sækir innblástur
sinn og til hvaða samtímamanna hann sækir
hann helst.

Hvers vegna Við höfum
Ég
þurfum við það nú betra trúi því
Íslendingar en margar
seint.
að standa í aðrar þjóðir …
þessu?

Eigum við að
rúlla í gegnum
reglurnar í
krikket?

Einmitt.

LÁRÉTT: 2. segl, 6. of, 8. hró, 9. gen,
11. ið, 12. greip, 14. liðka, 16. pí,
17. ull, 18. aka, 20. ól, 21. rita.

18

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. dúkur, 6. úr hófi, 8. skar, 9. litningar,
11. stöðug hreyfing, 12. spönn,
14. gera þjálla, 16. bókstafur, 17. hár,
18. keyra, 20. fæddi, 21. skrifa.

LÓÐRÉTT: 1. gogg, 3. eh, 4. gripkló,
5. lóð, 7. ferlíki, 10. nei, 13. iðu,
15. alls, 16. par, 19. at.

6

3

21

GELGJAN

SKÁK

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson

Eina vandamálið sem ég
sé við þennan skóla er
hvað hann er …

Hannes Hlífar Stefánsson (2.580)
vann laglegan sigur á Lukasz
Butkiewicz (2.433) á Teplice-mótinu
í Tékklandi.
Svartur á leik
19. … Bxc4! (Miklu sterkara en
19. … Bxe3 20. Dxe3) 20. bxc4 Hb8
21. Hb1 Hxb1 22. Kxb1 (22. … Rxb1
Dxa2 23. Kc3 Dxb1 og vinnur)
22. … Hb8 23. Kc2 Hb2 og svartur
vann nokkru síðar. Hannes hefur
byrjað mjög vel á mótinu.

daglega.

www.skak.is: Caruana vann Carlsen.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sástu? Ég blikkaði ekki
einu sinni augunum!

FRÉTTABLAÐIÐ
ER HELGARBLAÐIÐ
EKKERT

Ég er sko
ekkert búin.

EKKERT

SUDOKU

Kristjón Kormákur Guðjónsson glímdi við
eftirköst heimilisofbeldis sem hann varð vitni
að í æsku fram á fullorðinsár. Hann vill minna
á skaðann sem börn verða fyrir.
Ítarleg umfjöllun um stærstu tónlistarhátíð
sumarsins, Secret Solstice hátíðina í
Laugardal.
26 konur hafa gegnt ráðherraembætti
á Íslandi. Farið er yfir helstu sigra í
stjórnmálasögu kvenna á Íslandi.
Ómissandi hluti af góðri helgi
Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000
Auglýsingar 512-5401 | visir.is
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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.

HÁSKERPU 4K
OFURUPPLAUSN
Philips Ambilight sjónvarp með Android stýrikerfinu

49”
55"

4K - ULTRA HD LED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

með Android

Glæsileg rammalaus hönnun
Ultra HD – 4K ofur háskerpuupplausn 3840x2160
Pixel Precise Ultra HD myndvinnsla með quad core örgjörva
Alvöru myndgæði með 600Hz PMR Ultra, Perfect Natural Motion og Micro Dimming Pro
Ambilight baklýsing, eykur upplifun til muna
Android stýrikerfi , nýr heimur leikja, kvikmynda og afþreyingar, til dæmis sjónvarp Símans og
Google Play Movies beint í tækið
Twin tuner – hægt að horfa á eina stöð og taka upp aðra á sama tíma
Snjöll fjarstýring – Vönduð fjarstýring með músabendli, lyklaborði og hægt að tala við tækið!
Endalausir möguleikar með Cloud TV, Simplyshare, Multiroom server, Dropbox og Miracast
Hægt er að horfa á 3D myndir – 4 gleraugu fylgja!

49”

Philips 49PUS7909

TILBOÐ

179.995

VERÐ ÁÐUR 229.995

55”

Philips 55PUS7909

TILBOÐ

249.995

VERÐ ÁÐUR 349.995

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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MÁLARALIST Hrafnhildur Schram sýningarstjóri á Tvær sterkar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEFNAÐARLIST Sigríður Guðjónsdóttir aðstoðarsýningarstjóri og Ingibjörg Jónsdóttir sýningarstjóri Lóðrétt/Lárétt.

Tvær hliðar á einstakri listakonu
Í dag verða opnaðar á Kjarvalsstöðum tvær sýningar á verkum Júlíönu Sveinsdóttur. Á sýningunni Tvær sterkar má sjá málaralist Júlíönu
og færeysku listakonunnar Ruth Smith en á sýningunni Lóðrétt/Lárétt er að ﬁnna vefnaðarlist Júlíönu og þýsku listakonunnar Anni Albers.
Magnús
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Tvær hliðar á einstakri listakonu
Júlíana Sveinsdóttir myndlistarkona fæddist að Sveinsstöðum í
Vestmannaeyjum 31. júlí árið 1889
og lést í Kaupmannahöfn 17. apríl
1966. Júlíana var að sönnu mikill
frumkvöðull í listsköpun íslenskra
kvenna. Það er því einkar viðeigandi að í dag, á kvennadegi á 100
ára kosningaréttarafmæli íslenskra
kvenna, séu opnaðar á Kjarvalsstöðum tvær sýningar á verkum Júlíönu
og tveggja annarra listakvenna.
Tvær sterkar
Á sýningunni Tvær sterkar gefur
að líta málaralist Júlíönu og færeysku listakonunnar Ruth Smith, en
hún var einnig á meðal frumkvöðla
í málaralist norrænna kvenna. Sýningarstjóri er Hrafnhildur Schram
og hún segist fyrst hafa áttað sig
á því hvað þessar tvær listakonur
áttu margt sameiginlegt þegar hún
var á ferð um Færeyjar fyrir um
tveimur árum.
Eyjakonur
„Báðar koma þessar konur frá
litlum og afskekktum eyjum í Norður-Atlantshafi, Júlíana frá Vestmannaeyjum en Ruth frá Suðurey, sem er ein afskekktasta byggð
Færeyja. Báðar fara þær til Kaupmannahafnar og fljúga þar rakleitt inn í Listaakademíuna, þó svo
Júlíana hafi verið nokkuð fyrr á
ferðinni. En sterkastur er eflaust
strengurinn þegar horft er til þess
hvað þær mála og hvernig. Það er
því gríðarlega skemmtilegt verkefni að setja þær upp saman og gefa
fólki kost á að skoða þær saman.
Júlíana var alla tíð síðan búsett
í Danmörku. Hún var einfari alla
tíð en hún fór alltaf mikið heim á
sumrin og með heim á ég við til
Vestmannaeyja og þar málaði hún
gríðarlega mikið. En hún málaði
vissulega líka víðar um landið eins
og til að mynda á Þingvöllum og á
Snæfellsnesi.

Ruth dvaldi í nokkur ár í Kaupmannahöfn þar sem hún kynntist
eiginmanni sinum, dönskum arkitekt, og saman eignuðust þau tvö
börn, en þau fluttu seinna meir
heim til Suðureyjar og þar lést
Ruth aðeins fjörutíu og fimm ára
gömul. Ruth stundaði alla tíð sjósund en eftir eina slíka ferð skilaði hún sér ekki aftur og fannst að
endingu látin. Það er dapurlegt að
hugsa til þess hversu miklu stærra
og meira höfundarverk hennar
hefði getað orðið hefði hún haft til
þess meiri tíma. Það er þó engu að
síður mjög glæsilegt.“
Litir og mótív
Hrafnhildur segir að eitt af því
sem hafi einkennt bæði Júlíönu
og Ruth sem listmálara hafi verið
einstakt næmi fyrir litum. „Þær
voru ekki mikið fyrir að mála í sól
þessar konur. Þegar Júlíana fór til
að mynda á Snæfellsnesið til þess
að mála þá fannst henni allt verða
flatt í sólinni. Hún vildi frekar ský
og jafnvel þoku og eins var þetta
með Ruth. Þannig voru þær báðar
dálítið háðar duttlungum náttúrunnar.
Það er líka merkilegt að skoða
hversu svipuð mótív þær eru að
takast á við á sínum ferli. Báðar
mála þær landslag og þá eru þær
einmitt oft að takast á við það sem
stendur þeim nærri. Samstillingar eða kyrralífsmyndir eru einnig
stór hluti af höfundarverki þeirra
að ógleymdum portrettmyndunum.
Það má segja að sjálfsmyndir séu
svo alveg sérkafli á meðal portrettmyndanna, en þær mála báðar
afskaplega óvægin portrett. Júlíana
leitaðist til að mynda við að mála
fólk þannig að sérkenni þess og
persónuleiki væru ríkulegur hluti
af myndinni. Það má eiginlega
segja að hún hafi málað myndir
um fólk fremur en myndir af fólki.“
Lóðrétt/Lárétt
Júlíana Sveinsdóttir átti sér aðra
hlið sem listakona. Hlið sem minna
hefur farið fyrir hér heima en er
listunnendum í Danmörku vel

Þegar Júlíana fór til
að mynda á Snæfellsnesið til þess að mála þá
fannst henni allt verða
flatt í sólinni. Hún vildi
frekar ský og jafnvel
þoku og eins var þetta
með Ruth.
Hrafnhildur Schram

in og miðillinn eignast sína eigin
sjálfstæðu rödd.

kunn, en það er vefnaðarlistakonan
Júlíana. Samhliða opnun sýningarinnar á málaralist Júlíönu og Ruthar er einnig opnuð að Kjarvalstöðum sýningin Lóðrétt/Lárétt en þar
eru sýnd veflistaverk Júlíönu og
þýsku listakonunnar Anni Albers
(1899–1994) sem var einn áhrifamesti veflistamaður liðinnar aldar.
Ofin tilviljun
Sýningarstjóri Lóðrétt/Lárétt er
Ingibjörg Jónsdóttir og hún segir
að lengi vel hafi verið lítill áhugi á
veflistakonunni Júlíönu Sveinsdóttur. „En Júlíana er hins vegar talin
með helstu frumkvöðlum vefnaðarlistar í Danmörku. Það var reyndar fyrir tilviljun að hún byrjaði
að vefa. Hún varð að sjá fyrir sér
með kennslu og fannst það svona
frekar leiðinlegt og leitaði að einhverju öðru til þess að sjá sér farborða. Fékk lánaðan vefstól og
fór að framleiða nytjavefnað sem
hún seldi og gat þannig losnað við
kennsluna.
En svo fer hún að gera sér grein
fyrir að þetta er afar listrænn mið-

ill sem hún er með í höndunum svo
hún fer og lærir vefnað. Fer aftur á
akademíuna um 1920 og er þar með
hléum í nokkur ár.
Ör þróun
Á þessum árum varð mikil þróun í
vefnaði í Evrópu vegna þess að það
hafði verið mikið unnið þannig að
fyrirmyndir (málverk eða teikningar) voru yfirfærðar í vefnað.
En þar komum við að því að við
erum líka að sýna verk eftir Anni
Albers sem er ein af Bauhausvefurunum svokölluðu sem eru á
meðal helstu áhrifavalda í þessari
þróun. Á þessum tíma er abstraktlistin að koma og innan Bauhaus
voru framsæknir málarar að þróa
abstrakt málverkið. Þetta hafði
mikil áhrif inn í vefinn. Í fyrsta
skipti fóru listamenn að skapa vefnaðarverk út frá lögmálum vefnaðarins og þar kemur titill sýningarinnar Lóðrétt/Lárétt, sem er
uppistaðan í ívafi. Vel menntaðir myndlistarmenn fara að vinna
í vefnaði og fara að skilja möguleikana og við það breytast verk-

Frumkvöðlar
Ingibjörg nefnir að ein helsta ástæðan fyrir því að á sýningunni séu
sýnd saman verk eftir Júlíönu og
Anni sé að þær hafi verið samtímakonur sem báðar tóku þátt í þessari þróun. „Það er gaman að benda
á hvaðan þessi áhrif koma upprunalega og það sést þarna ákveðin
þróun bæði á heimsvísu og í Skandinavíu, tveir sterkir frumkvöðlar.
Þær eru báðar menntaðar myndlistarkonur og vinna líka í öðrum
miðlum. Anni vann líka mikið með
teikningar og prent, hún ætlaði að
verða málari en þegar hún sest í
Bauhaus-skólann var fyrirkomulagið þannig að allir þurftu að velja
sér verkstæði. Eins og t.d. Josef
Albers, eiginmaður Anni, hann
vann til að mynda lengi vel einkum í gler en varð svo síðar frægur
málari. Anni og Josef þurftu svo
seinna að flýja Þýskaland nasismans og settust að í Bandaríkjunum.
En málið er að þær Júlíana og
Anni völdu vefinn. Sáu möguleikana og nýttu þá á skapandi hátt
og svo er ákveðinn þráður á milli
verka þeirra að því leyti að þær
vinna abstrakt. Júlíana vann aðeins
abstrakt í vefnum en aldrei í málverki en áhrifin komu fremur fram
í litum og áferð. Í prentmyndum
Anni sér maður líka ákveðin áhrif
– myndir sem eru eins og marglaga
vefur og mynstur. Þannig geta málverkið og vefurinn gefið hvort öðru
svo mikið.“

POPP OG COKE
Sígild tvenna sem er alltaf jafn góð

299

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

152304
04

COCA COLA 1 L +
STJÖRNUPOPP 90 G

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

kr.

Verð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast.

T
R
Æ
FRÁB NUTVEN OÐ
TILB
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Dulúðlegur gjörningur í Perlufestinni í dag
Möskvi er gjörningur sem Gjörningahópurinn framkvæmir, og óskar eftir framlagi almennings í verkinu.
„Þetta er fullkomið fyrir þær sem
leggja niður störf á hádegi,“ segir
Jóní Jónsdóttir, ein þeirra þriggja
kvenna sem standa að baki Gjörningaklúbbsins, en þær Eirún Sigurðardóttir og Sigrún Hrólfsdóttir
mynda hópinn.
Er gjörningurinn partur af
hátíðardagskrá hundrað ára
afmælis kosningaréttar kvenna á
Íslandi, en dagskráin er ansi digur.
„Þetta er sum sé gjörningur sem
ber heitið Möskvi og er til heiðurs
höggmyndalistakonum, sem voru

frumkvöðlar á sínu sviði og við
viljum minnast þeirra með þessum hætti,“ segir Jóní. Gjörningurinn fer fram í Perlufestinni, höggmyndasvæði Hljómskálagarðarins
í dag.
„Þetta er abstrakt en samt fókuserað verk, þar sem við vísum
líka mikið í samtímann,“ segir
hún og skýtur að, að áhorfendur spili stóra rullu í gjörningnum. „Við höfum unnið mikið með
áhorfendum í gegnum okkar tuttugu ára feril í Gjörningaklúbbn-

um,“ útskýrir Jóní, og bendir á að
gjörningurinn sé með þeim hætti
að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur
af að slasa sig og engin ástæða sé
til að verða hræddur við þátttöku.
„Þeir sem taka þátt munu finna
að ákveðin hreinsun á sér stað,
en þetta er engin nýaldarstúdía.
Flestir geta gert þetta í samtímanum, en allir geta þetta í gjörningnum,“ segir Jóní , full dulúðar,
því ekki verður upplýst frekar um
hvað muni eiga sér stað í Perlufestinni.
- ga

MINNAST
FRUMKVÖÐLA Hópurinn

ætlar sér að
kíkja ofan
í jarðlög
kvennasögunnar og draga
fram perlur.
MYND/BJARNI
GRÍMSSON

FÖSTUDAGUR
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

DIKTA

19. JÚNÍ 2015

Tónleikar
19.00 Tónleikar á Quest, hár, bjór og
viskí bar. Dalí leikur fyrir gesti. Aðgangseyrir 1.500 krónur og fylgir Bríó með
hverjum miða. Hvar: Laugavegur 178.

Opnanir
10.00 Þrjár spennandi sýningar verða
opnaðar í Listasafni Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum í dag. Þetta eru sýningar Júlíönu
Sveinsdóttur og Ruthar Smith: Tvær
sterkar, veflistaverk Júlíönu Sveinsdóttur og Anni Albers: Lóðrétt / lárétt og
Kjarvalssýningin: Út á spássíuna. Hvar:
Kjarvalsstöðum
10.00 Hvað er svona merkilegt við það?
Störf kvenna í 100 ár er opnuð í Bogasal
Þjóðminjasafns Íslands í dag. Sýningin er
framlag Þjóðminjasafnsins á aldarafmæli
kosningaréttar íslenskra kvenna og sýningargerðin er styrkt af afmælisnefndinni.
Hvar: Þjóðminjasafnið
17.00 Sýningarnar Tvær sterkar og Lóðrétt / lárétt verða opnaðar í dag, en þær
eru haldnar í tilefni þess að þennan dag
eru 100 ár síðan konur fengu kosningarétt hér á landi. Sóley Tómasdóttir forseti
borgarstjórnar opnar sýningarnar. Hvar:
Kjarvalsstaðir.

Bæjarhátíðir
12.45 Kosningaafmælis- og Jónsmessuhátíð á Seltjarnarnesi. Seltirningar
og nágrannar eru boðnir velkomnir í
fróðlega samverustund og gönguferð um
Seltjarnarnesið sem Sólveig Pálsdóttir
leikkona og rithöfundur stýrir. Gangan
hefst inni í Mýrarhúsaskóla með léttum
veitingum.

Pub Quiz
18.00 Drekktu betur 618: Drekktu betur,
kona! Gettu betur stelpurnar Dagbjört
Hákonardóttir og María Helga Guðmundsdóttir leiða þátttakendur í gegnum
þennan 618. áfanga þekkingarleitarinnar
miklu, í tilefni 100 ára kosningaafmælis
kvenna. Auk hefðbundinna verðlauna
verða ýmsir kynlegir aukavinningar í boði.
Hvar: Ölstofa Kormáks og Skjaldar.

Ljósmyndasýningar
15.00 Í dag opnar ljósmyndarinn Annie
Ling sýninguna „Einstæðar mæður“ í
Mjólkurbúðinni í listagilinu á Akureyri kl.
15-17 og eru allir velkomnir. Sýningin er
aðeins 19.-20.júní og eru allir velkomnir.

Tónlist
20.00 Reykjavík Midsummer Music 2015
– Imitation. Tónlistarhátíð undir listrænni
stjórn Víkings Heiðars Ólafssonar sem
fram fer í Hörpu í fjórða sinn á sumarsólstöðum 18. til 21. júní 2015. Hátíðarpassi á 10 heimsklassa tónleika kostar
10.000 kr. Hvar: Harpa tónlistarhús.

20.30 Höfundur óþekktur– hátíðartónleikar í tilefni af 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna. Formföstum kynhlutverkum snúið við í tilefni dagsins.
Hvar: Harpa tónlistarhús.
21.00 Hljómsveitin Stafrænn Hákon
spilar í Mengi í kvöld, en bandið er að
undirbúa breiðskífu sína sem kemur út
með haustinu. Hvar: Mengi, Óðinsgötu 2.
21.00 Dikta mun spila á Gauknum í
kvöld ásamt hljómsveitunum Lucy in
Blue og Greyhound. Flutt verða lög af
væntanlegri plötu Diktu sem og eldri
smellir. Aðgangseyrir 1.000 krónur.
21.30 Gítardúóið Four Leaves Left

ÓLAFUR ÖRN JOSEPHSSON
TÓNLISTARMAÐURINN
STAFRÆNN HÁKON

kemur saman og spilar á Vínsmakkaranum í tilefni sumartónleikaraðar
staðarins. Hvar: Laugavegur 73.
22.00 Ábreiðubandið Cover stígur á
svið á Hressó í kvöld og leikur hvern
klassíska slagarann á fætur öðrum fyrir
gesti. Hvar: Hressingarskálinn í Austurstræti.
22.00 KK spilar á Græna hattinum á
Akureyri í kvöld.
22.00 Ljótu Hálfvitarnir halda tónleika á
Café Rósenberg í kvöld. Hvar: Klapparstígur 25.
22.00 Prins Póló verður með tónleika á
Kaffi Rauðku á Siglufirði í kvöld.

EKKI
MISSA
AF
Hundrað ára kosningaafmæli kvenna
Ýmis dagskrá
Í tilefni Hundrað ára kosningaafmælis kvenna á Íslandi verður
viðamikil dagskrá í miðborginni
í allan dag.

Bækur
14.30 Höfundar lesa úr væntanlegri bók
um reynslu kvenna af fóstureyðingum.
Einnig verður ýtt úr vör fjármögnunarátaki
á Karolina Fund þar sem hægt verður að
kaupa bókina, Rof: Frásagnir kvenna af
fóstureyðingum í forsölu á tilboðum sem
ekki er hægt að hafna. Hvar: Bergsson
mathús, Templarasundi 3.

Veit á vandaða lausn

5(6285&(DNWLYD
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Samkoma
08.00 Í tilefni Hundrað ára kosningaafmælis kvenna á Íslandi verður viðamikil dagskrá í miðborginni í allan dag,
sem og um land allt. Hluti viðburða
í miðborginni er unninn í samstarfi
við Reykjavíkurborg, söfnin í borginni,
Kvenfélagasamband Íslands, Kvenréttindafélag Íslands og Kvennakirkjuna.
Dagskráin hefst klukkan átta með
sýningum á verkum í Ráðhúsi Reykjavíkur, Sjóminjasafni og á fleiri stöðum
og stendur dagskráin yfir fram á kvöld.
Nánari upplýsingar um hvað verður í
boði í dag má finna á heimasíðunni
www.kosningarettur100ara.is/
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá
inni á visir.is.

0DUNK|QQXQHKI

Kræsingar & kostakjör

KJÚKLINGABRINGUR

LAMBALÆRI

Í APPELSÍNUMARINERINGU

FROSIÐ

-21% 1.883

1.098

ÁÐUR 2.384 KR/KG

KR/KG

GRÍSAKÓTILETTUR
HERRAGARÐS

-40% 1.199

ÁÐUR 1.998 KR/KG

LAMBALÆRISNEIÐAR

KINDAFILE

1.FLOKKUR, ARGENTÍNU

GRILLKRYDDAÐ

ÁÐUR 2.898 KR/KG

ÁÐUR 3.989 KR/KG

-32% 1.971

2.792

XTRA FLÖGUR
3 TEGUNDIR

299

ÁÐUR 369 KR/STK
COOP KARTÖFLUSTRÁ

AVOCADO

900 GR.

FERSKT

-39% 298

-50% 299

ÁÐUR 489 KR/PK

ÁÐUR 598 KR/KG

Allt fyrir heilsudrykkinn!
DRÍFÐU ÞIG AF STAÐ
með Nettó & Kristal !

BLÁBER/JARÐARB.

GR. TASTE, FROSIN, 225 GR

247

ÁÐUR 309 KR/STK

Safnaðu miðum af ﬁmm 2L ﬂöskum af
Kristal, sendu á Ölgerðina og þú gætir
unnið Fitbit heilsuúr.
Dregið verður út 10. júlí.
Þú færð þátttökuumslag í verslun.

SW CLASSIC PROTEIN
VANILLU, 500GR

-30% 2.799

ÁÐUR 3.999 KR/STK

ALPRO MÖNDLUMJÓLK
SYKURLAUS, 1L

198

ÁÐUR 298 KR/STK

Tilboðin gilda 18. júní – 21. júní 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Fyllt brauð með fetaosti og tómötum
Það er alltaf notalegt að baka brauð og þetta ljúffenga fyllta brauð er kjörið helgarverkefni.
260 g speltmjöl (130 g gróft og 130 g
fínmalað)
25 g ger
2,5 dl heitt vatn
2 msk. ólífuolía
2 tsk. Santa María-kryddblanda
1 msk. graslaukur
50 g fetaostur

Fylling:
100 g fetaostur
150 g Philadelphia-rjómaostur með
hvítlauks-og kryddbragði.
3 tómatar, skornir smátt niður
Santa María-kryddblanda

Hitið ofninn í 200°C. Blandið þurrefnunum vel saman, hellið vökv-

anum út í og hrærið vel í nokkrar
mínútur. Látið deigið hefast á hlýjum
stað í 30-40 mínútur. Gott er að
setja heitt vatn í vaskinn og láta
skálina standa ofan í. Hnoðið deigið
vel og fletjið út. Gott er að setja smá
hveiti undir deigið svo það festist
ekki við borðið. Komið deiginu fyrir
í eldföstu móti og látið restina af

deiginu flæða yfir barmana. Deigið
er smurt með Philadelphia-rjómaostinum og tómötum er síðan bætt
við sem og fetaostinum og rúmlega
einni matskeið af kryddblöndunni.
Lokið brauðinu og penslið með
smá smjöri. Bakið brauðið í ofni í
rúmlega þrjátíu mínútur.
Uppskrift fengin af evalaufeykjaran.com

GENGUR VEL Það er heldur betur allt í gangi hjá íslensku hljómsveitinni Of Monsters and Men sem er nú á tónleikaferðalagi og nýbúin að gefa út sína aðra breiðskífu.

MYND/MEREDITHTRUAX

Of Monsters and Men slá fyrra met
Hljómsveitin Of Monsters and Men náði sínum besta árangri til þessa þegar hún fór rakleiðis í þriðja sæti bandaríska Billboard-listans
með nýjustu plötu sína Beneath the Skin. Sveitin fór í sjötta sæti Billboard-listans árið 2012 með plötuna My Head Is an Animal.
Hljómsveitin Of Monsters and
Men hefur svo sannarlega átt
góðu gengi að fagna undanfarið.
Önnur breiðskífa sveitarinnar, Beneath the Skin, kom út á
Íslandi þann 8. júní síðastliðinn
og degi síðar um allan heim. Of
Monsters and Men er sem stendur
á tónleikaferðalagi sem stendur
til 29. nóvember og kemur fram
víða í Evrópu, Bandaríkjunum,
Ástralíu og Asíu.
Fyrir tæpri viku var hljómsveitin gestur í The Tonight Show
hjá Jimmy Fallon ásamt leikkonunni Whoopi Goldberg þar sem
sveitin flutti lagið Crystals.
Beneath the Skin komst á
miðvikudaginn í þriðja sæti á
bandaríska Billboard-listanum
sem þykir sæta talsverðum tíðindum fyrir íslenska hljómsveit
en fyrri platan, My Head is an
Animal, komst í sjötta sæti Billboard-listans. En listinn er gefinn
er út vikulega og greinir frá vinsælustu og söluhæstu hljómplötunum vestanhafs. Í fyrsta sæti
listans er hljómsveitin Muse með
nýútkomna plötu sína Drones og
í öðru sæti Taylor Swift með plötuna 1989.

Í LONDON Of Monsters and Men

spilaði í The Forum í London á þriðjudaginn. Uppselt var á tónleikana en The
Forum tekur 2.100 tónleikagesti.
NORDICPHOTOS/GETTY

Beneath the Skin hefur frá
útgáfu selst í 61.000 eintökum
og 57.000 heilum plötum. Hljómsveitin var stofnuð árið 2010 og
vann Músíktilraunir sama ár.
Meðlimir Of Monsters and
Men eru þau Nanna Bryndís
Hilmarsdóttir, Ragnar Þórhallsson, Brynjar Leifsson, Arnar
Rósenkranz Hilmarsson og Kristján Páll Kristjánsson.

„Þau eru búin að ná alveg rosalegum árangri þarna í Bandaríkjunum,“ segir Ásmundur Jónsson
hjá Smekkleysu um hljómsveitina.
Hann segir það talsverðan sigur
fyrir hljómsveit að önnur plata
hljóti viðlíka viðtökur. „Það er oft
talað um að önnur plata listamanns geti verið svona erfiðasta
skrefið á ferlinum og með þessu
sýnir það sig að þau eru heldur
betur búin að stíga yfir þann
þröskuld.“
Sjálfur er hann
hrifinn af plötunni
og segir árangur Of
Monsters and Men
magnaðan. „Mér
finnst þessi plata
alveg ná að bæta við,
í sambandi við
tónlistina.
Mér finnst
hún vera
mjög
vel gerð
svona við
fyrstu
hlustanir.“

„Þau eru mjög mainstream
hljómsveit þarna í Bandaríkjunum. Ég var að flækjast þarna
fyrir tveimur, þremur árum og
það var alltaf verið að spila
þau í útvarpinu,“ segir Gunnar
Lárus Hjálmarsson, af mörgum
þekktur sem Dr. Gunni.
„Þau voru heppin að vera
með þetta lag, Little Talks. Það
var svona lagið sem ýtti þeim í
gang,“ segir hann
og hefur einnig
orð á að það
hafi verið
svekkjandi
að Muse og
Taylor Swift
hafi verið að
flækjast fyrir
þeim á Billboardlistanum.

„Að mínu viti er þetta ekkert
annað en frábær árangur. Sérstaklega að vera að koma með
þessa, sem allir tala um „erfiðu“
plötu númer tvö og ná að toppa
sig á bandaríska Billboardlistanum er ekkert annað en
frábært,“ segir Kári Sturluson
hjá Sigur Rós.
„Að selja 57.000 eintök í dag í
fyrstu viku í Bandaríkjunum er bara
frábær árangur.
Það er gaman
að fylgjast með
því sem þau eru
að gera,“ segir
hann að lokum
og biður fyrir
hamingjuóskir
til sveitarinnar
á öldum ljósvakans.
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Lawrence töluvert launahærri en Pratt
Þykir sæta tíðindum að Jennifer Lawrence fær betur borgað en mótleikari hennar.
Tvíeykið Jennifer Lawrence og Chris Pratt,
sem fara með aðalhlutverk í rómantísku framtíðartryllingsmyndinni The Passenger, fá bæði
ágætis summu fyrir framlag sitt til kvikmyndarinnar. Það þykir þó tíðindum sæta að Lawrence hefur átta milljónir dala umfram það sem
Pratt fær. Leikkonan gengur sumsé frá borði
með tuttugu milljónir dollara auk þrjátíu prósenta af þeim ágóða sem hlýst af kvikmyndinni. Á meðan er Pratt með tólf milljóna dollara launaseðil.
Standa samningaviðræður þó eitthvað yfir
enn, því á dögunum hækkaði upphæðin til handa
Pratt um litlar tvær milljónir, vegna góðs gengis

Jurassic World. Eiga þau Lawrence og Pratt bæði
gríðarlega góðu gengi að fagna, og hafa vaxið ört
í sínu starfi. Lawrence er þekktust fyrir hlutverk
sitt í myndunum The Hunger Games og hlaut að
auki Óskarsverðlaun fyrir frammistöðu sína í
Silver Lining Playbook.
Pratt skaust hins vegar upp á stjörnuhimininn í kvikmyndinni Guardians of the Galaxy og
virðist ætla að eiga alla sjö dagana sæla í kjölfar
Júragarðsins.
Hefur kynbundinn launamunur verið Hollywood-stjörnunum ofarlega í huga undanfarin
misseri, þar sem leikkonur hafa keppst við að
benda á karlremburíkan heim bransans þar ytra.

➜ Kynbundinn
launamunur hefur
verið Hollywoodstjörnunum ofarlega í huga undanfarin misseri og
leikkonur keppst við
að benda á karlremburíkan heim bransans.

ÁNÆGÐIR Gunnar Steinn Jónsson og Róbert Gunnarsson voru ánægðir í Húrra Reykjavík á þriðjudaginn.

ÖFLUG Jennifer hefur getið
sér gríðarlega gott orð á
hvíta tjaldinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

HANDBOLTAKAPPAR HANNA TÍSKUBOLI
Það var góð stemning í Húrra Reykjavík á þriðjudaginn þar sem fyrsta fatalína BOB Reykjavík var kynnt. Handboltakapparnir Róbert Gunnarsson og Gunnar Steinn Jónsson hönnuðu stuttermaboli og peysur sem kenndar eru við BOB og eru unnar í samstarﬁ við UNICEF á Íslandi.

KOMA VEL ÚT Bolirnir komu þrælvel út í búðinni en flíkurnar eru

MÆTTU Baldur Kristjánsson og Birgir Guðmundsson mættu í boðið

GÓÐ STEMNING Það var fjör þegar flíkurnar voru kynntar í Húrra

unnar í samstarfi við UNICEF.

en Baldur sá um að taka myndir af flíkunum.

Reykjavík.

Í GÓÐUM GÍR Það var nóg um að vera og gestum virtist lítast vel á BOB.

GAMAN Arnór Atlason, Guðrún Jóna Guðmundsdóttir og Rúnar Kárason mættu.

ÁRNASYNIR

GAKKTU
BETUR
MFS (Memory Foam)
veitir aukin þægindi.
Sérlega góður
ökklastuðningur.
DIGA fix styður vel
við hælinn.
Vatnsvarið vandað
Nubuck leður.
Vibram sólar fyrir
aukið öryggi.

Gúmmírönd sem
ver yfirleðrið.

Meindl Island gönguskórnir hafa fengist í Útilíf
í áratugi og hafa reynst afar vel við íslenskar
aðstæður. Þeir fara vel með fæturna hvernig sem
viðrar og passa vel að íslenskum fótum.
Fáanlegir í herra og dömu útfærslu
Verð: 59.270 kr.

síðan 1974
GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.
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ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ Í FÓTBOLTA VALDI ÞESSA
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TILBOÐ KL 5
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GAMANMYND


CHICAGO SUN TIMES
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POWERSÝNING
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Níu nýjungar kynntar í FIFA 16
Þrír mánuðir eru í að nýjasti leikurinn í FIFA-seríunni komi út. Útgáfa leikjanna markar árlegan hátíðisdag í tölvuleikjaheiminum.
Árlega er beðið með eftirvæntingu
eftir útgáfu FIFA-tölvuleikjanna
frá fyrirtækinu EA Sports. Nú eru
rétt um þrír mánuðir þar til FIFA
16 kemur út og eru fjölmiðlar
farnir að fjalla um hvað nýjunga
sé að vænta í ár. Meðal þess sem á
að bæta í útgáfunni í ár eru skotin, fyrirgjafir og varnarleikurinn. FIFA-leikirnir hafa komið út
árlega frá 1993 og er útgáfa leikjanna árlega einn stærsti viðburður tölvuleikjaársins. Leikurinn
er mikið spilaður hér á landi og
eru til að mynda á fimmta þúsund
manns í sérstökum Facebook-hópi
fyrir Íslendinga sem spila FIFA.
Þegar leikurinn kemur út hér á
landi halda tölvuleikjaverslanir
yfirleitt svokallaðar næturopnanir, svo að þyrstir spilarar geti
fengið leikinn í hendurnar eins
fljótt og auðið er.
Vinsældir FIFA 15
Síðasta útgáfan, FIFA 15, seldist gríðarlega vel víða um heim.
Leikurinn var sá mest seldi í Bretlandi á síðasta ári og var ofarlega
á vinsældalistum víða um heim.
EA Sports hefur tekist að fanga
stemninguna á flestum stærstu
knattspyrnuleikvöngum heims
eftir minnilega. Framleiðendum
leiksins tókst, að mati gagnrýnenda, að nýta möguleika nýjustu
kynslóðar leikjatölva prýðilega.
Leikurinn fékk góða dóma hjá
flestum stærstu fjölmiðlum heims
sem fjalla um tölvuleiki. Hann er
með meðaleinkunnina 82 af 100

MIKLAR FRAMFARIR Meðal þess sem verður hægt í FIFA 16 er að spila með kvennalið.

stigum hjá síðunni Metacritic
á Playstation 4 og Xbox One. Á
Metacritic eru dómar stærstu
miðlanna teknir saman og unnin
meðaleinkunn upp úr þeim. Leikurinn fékk fjórar stjörnur í ítarlegum dómi Fréttablaðsins sem birtist
á útgáfudegi leiksins hér á landi.
Árlegar framfarir
FIFA-leikirnir hafa tekið stöðugum framförum frá því að leik-

urinn FIFA International Soccer
kom út árið 1993. Sama er uppi á
teningnum nú og hafa gagnrýnendur sem og fulltrúar EA Sports
tilkynnt hvað eigi að bæta sérstaklega í leiknum. Framleiðendur leikjanna halda yfirleitt mjög
góðu sambandi við hinn almenna
spilara og taka mark á gagnrýni
og reyna að bæta leikinn eftir
ábendingum almennings. Eitt af
því helsta sem á að efla í FIFA 16

er varnarleikurinn. Varnarmenn
eiga, að sögn fulltrúa EA Sports,
að vera agaðri. Gervigreind
leikmanna á að fá þá til þess að
gera tilraunir til að bregðast við
skyndisóknum á raunverulegri
hátt. Miðjuspilið á einnig að verða
flóknara. Spilarar FIFA 15 kvörtuðu sumir yfir því hversu auðvelt
það var að halda boltanum inni
á miðjum vellinum. Þannig gátu

nánast öll lið spilað á svipaðan
hátt og Barcelona; þar sem stuttar
sendingar manna á milli voru einfaldar. Samkvæmt gagnrýnendum
sem hafa spilað leikinn eru breytingarnar í nýjustu útgáfunni mestar í gegnum spilunina. Grafíkin og
myndvinnslan er nokkuð svipuð á
milli ára, ef marka má frumútgáfur, að sögn gagnrýnenda.
kjartanatli@frettabladid.is

➜ Níu þættir sem á að bæta
1. Knattrak án snertingar. Leikmenn
eiga að geta hlaupið fyrir aftan
knöttinn, haft hann á sínu valdi,
án þess að snerta hann í hverju
skrefi. Svipað og Lionel Messi
gerir gjarnan áður en hann tekur
stefnubreytingar á miklum hraða.
EA Sports notaði sérstaka tækni til
að fanga hreyfingar Messi og skila
þeim inn í leikinn.
2. Að klára færin með stæl. Framherjar eiga að hafa fleiri vopn í fórum
sínum þegar þeir komast í færi.
Skotin eiga að batna í FIFA 16 sem
ætti að fækka óraunverulegum
mörkum, sem mörg hver rötuðu á
YouTube.
3. Dýpri stillingar á fyrirgjöfum. Spilarar eiga að hafa meira vald yfir
fyrirgjöfum í FIFA 16 og hreyfingar
leikmanna inni í vítateignum eiga
að vera raunverulegri, eftir því sem
fulltrúar EA Sports segja.
4. Sendingar með tilgangi. Auðveldara

á að vera að miða á leikmenn sem
eru kannski ekki í beinni sendingalínu við leikmann með boltann.
Fjölmiðlar erlendis telja að fulltrúar
EA Sports séu að reyna að fanga
stíl Barcelona-liðsins enn betur. En
nákvæmni í sendingum er auðvitað
bundin við þá allra bestu.
5. Leikurinn lesinn í vörn. Gervigreind
varnarmanna á að vera nægilega
góð til þess að þeir geti lesið sendingar og komist betur inn í þær.
Of auðvelt var að spila boltanum
á milli manna í FIFA 15 að mati
margra og nú eiga varnarmennirnir
að vera betri.
6. Þéttari og agaðri varnir. Heildarbragur varnarinnar á að batna í
FIFA 16. Vörnin á að hreyfast í
betri takti en áður, þar sem menn
lesa sína stöðu á vellinum og fylla
í eyður þegar sóknir andstæðinganna eru orðnar of hættulegar.
7. Sveigjanlegri varnarmenn. Fulltrúar

EA Sports segja að varnarmenn
eigi að geta verið sveigjanlegri
og lesið hættulegar sóknir betur.
Þannig geti þeir metið hvenær þeir
eigi að „ráðast“ á sóknarmanninn
eða „detta niður“ í varnarlínuna.
8. Bættar tæklingar. Leikmenn geta
nú lesið sóknarmanninn enn
betur og hætt við tæklingar þegar
þeir eru að leggja af stað í þær.
Það kemur í veg fyrir að varnarmenn liggi víða um völl eftir að
sóknarmenn hafi brotist framhjá
þeim með einfaldri stefnubreytingu. Spilarar geta þannig hótað
tæklingu til þess að fipa sóknarmanninn.
9. Kvennalið kynnt til sögunnar. Í
fyrsta sinn í rúmlega tveggja áratuga sögu FIFA-leikjanna eru konur
kynntar til leiks. Hægt verður að
spila sem tólf bestu landsliðin í
kvennaboltanum og hafa margir
fagnað þessari nýjung.

VINSÆLIR LEIKIR FIFA-leikirnir njóta gífurlegra vinsælda um allan heim.
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Axel Flóvent [IS]
Vio
Hjálmar
HAM
Flight Facilities [AU]
Gus Gus [IS]
Kelis [US]

12:00 - 3:30

GIMLI

ASKUR

RAGNARÖK

FENRIR

HEL

Lára Rúnars
Halleluwah
Ensími
Anushka (UK)
Uni Stefson LFS
Young Karin - LFS
Hermigervill - LFS
Retro Stefson - LFS
Nightmares On Wax [UK]

Rix
Alex Sessions [UK]
Zero 7 (DJ) [UK]

RVK DNB
Agzilla
Kiat
Sinistarr [US]
Orang Volante
Panda
Steindór Jónsson
KSF Live
Kristian Kjøller [DK]
Wankelmut [DE]

Mogesen Bræðurnir
Lágtíðni
Þriðja Hæðin
Shaman Shawarma
GKR
Mælginn
Egill Tiny
Stormzy [UK]
Marteinn
Valby Bræður
Shades of Reykjavík
Bent

Sexy Lazer

Presented by
LAST FM

LIFE AND DEATH
BenSol
Thugfucker [US]
Mind Against [DE]
Tale of us [DE]

AND FRIENDS

Jasper James [UK]
Skream [UK]
Green Velvet [US]
Route 94 [UK]

LAUGARDAGUR 20 JÚNÍ
VALHALLA

GIMLI

Agent Fresco
Alabama 3 [UK]
Samaris
Gísli Pálmi
Secret Headliner
Hercules & Love affair[US]
Submotion Orchestra [UK]

Last.fm dj´s
Dr. Spock
Fox Train Safari
Júníus Meyvant
Múgison
Alvia Islandia
Fm Belfast
Blaz Roca
Foreign Beggars [UK]

Presented by
LAST FM

12:00 - 3:30
ASKUR

RAGNARÖK

FENRIR

HEL

Jakobsson
Sturle Dagsland [NO]
Árni Skeng
Hidden People
Máni Orrason
Skúli Mennski
Ledfoot
Earth Rocker
Poor Richard
Berndsen
Dj Flugvél og Geimskip [IS]

Tetris Takeover
Lord pusswhip
Kilo
Cheddy Carter
Benni B Ruff & Friends
Hr. Hnetusmjör
Sturla Atlas
Gervisykur
Geimfarar
Mushy [UK]

Yamaho [IS]
TEED [UK]
Heidi [UK]
Miss Kitten [FR]
Heidi b2b Miss Kitten

Brilliantinus BLOKK
Símon fknhndsm (DJ) BLOKK
Moff &Tarkin (LIVE) BLOKK
Viktor Birgis (Live) BLOKK
Lagaffe Tales (DJ) BLOKK
Introbeats (LIVE) BLOKK
BORG (DJ) BLokk

Luca Pilato
Droog [US]
Leon Vynehall [UK]
Detroit Swindle [NL]
Moodymann [US]

SUNNUDAGUR 21 JÚNÍ
VALHALLA

GIMLI

Helgi Björnsson
Charles Bradley [US]
The Wailers [JM]
MØ [DK]
FKA Twigs [UK]
Wu-Tang Clan [US]

Kælan Mikla
Benny Crespo's Gang
Kiriyama family
Valdimar
Emmsjé Gauti
Úlfur Úlfur
Dikta
Wonkers

Presented by
LAST FM

12:00 - 1:00
ASKUR
Suze Rosser [UK]
Proxy 2.0 [UK]
Rob Shields [UK]
Macro/micro [US]
Javi Bora [ES]
Nick Curly [DE]
KiNK [BG] (LIVE)
Guti

RAGNARÖK

FENRIR

Lafontaine
Casanova
Frímann [IS]
Klose One
Mella Dee [UK]
Artwork
Margeir
Serge Devant [US]

BeatmachineAron
Sesar A
Reykjavíkurdætur
7Berg
Class B
Arkir
Quadruplos
Tanya & Marlon

HEL

Kamera [UK]
Ghost Culture [UK]
Erol Alkan [UK]
Daniel Avery [UK]
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Andri Þór fór lengst á opna breska en
féll út í 16 manna úrslitum
Allir íslensku kylfingarnir eru úr leik á Opna breska
áhugamannamótinu sem fer fram á Carnoustievellinum í Skotlandi. GR-ingurinn Andri Þór
Björnsson komst lengst, en hann datt
út í sextán manna úrslitunum
eftir 2/1 tap fyrir Frakkanum
Daydou Alexandre. Alls komust
þrír íslenskir kylfingar í 32 manna
úrslit mótsins en Gísli Sveinbergsson úr GK og
Guðmundur Ágúst Kristjánsson úr GR féllu úr leik
í gærmorgun. Andri Þór var sá eini sem komst
áfram með öruggum sigri gegn Michel Cea frá
Ítalíu 4/3. Gísli tapaði fyrir Skotanum Grant Forrest
3/1 og Guðmundur Ágúst tapaði fyrir Mateusz
Gradecki frá Póllandi 1/0.

Aron endurráðinn landsliðsþjálfari í gær
HANDBOLTI Aron Kristjánsson

skrifaði í gær undir nýjan tveggja ára
samning við HSÍ og mun því stýra
íslenska karlalandsliðinu áfram til
ársins 2017.
„Við vorum búnir að vera í viðræðum frá því eftir leikina við Serbíu
en þær drógust vegna leikjaverkefna,
bæði hjá Kolding og landsliðinu,“
sagði Aron í samtali við Fréttablaðið.
Auk þess að sinna þjálfun landsliðsins mun Aron starfa að öðrum
málum fyrir HSÍ: „Ég kem meira að
uppbyggingunni og fræðslu- og útbreiðslumálum, auk vinnu við afrekshópinn. Við ætlum líka að gera átak

í líkamlegri þjálfun leikmanna hérna
heima,“ sagði Aron sem bindur
miklar vonir við afrekshóp HSÍ sem
komið var á laggirnar í vor.
„Markmiðið er að vinna markvissar
með leikmenn á aldrinum 18-23 ára
og skila þeim betur tilbúnum inn í
A-landsliðið. Við leggjum aðallega
áherslu á þrennt; líkam- og andlega
þáttinn og leikskilning leikmanna.“
Gunnar Magnússon verður Aroni
áfram til aðstoðar auk Ólafs Stefánssonar sem hefur verið með landsliðinu í síðustu fjórum leikjum. Aron
segir samstarf þeirra þriggja gott:
„Þessi samsetning virkar mjög vel

ENDURRÁÐNIR Aron og Gunnar verða

áfram með landsliðið.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

og það er góður taktur í samstarfinu.
Það er gott að hafa þá áfram.“
- iþs

Gæti reynst falinn fjársjóður
Íslenska U17 ára landslið kvenna hefur leik í úrslitakeppni EM 2017 á heimavelli á mánudagskvöldið. Í
liðinu eru tvær stúlkur sem „fundust“ erlendis en æ ﬂeiri ábendingar berast um íslenska leikmenn ytra.

ÞRIÐJA ÁRIÐ Í RÖÐ Eyjamenn slógu

Þróttara út úr bikarnum þriðja árið í
röð í gærkvöldi. Hér fer vel á með þeim
nöfnum Aroni Bjarnasyni í ÍBV og Aroni
Ými Péturssyni í Þrótti. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BORGUNARBIKAR
16 LIÐA ÚRSLIT Í GÆR
ÞRÓTTUR R. - ÍBV

0-2

0-1 Jonathan Glenn (35.), 0-2 Víðir Þorvarðarson
(75.). Þróttarar hvíldu marga lykilmenn í gær.

FJARÐABYGGÐ - VALUR

0-4

0-1 Kristinn Freyr Sigurðsson (15.), 0-2 Daði
Bergsson (40.), 0-3 Patrick Pedersen (51.), 0-4
Haukur Ásberg Hilmarsson (90.+2).

KV - KR

1-7

0-1 Óskar Örn Hauksson (13.), 0-2 Pálmi Rafn
Pálmason (26.), 0-3 Almarr Ormarsson (33.), 0-4
Jacob Schoop (35.), 0-5 Pálmi Rafn Pálmason
(45.), 0-6 Óskar Örn Hauksson (54.), 0-7
Pálmi Rafn Pálmason (64.), 1-7 Jón Kári Ívarsson (84.).

STJARNAN - FYLKIR

0-3

0-1 Tómas Joð Þorsteinsson (26.), 0-2 Albert
Brynjar Ingason (77.), 0-3 Ragnar Bragi Sveinsson (87.).

FH - GRINDAVÍK

1-0

1-0 Atli Fannar Jónsson (1.).

FJÖLNIR - VÍKINGUR Ó.

4-0

1-0 Þórir Guðjónsson (17.), 2-0 Gunnar Már Guðmundsson (19.), 3-0 Aron Sigurðarson (53.), 4-0
Þórir Guðjónsson (64.).

BREIÐABLIK - KA

fylgja þeim eftir. Úr sumu verður
ekkert en stundum fáum við leikmenn eins og Andreu og Kim,“
segir Úlfar.
Margar fá séns
Fleiri dæmi eru um slíkar stúlkur sem hafa ekki búið hérlendis,
ýmist aldrei eða ekki í fjölda ára,
sem fá tækifæri með U17.
„Eftir því sem íslenska útrásin eykst erlendis fjölgar þessum
stúlkum. Hanna Hannesdóttir,
sem spilar með KR í Pepsi-deildinni, er búsett í Bandaríkjunum
og svo er Elma Mekkín Dervic að
fara með okkur á Norðurlandamótið. Hún býr í Noregi“ segir Úlfar,.
„Við æfum svo lítið að við viljum taka þessar stelpur blint með
í verkefni bara eins og Dagbjörtu
Ínu, dóttur Guðjóns Vals, sem
var með okkur á dögunum,“ segir
Úlfar, sem vill gefa sem flestum
tækifæri í U17 ára liðinu.
„Við erum að nota 21-30 leikmenn á ári. Við reyndum að halda
kjarnanum af þessum bestu leikmönnum en annars hrærum við
mikið til og leyfum mörgum að
spila. Þessir afburðaleikmenn eins
og Margrét Lára, sem var farin að
spila með A-landsliðinu á þessum
aldri, eru ekki til lengur eða fer
allavega fækkandi,“ segir Úlfar.

Markahæst í Þýskalandi
„Hún er íslenskur ríkisborgari en
búsett í Lúxemborg. pabbi hennar
hafði samband síðasta sumar og
lét vita af henni og þá kom í ljós að
stelpan var bara virkilega spræk
í fótbolta. Ég hef ekki tekið hana
með í landsleik enn þá en ákvað að
taka hana inn í þennan hóp,“ segir
Úlfar Hinriksson, þjálfari liðsins,
við Fréttablaðið.
Kim býr nú í Frankfurt þar sem
hún stundar nám og spilar fótbolta
með yngri liðum FFC Frankfurt.
Hún er mikill markaskorari og er
markahæst í norðurdeild U17 deild
Þýskalands.
„Ég hef horft á DVD af henni og
svo æfði hún með Stjörnunni síðasta sumar,“ segir Úlfar, en vonandi er þarna kominn framtíðarmarkaskorari A-landsliðsins.

2-1

1-0 Steven Lennon, víti (7.), 2-0 Steven Lennon,
víti (31.), 2-1 Hákon Ívar Ólafsson (85.).

VÍKINGUR R. - AFTURELDING

FÓTBOLTI Stúlkurnar í U17 ára
landsliði kvenna komu saman í
gær og æfðu við Kórinn í Kópavogi, en á mánudaginn hefja þær
leik í úrslitakeppni Evrópumótsins
sem haldið er á Íslandi að þessu
sinni. Ísland er í virkilega erfiðum riðli með Evrópumeisturum
Þýskalands, Spánar og Englands.
Það verður því við ramman reip að
draga, en íslenska liðið hefur fengið „liðsstyrk“, ef þannig má að orði
komast, fyrir mótið.
Í hópnum er stúlka að nafni Kim
Olafsson Gunnlaugsson sem á
íslenskan föður og móður frá Lúxemborg. Hún spilar með gríðarlega sterku unglingaliði Evrópumeistara Frankfurt.

1-0 (0-0)

1-0 Ævar Ingi Jóhannesson (98.).
Dregið verður í átta liða úrslit Borgunarbikars
karla í dag klukkan tólf á hádegi í höfuðstöðvum KSÍ í Laugardalnum. Í pottinum verða
sjö Pepsi-deildarlið (ÍBV, Valur, KR, Fylkir, FH,
Víkingur og Fjölnir) og eitt 1. deildarlið (KA).

Sum símtöl skila sér
Kim er ekki eina stúlkan í hópnum
sem gæti reynst falinn fjársjóður til framtíðar. Andrea Celeste
Thorisson, leikmaður Svíþjóðarmeistara FC Rosengård, sem er
liðið sem landsliðsfyrirliðinn Sara
Björk Gunnarsdóttir leikur með,
fær einnig tækifæri til að láta ljós
sitt skína á stóra sviðinu.
„Hún er allt öðruvísi leikmaður en þær íslensku og hefur t.a.m.
gríðarlega mikla stjórn með boltann við fæturna. Þetta er stelpa
sem Þóra Björg og Sara Björk vís-

KOMNAR “HEIM” Kim Olafsson Gunnlaugsson og Andrea Celeste Thorisson á
æfingu íslenska liðsins í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

uðu á sem og Hlynur Birgisson,“
segir Úlfar, en Andrea á íslenskan
föður en móður frá Perú.
Andrea hefur verið viðloðandi
U17 ára liðið í eitt ár og spilað ellefu leiki. Hún skoraði þrennu gegn
Færeyjum í apríl í fyrra.
„KSÍ fær svona fyrirspurnir
út um allt og ég er beðinn um að

Úr sumu verður
ekkert en stundum fáum
við leikmenn eins og
Andreu og Kim.
Úlfar Hinriksson, landsliðsþjálfari U17

Fá fjölmiðlakennslu
Þrátt fyrir að verkefnið sé erfitt á
mótinu sjálfu segir Úlfar hug vera
í stelpunum að gera vel.
„Það verður svo bara að koma
í ljós hvort hraðinn hjá þessum
þjóðum sem við spilum við verði
of mikill eða hvort við náum að
aðlagast þessu strax,“ segir hann.
Undirbúningurinn er kominn á
fullt og snýst hann ekki bara um
að æfa sig í fótbolta.
„Við fáum starfsmann frá KSÍ
sem ætlar að kenna stúlkunum
aðeins á það hvernig skal tækla
fjölmiðla. Það þarf að búa þær
undir athyglina sem þær vonandi
fá og þegar þær fá símtöl. Það er
bara verið að kenna þeim að hugsa
og haga sér eins og atvinnumenn
og A-landsliðskonur,“ segir Úlfar
Hinriksson.
tomas@365.is

Ísland verður áfram í annarri deild sama hvernig fer
Íslenska frjálsíþróttalandsliðið getur ekki fallið niður í 3. deild í Evrópukeppni landsliða þar sem fjölgað verður í 2. deild á næsta ári.
FRJÁLSAR Íslenska landsliðið í frjálsíþrótt-

um hefur leik á morgun í 2. deild Evrópukeppni landsliða, en keppni í 2. deildinni fer
að þessu sinni fram í Stara Zagora í Búlgaríu. Keppt er í 20 greinum í karla- og kvennaflokki og fara tvö stigahæstu liðin upp í 1.
deildina sem er sú næstefsta.
Ísland var í 3. deild í fyrra en komst upp
sem liðið í 2. sæti á eftir Kýpur. Keppnin
í ár verður miklu erfiðari þar sem Ísland
etur kappi við mun sterkari þjóðir á borð við
Búlgara, Króata, Serba og Dani, en engu að
síður þarf Ísland ekki að hafa áhyggjur af
því að falla niður um deild.
„Það verður fjölgað í 2. deildinni fyrir
næsta ár, þannig að það koma fjögur lið upp
úr 3. deild. Ég var í stjórninni í fyrra og fékk
það í gegn að þessu yrði breytt. Stjórnin

samþykkti þessa tillögu mína,“ segir Jónas
Egilsson, framkvæmdastjóri Frjálsíþróttasambands Íslands.
Undanfarin ár hefur keppnisþjóðum verið
fjölgað í efstu tveimur deildunum og nú var
kominn tími á að fjölga í 2. deild. Íslenska
liðið getur því keppt án mikillar pressu og
mátað sig við mun betri þjóðir.
„Það gerðist fyrir nokkru að breska landsliðið féll og breska ríkisútvarpið var nú ekki
nógu ánægt með það. Það nennti ekki að
sýna frá keppni þar sem Bretland var ekki
með. Þessu var því breytt þannig að karlar og konur kepptu saman og fjölgað var í
úrvalsdeildinni úr átta í tólf lið. Það er til
þess að tryggja að Þýskaland, Bretland og
Frakkland geti ekki fallið. Þetta eru löndin sem borga langstærsta hlutann af sjón-

varpsréttinum. Þetta er bara nákvæmlega
eins og í Eurovision,“ segir Jónas.
Haldi Ísland svo sæti sínu á næsta ári
segir Jónas eiginlega bara einn hlut standa
í vegi fyrir því að Ísland jafnvel sæki um að
halda 2. deildina árið 2017.
„Við höfum hótelin og alla umgjörð.
Laugardalsvöllur er fínn sem slíkur en tartanið verður orðið hátt í 30 ára gamalt þegar
að þessu kemur. Verðum við með keppnisvöll í lagi er ekkert því til fyrirstöðu að við
getum haldið svona mót,“ segir Jónas Egilsson.
- tom
ÁSKORUN Aníta Hinriksdóttir er vitaskuld í

íslenska liðinu og er líkleg til gulls og silfurs í
2. deild Evrópukeppni landsliða sem fer fram í
Búlgaríu um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MORGUNFRÚR, LILJUR,
FJÓLUR, SÓLEYJAR
OG STJÚPUR

Sumarblóm á tvöföldum
tax–free afslætti
1.000 rósir bíða ykkar
í Blómavali í dag

Brandenburg

Garðhúsgögn á
tax–free afslætti
Sláttuvélar á
tax–free afslætti

Fánstangir
Íslenskur fáni
Húnn

Og allar hinar, til hamingju með daginn. Munið að hjá okkur finnið þið allt til að
gera garðinn ykkar að sannkölluðum sælureit í allt sumar.
1.000 rósir bíða fyrstu viðskiptavinkvenna okkar í verslunum Blómavals í dag.

Tax–free jafngildir 19,35% afslætti. Tvöfalt tax–free jafngildir 38,7% afslætti. Gildir ekki af tilboðsvörum og
„Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
525 3000 • husa.is

Fáðu innblástur á Pinterest Húsasmiðjunnar - Pinterest.com/husasmidjan
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SÖGULEG STUND Gaëlle Enganamouit fagnar hér með stuðningsfólki Kamerún eftir að liðið hafði tryggt sér sæti í sextán liða úrslitum á HM í Kanada.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Fyndinn karakter sem er til í allt
Kamerún hefur komið hvað mest á óvart á HM kvenna í fótbolta en þær kamerúnsku komust í sextán liða úrslit í frumraun sinni á HM.
Stærsta stjarna liðsins er hin litríka Gaëlle Enganamouit, sem er samherji Glódísar Perlu Viggósdóttur hjá sænska liðinu Eskilstuna.
FÓTBOLTI Gaëlle Enganamouit

hefur ekki farið fram hjá neinum
sem hefur fylgst með HM kvenna
í Kanada, enda spilar hún frábærlega auk þess sem einstök hárgreiðsla hennar fer ekki fram hjá
neinum. Enganamouit skoraði þrjú
mörk fyrir Kamerún í riðlinum og
er ein af markahæstu leikmönnum keppninnar. Hún hefur einnig
vakið athygli fyrir frammistöðu
sína í sænsku úrvalsdeildinni þar
sem hún spilaði við hlið íslensku
landsliðskonunnar Glódísar Perlu
Viggósdóttur hjá Eskilstuna.
Glódís Perla er á sínu fyrsta ári
í atvinnumennsku og saman hafa
þær hjálpað Eskilstuna að vinna
fimm af fyrstu sjö leikjum sínum
í deildinni. Liðið er í þriðja sætinu í HM-fríinu efir 2-1 sigur
á Örebro í síðasta leiknum,
þar sem Glódís Perla lagði
upp sigurmarkið og Gaëlle
Enganamouit skoraði það
fyrra. Glódís Perla hefur
annars staðið sig mjög vel
í þriggja manna vörn liðsins.
Frábær leikmaður
„Hún er frábær leikmaður,“ segir Glódís
Perla, sem þekkir vel
til styrkleika Gaëlle
Enganamouit enda
dekkar hún hana
mikið á æfingum
Eskilstuna. „Hún
er ótrúlega sterkur leikmaður en
hefur líka góðan
hraða. Það er erf-

itt að spila á móti leikmanni sem
hefur bæði styrk og hraða og það
eru heldur ekki margir slíkir leikmenn til, enda hefur framherji oftast bara annaðhvort,“ segir Glódís.
„Hún er rosalega góð að fá boltann og halda honum fyrir liðið
þannig að við getum allar fært
okkur ofar. Hún skiptir rosalega
miklu máli fyrir okkur,“ segir
Glódís um mikilvægi Enganamouit
í liði Eskilstuna.
Kamerún er á sínu fyrsta heimsmeistaramóti kvenna og er komið
í sextán liða úrslitin sem hefjast
um helgina.
Kamerún tapaði öllum þremur
leikjum sínum á Ólympíuleikunum í London 2012 og
Gaëlle Engan amouit
hafði ekki alltof
mikla trú á liðinu
fyrir HM.
„Það fyndnasta
við þetta er þegar
hún var að tala um
að hún væri að fara
á HM þá talaði hún
alltaf um hvað Kamerún
væri með lélegt lið. Hún
talað um hvað þær væru
ógeðslega lélegar og að
hún væri langbesti leikmaðurinn,“ segir Glódís Perla í léttum tón.
„Við vorum því bara
í sjokki þegar við
sáum fyrsta leikinn þar sem þær
voru að spila flottan fótbolta. Hvað
var hún að bulla því
þær eru ótrúlega góðar,“

segir Glódís, en Kamerún vann 6-0
sigur í fyrsta leik þar sem Gaëlle
Enganamouit skoraði þrennu daginn fyrir 23 ára afmælið sitt. Hún
átti líka þátt í öllum sex mörkunum og fiskaði einnig rautt spjald.
„Það kom mér ekki óvart að
sjá hana standa sig svona vel og
var frekar pirruð að hún væri að
skora þrennur með þeim frekar en
okkur,“ segir Glódís hlæjandi.
„Hún á að til að vera svolítið löt
en mér fannst hún ekki vera þannig í þessum leikjum með Kamerún.
Nú verðum við að pressa aðeins
meira á hana og koma henni í betra
form,“ segir Glódís, en Eskilstuna
spilar sinn fyrsta leik eftir HM-frí
11. júlí næstkomandi.
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Blikar eiga þær tvær markahæstu

Mjög skemmtilegt stelpa
„Hún er mjög fyndin og skemmtilegur karakter. Hún er til í allt og
lætur mann hlæja mikið með því
að segja okkur fyndnar sögur.
Þetta er mjög skemmtilegt stelpa,“
segir Glódís.
„Það vantaði sjálfstraust í hana
í byrjun tímabilsins hjá okkur til
þess að klára betur færin, en svo
var hún búin að skora í síðustu
þremur leikjunum með okkur áður
en hún fór út. Ég er svo glöð yfir að
hún skuli að standa sig vel á HM
því þá kemur hún svo peppuð aftur
til okkar,“ segir Glódís.
„Við í liðinu vorum að vonast
eftir því að Svíþjóð og Kamerún
myndu komast áfram og mætast í
sextán liða úrslitunum. Það hefði
verði mjög skemmtilegur leikur,“
segir Glódís, en Kamerún mætir
Kína á meðan Svíar spila við hið

geysisterka lið Þýskalands. Til
þess að Kamerún og Svíþjóð mætist á HM þurfa bæði liðin að komast alla leið í undanúrslitin en þá
þurfa þau að vinna mjög sterk lið
eins og Þýskaland og Bandaríkin.
Glódís á líka liðsfélaga í sænska
landsliðinu en með hverjum heldur
hún á HM?
Heldur með Kamerún
„Ég held eiginlega með Kamerún. Það er alltaf gaman þegar

nýtt og skemmtilegt lið kemur inn
og á gott mót,“ segir Glódís, en
þegar hún horfir á HM er hún að
horfa á marga leikmenn sem hún
er að mæta í sænsku deildinni.
Er skemmtilegra að horfa á HM
þannig?
„Ég verð bara meira svekkt yfir
því að Ísland sé ekki þarna. Þegar
ég er að horfa á þessa leiki þá
hugsa ég að við eigum fullt erindi
þangað,“ segir Glódís.
ooj@frettabladid.is

➜ Hárgreiðslan hugmynd frá liðsfélögunum
„Þessi hágreiðsla hennar kemur eiginlega í kjölfar þess að við í Eskilstunaliðinu vorum að segja henni að gera þetta,“ segir íslenska landsliðskonan
Glódís Perla Viggósdóttir, um ljósa hárbrúskinn hjá kamerúnska framherjanum Gaëlle Enganamouit, en þær spila saman hjá sænska liðinu Eskilstuna. Gaëlle Enganamouit hefur skorað þrjú mörk í fyrstu þremur leikjum
Kamerún og liðið er komið í sextán liða úrslitin á HM í fyrsta sinn.
„Við sögðum við hana að hún þyrfti að láta taka eftir sér á HM og það
væru flestar með dökkt hár í liðinu hennar. Hún ætti að láta bera á sér með
því að vera með svona hvítan hárlit,“ segir Glódís Perla og þær gengu lengra:
„Fyrir leikinn á móti Rosengård vorum við í tvo daga á hóteli. Þá lituðu
tvær stelpur í liðinu hárið á henni svona ljóst. Hún er síðan búin að bæta
í þetta með einhverjum hárlengingum og svona, til þess að gera það
voðalega fínt,“ segir Glódís.

Breiðablik er á toppi Pepsi-deildar kvenna með tvo framherja í miklu stuði.
FÓTBOLTI Kvennalið Breiðabliks er

#godsagnir

GOÐSAGNIR EFSTU DEILDAR
SIGURSTEINN GÍSLASON
365.is Sími 1817

ekki aðeins á toppi Pepsi-deildar
kvenna þegar þriðjungur deildarkeppninnar er að baki því liðið á
einnig tvo markahæstu leikmennina eftir sex umferðir af átján.
Breiðabliksliðið hefur skorað 22
mörk í fyrstu sex leikjunum eða
3,7 mörk í leik og hefur náð í sextán af átján stigum í boði.
Fanndís F riðriksdóttir er
markahæsti leikmaður deildarinnar með sjö mörk og Telma Hjaltalín Þrastardóttir hefur skorað einu
marki minna. Þrátt fyrir að vera í
mikilli baráttu um gullskóinn þá
hafa þær stöllur verið duglegar að
leggja upp mark hvor fyrir aðra í
fyrstu sex umferðunum.
Fanndís hefur skorað í öllum sex
leikjunum nema einum og í honum
lagði hún upp sigurmarkið fyrir
Telmu. Það var svo sannarlega
ekki fyrsta markið sem Fanndís
leggur upp fyrir Telmu í sumar.

ar í 6-0 stórsigri á Val á útivelli.
Telma skoraði einnig í sigrinum á
Val og hefur hún nú skorað í þremur leikjum Breiðabliks í röð og
öllum leikjum nema einum.
Þetta þýðir að annaðhvort
Fanndís og Telma hafa skorað í
öllum sex leikjum Blika í sumar og
í fjórum leikjanna hafa þær báðar
verið á skotskónum.
- óój
MARKAHÆSTU LEIKMENN PEPSIDEILDAR KVENNA EFTIR 6. UMFERÐIR:

SJÖ MÖRK Fanndís Friðriksdóttir hefur

verið dugleg að skora og leggja upp
mörk í Pepsi-deildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Telma þakkaði reyndar fyrir sig
í næsta leik og átti stoðsendinguna
á Fanndísi í báðum mörkum henn-

Fanndís Friðriksdóttir, Breiðabliki

7

Telma Hjaltalín Þrastardóttir, Breiðabliki

6

Kristín Erna Sigurlásdóttir, ÍBV

5

Guðmunda Brynja Óladóttir, Selfossi

5

Elín Metta Jensen, Val

5

Vesna Elísa Smiljkovic, Val

5

Harpa Þorsteinsdóttir, Stjörnunni

5

Sandra María Jessen, Þór/KA

5

Shaneka Jodian Gordon

4

ÍBV

Sarah M. Miller, Þór/KA

4

Klara Lindberg, Þór/KA

4
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FH á fyrsta framherjaparið í áratug sem skorar þrennu í úrvalsdeildinni
FÓTBOLTI FH-ingar eru á toppi Pepsi-deildar

karla eftir þrjá sigra í röð og tvær þrennur
framherja liðsins í undanförnum þremur
leikjum. Það boðar gott fyrir toppliðið og
framherjar liðsins ættu að spila með sjálfstraustið í botni í næstu leikjum liðsins.
Kristján Flóki Finnbogason skoraði þrennu
í 4-1 sigri á ÍBV í Eyjum í 8. umferð og Steven
Lennon skoraði þrjú mörk í 4-2 heimasigri á
Leikni í 6. umferð. Báðir voru þeir að skora
sína fyrstu þrennu í efstu deild í þessum
leikjum.
Þetta er fyrsta framherjaparið í áratug sem
skorar þrennu í úrvalsdeildinni eða síðan þeir
Tryggvi Guðmundsson og Allan Borgvardt
skoruðu báðir tvær þrennur fyrir FH-liðið
sumarið 2005.
Sama lið hefur jafnframt ekki átt tvo leikmenn með þrennu síðan Óskar Örn Hauks-

son og Björgólfur Takefúsa skoruðu þrennur
í tveimur síðustu umferðunum haustið 2009
en Óskar Örn lék þá á kantinum í 4-4-2 leikkerfinu og Björgólfur var í framlínunni með
Guðmundi Benediktssyni.
Tryggvi og Allan voru báðir komnir með
þrennu eftir áttundu umferð alveg eins og
þeir Kristján Flóki og Lennon en samtals
skoruðu þeir Tryggvi og Borgvardt 29 af 53
mörkum FH-liðsins um sumarið og voru tveir
markahæstu leikmenn deildarinnar.
Kristján Flóki og Lennon hafa skorað 9
mörk saman og eru nú í öðru (Lennon, 5
mörk) og þriðja sæti (Kristján Flóki, 4 mörk)
listans yfir markahæstu leikmenn Pepsideildarinnar. FH-liðið á nú fjórtán leiki eftir
í Pepsi-deildinni og því næg tækifæri til að
bæta við mörkum í sumar.
FH er reyndar aðeins fjórða félagið á

þessari öld (frá og með 2000) sem hefur tvo
leikmenn sem skora þrennu en framherjinn
Sævar Þór Gíslason og miðjumaðurinn Sverrir
Sverrisson skoruðu báðir þrennu fyrir nýliða
Fylkis sumarið 2000.
Það þarf að fara allt til sumarsins 1997
til að finna fleiri liðsfélaga með þrennu en
þá áttu Leiftur, KR og ÍBV öll tvo menn sem
skoruðu þrjú mörk í leik í deildinni. Hjá öllum
voru menn að skora þrennu af miðjunni.
Til að finna annað framherjapar með
þrennu þurfum við því að fara 19 ár aftur
í tímann eða til þess að þeir Bjarni Guðjónsson og Mihajlo Bibercic skoruðu báðir
þrennur fyrir ÍA Íslandsmeistarasumarið
1996. Þeir voru báðir komnir með þrennu
eftir 5. umferðina 24. júní og enduðu á því
að skora saman 20 af mörkum Skagamanna í ÖFLUGIR FRAMHERJAR Steven Lennon (til vinstri) og
deildinni.
- óój Kristján Flóki Finnbogason.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ Lið með tvo menn
með þrennur í efstu
deild á þessari öld:

Í KVÖLD KL. 20:00

FH er aðeins fjórða félagið í efstu deild karla
á síðustu fimmtán árum sem hefur innanborðs
tvo leikmenn sem hafa skorað þrennu.

LAUGARDAG KL. 19:20

FH 2015
KRISTJÁN FLÓKI FINNBOGASON Í 8.
UMFERÐ 14. JÚNÍ
- framherji í 4-1 sigri á ÍBV

STEVEN LENNON Í 6. UMFERÐ 31. MAÍ
- framherji í 4-2 sigri á Leikni

KR 2009
BJÖRGÓLFUR TAKEFUSA Í 22. UMFERÐ
26. SEPTEMBER
- framherji í 5-2 sigri á Val

ÓSKAR ÖRN HAUKSSON Í 21. UMFERÐ
20. SEPTEMBER
- vinstri kantmaður í 7-3 sigri á Stjörnunni

FH 2005
TRYGGVI GUÐMUNDSSON Í 18. UMFERÐ
17. SEPTEMBER
- framherji í 5-1 sigri á Fram

ALLAN BORGVARDT Í 13. UMFERÐ 10.
ÁGÚST
- framherji í 8-0 sigri á Grindavík

BORGVARDT Í 8. UMFERÐ 26. JÚNÍ
- framherji í 5-2 sigri á Fylki

TRYGGVI Í 2. UMFERÐ 22. MAÍ
- framherji í 5-1 sigri á Grindavík

FYLKIR 2000
SÆVAR ÞÓR GÍSLASON Í 12. UMFERÐ
31. JÚLÍ
- framherji í 5-1 sigri á Stjörnunni

SVERRIR SVERRISSON Í 11. UMFERÐ 23.
JÚLÍ
- miðjumaður í 7-1 sigri á Leiftri

EFTIRSÓTTUR Landsliðsmaðurinn

Birkir Bjarnason.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Bjóða 164
milljónir og tvo
menn í Birki

Fyrsti
þátturinn
í kvöld

FÓTBOLTI Birkir Bjarnason getur

valið úr liðum til að spila fyrir
á næstu leiktíð, en nokkur lið úr
Seríu A á Ítalíu berjast nú um
kappann.
Torino og Palermo hafa bæði
haft samband við Pescara vegna
Birkis og eru í viðræðum við
félagið, en nú hefur þriðja ítalska
félagið bæst við í baráttuna um
íslenska landsliðsmanninn.
Sportitalia greinir frá því að
Atalanta, sem var þremur stigum
frá falli úr A-deildinni á síðustu
leiktíð, sé búið að gera Pescara
tilboð í Birki. Atalanta er tilbúið
að greiða 1,1 milljón evra eða 164
milljónir íslenskra króna fyrir
Birki og býður tvo leikmenn með
í kaupbæti. Ekki kemur fram
hvaða leikmenn um er að ræða.
Forráðamenn Atalanta funda
með Pescara í dag, en það virðist
liggja nokkuð ljóst fyrir að Birkir
er á leið frá félaginu og mun spila
í efstu deildinni næsta vetur. - tom

SPORTVÆNN SPURNINGAÞÁTTUR MEÐ GUMMA BEN

ÞEGAR STÓRT ER SPURT
Gummi Ben stýrir Manstu? sem er skemmtilegur spurningaþáttur á Stöð 2 Sport 2 og Stöð 2 þar sem hann
fær til sín þekkt afreksfólk úr heimi íþróttanna. Tvö tveggja manna lið mætast og glíma við alls kyns útfærslur
af íþróttatengdum spurningum Gumma og þá reynir á þekkingu, útsjónarsemi og taugar keppenda.
Fylgstu með á Stöð 2 Sport 2 og Stöð 2 í allt sumar.

365.is Sími 1817

19. júní 2015 FÖSTUDAGUR

DAGSKRÁ
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.35 Cougar Town (2.13)

10.55 Hátíðarþingfundur á Alþingi

08.05 The Middle (2.24)

19.00 Junior Masterchef Australia

12.15 Undarleg ósköp að vera kona

08.30 Glee 5 (14.20)

(12.16)

13.15 Höfundur óþekktur (Saga ís-

09.15 Bold and the Beautiful

19.50 The Carrie Diaries

09.35 Doctors (2.175)

20.35 Community (6.13)

10.20 Last Man Standing (16.22)

21.00 American Horror Story. Coven

lenskra kvenhöfunda í tónlist) Heimildarþáttur sem sýndur er í aðdraganda hátíðartónleika í Hörpu á morgun, 19. júní,
á 100 ára kosningaafmæli kvenna. e.
14.05 Kjarnakonur í Bandaríkjunum
– Upphafið (Makers. The Women)

22.50 The Listener (3.13)

15.00 Hrafnhildur

23.30 Cougar Town (2.13)

16.00 Hátíðardagskrá á Austurvelli

23.55 Junior Masterchef Australia

(12.16)

Bein útsending frá Austurvelli vegna afmælis 100 ára kosningaréttar kvenna.

14.55 Hulk vs. Thor Spennandi teiknimynd um ofurhetjurnar Hulk og goðsagnapersónuna Þór.

00.35 The Carrie Diaries

16.40 Amma

01.15 Community (6.13)

17.25 Kioka (63.78)

15.40 Kalli kanína og félagar

01.40 American Horror Story. Coven

17.35 Vinabær Danna tígurs (20.40)

(7.13)

17.48 Ævintýri Berta og Árna (30.52)

Bold

02.30 Utopia (1.6)

17.53 Jessie (15.26)

16.30 Tommi og Jenni

03.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

18.15 Táknmálsfréttir

11.20 Heimsókn
11.45 Save With Jamie (5.6)
12.35 Nágrannar
13.00 Grand Seduction

| 20:05
POPPSVAR
Nýr og stórskemmtilegur spurningaþáttur þar sem
landsþekkt tónlistarfólk frá hinum ýmsu bæjarfélögum á
landinu keppir sín á milli í tveimur liðum. Í þessum þætti
keppa lið Reykjavíkur og Mosfellsbæjar um besta sætið.
Umsjónarmaður þáttarins er Björn Jörundur Friðbjörnsson.

(7.13)
21.50 Utopia (1.6)

10.45 Life’s Too Short (5.7)

16.05 Batman. The Brave and the

16.55 Super Fun Night (16.17)

18.25 Öldin hennar

17.15 Bold and the Beautiful

18.30 Maðurinn og umhverfið (3.5)
19.00 Fréttir

17.40 Nágrannar
18.03 Simpson-fjölskyldan

SKEMMTILEGT
FÖSTUDAGSKVÖLD!

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag.
19.40 Impractical Jokers (12.15)
Sprenghlægilegir bandarískir þættir þar
sem fjórir vinir skiptast á að vera þátttakendur í hrekk í falinni myndavél.
20.05 Poppsvar (4.7)
20.45 NCIS. Los Angeles (1.24)

Fáðu þér áskrift á 365.is

21.30 Godzilla
01.50 Cemetery Junction
05.45 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Borgunarbikarinn 2015
Breiðablik - KA
10.35 Króatía - Ítalía
12.25 Pepsímörkin
13.55 Ísland - Tékkland

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 07.45 Doddi litli og
Eyrnastór 07.55 Sumardalsmyllan 08.00
Áfram Diego, áfram! 08.24 Svampur
Sveinsson 08.49 Tommi og Jenni 08.55
UKI 09.00 Brunabílarnir 09.22 Ævintýri
Tinna 09.47 Ævintýraferðin 10.00
Lukku-Láki 10.25 Latibær 10.47 Elías
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.45 Doddi litli og Eyrnastór 11.55
Sumardalsmyllan 12.00 Áfram Diego,
áfram! 12.24 Svampur Sveinsson 12.49
Tommi og Jenni 12.55 UKI 13.00
Brunabílarnir 13.22 Ævintýri Tinna
13.47 Ævintýraferðin 14.00 LukkuLáki 14.25 Latibær 14.47 Elías 15.00
Dóra könnuður 15.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 15.45 Doddi litli og
Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan 16.00
Áfram Diego, áfram! 16.24 Svampur
Sveinsson 16.49 Tommi og Jenni 16.55
UKI 17.00 Brunabílarnir 17.22 Ævintýri
Tinna 17.47 Ævintýraferðin 18.00 LukkuLáki 18.25 Latibær 18.47 Elías 19.00
The Croods

15.45 Euro 2016 - Markaþáttur

00.35 Sprengjusveitin
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.05 The Talk
09.46 Pepsi MAX tónlist

16.16 Once Upon a Time (14.22)

21.50 Goðsagnir efstu deildar (Goð-

18.25 Mike & Molly (13.23)

16.58 Eureka (7.14)

sagnir– Sigursteinn Gíslason) Í þessum
þætti verður minning Sigursteins Gíslasonar heiðruð. Sigursteinn er sigursælasti knattspyrnumaður í efstu deild í nútímafótbolta. Hann varð 5 sinnum Íslandsmeistari með ÍA og 4 sinnum Íslandsmeistari með KR. Sigursteinn Gíslason féll frá árið 2012 eftir erfiða baráttu
við krabbamein.

18.50 The Big Bang Theory (6.24)

17.41 Dr. Phil

19.15 Arrested Development (11.15)

18.25 The Talk

19.50 Bandið hans Bubba (6.12)

19.05 Secret Street Crew (2.9)

20.55 It’s Always Sunny in Phila-

19.50 Parks & Recreation (21.22)

delp (3.10)

20.35 Hreimsins besti (1.4) Hreimur

21.20 True Detective (8.8) Spennandi

Örn Heimisson stýrir nýjum spurningaþætti þar sem ekkert getur gerst. Liðstjórar eru Pétur Örn og Jói Ásbjörns.

22.40 MotoGP 2015 MotoGP 2015–
Katalónía
23.40 Borgunarmörkin 2015
00.30 Goðsagnir efstu deildar (Goð-

þættir með Matthew McConaughey og
Woody Harrelson í aðalhlutverkum. Lögreglumennirnir Rustin Cohle og Martin
Hart rannsaka hrottalegt morð á ungri
konu í Louisiana árið 1995. Sautján
árum síðar er málið tekið upp aftur og
áhorfendur fá að sjá hvernig það hafði
djúpstæð áhrif á lögreglumennina og
líf þeirra.

14.05 Breiðablik - KA

23.25 Bandið hans Bubba (6.12)

15.55 N-Írland - Rúmenía

00.30 It’s Always Sunny in Phila-

18.40 MD bestu leikirnir Inter–
Tottenham - 20.10.10

21.15 Bachelor Pad (4.8)
22.45 XIII (4.13)
23.30 Sex & the City (9.18)
23.55 Law & Order. Special Victims

Unit (11.24)
00.40 The Affair (10.10)
01.30 Law & Order (6.22)
02.20 The Borgias (8.10)
03.10 Lost Girl (7.13)

delp (3.10)

04.00 XIII (4.13)

00.55 True Detective (8.8)

04.45 Sex & the City (9.18)

01.45 Curb Your Enthusiasm (6.10)

05.10 Pepsi MAX tónlist

02.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

19.10 Manstu
20.00 Manstu (1.8) Önnur röðin af
þessum bráðskemmtilegu spurningaþáttum þar sem allt snýst um íþróttir í
umsjón Guðmundar Benediktssonar.
20.40 Íslendingarnir í Nordsjælland
21.00 Borgunarmörkin

09.55 I Melt With You
11.55 The Armstrong Lie
15.55 I Melt With You

21.55 Man. City - Aston Villa
23.45 Manstu (1.8)

17.55 The Armstrong Lie
20.00 Think Like a Man Fjórar konur

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin

eru að gefast upp á eiginmönnum
sínum sem vilja ekki haga sér eins og
þeim hentar. Þær finna svo bók með
leiðbeiningum um hvernig best er að fá
karlmenn til að hlýða.

21.00 Hvíta tjaldið Þórir Snær m.a.

22.00 300. Rise of an Empire

| 18:00
LUKKU LÁKI

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

22.55 Ungfrúin góða og húsið

15.31 Royal Pains (10.13)

18.05 Stuðningsmaðurinn Bogi
Ágústsson

Skemmtileg teiknimynd um
kúrekann Lukku Láka sem
ferðast um villta vestrið og
heldur uppi friði.

mynd þar sem saga Dúkkulísanna er rifjuð upp í tali og tónum

18.05 Modern Family (11.24)

17.35 Premier League World

Önnur þáttaröðin af þessum
um sem
hörkuspennandi þáttum
fjalla um hóp fólks sem
m kemst
yﬁr bók sem inniheldur öll
helstu stórslys sögunnar.

21.50 Konur rokka Íslensk heimildar-

21.00 Borgunarmörkin

22.55 Arrested Development (11.15)

UR

tónleikar í Hörpu) Bein útsending frá hátíðartónleikum í Hörpu í tilefni 100 ára
afmælis kosningaréttar kvenna á Íslandi.

14.51 Emily Owens M.D. (3.13)

22.20 Curb Your Enthusiasm (6.10)

SNÝR AFT

20.30 Höfundur óþekktur (Hátíðar-

17.40 Friends (18.24)

| 20:40
NCIS: NEW ORLEANS

| 21:55
UTOPIA

útsending úr Hörpu í tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna.

19.10 Borgunarbikarinn 2015
Breiðablik - KA

sagnir– Sigursteinn Gíslason)

Mögnuð NCIS þáttaröð sem
gerist í New Orleans og
skartar hinum stórgóða
leikara, Scott Bakula.

19.35 Kastljós (Beint úr Hörpu) Bein

14.09 Dr. Phil

Cleveland - Golden State. Leikur 6

Árið 1999 var Janjira kjarnorkuverinu í Japan eytt með
dularfullum hætti og fjöldi starfsmanna lét líﬁð. Mörgum
árum síðar er Joe Brody enn að leita eftir orsökum
eyðileggingarinnar sem er að ﬁnna í rústunum.
Hörkuspennandi kvikmynd!

19.30 Veðurfréttir

13.45 Cheers (5.26)

16.40 NBA 2014/2015 - Final Game

| 21:25
GODZILLA

19.25 Íþróttir

meira um Dean Martin, Pixarmyndin
Inside Out

23.45 Fright Night 2

21.30 Eldhús meistaranna Magnús

01.25 Arthur Newman

Ingi.

03.05 300. Rise of an Empire

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.10 Golfing World 2015 09.00 LPGA Tour
2015 11.10 Golfing World 2015 12.00 US
Open 2015 19.00 US Open 1999 20.00 US
Open 2015

HRINGBRAUT
08.00 Þjóðbraut (e) 08.45 Grillspaðinn (e) 09.00
Sjónarhorn (e) 09.30 Lífsins list (e) 10.00 Þjóðbraut
(e) 10.45 Grillspaðinn (e) 11.00 Sjónarhorn (e)
11.30 Lífsins list (e) 12.00 Þjóðbraut (e) 12.45
Grillspaðinn (e) 13.00 Sjónarhorn (e) 13.30 Lífsins
list (e) 14.00 Þjóðbraut (e) 14.45 Grillspaðinn
(e) 15.00 Sjónarhorn (e) 15.30 Lífsins list (e)
16.00 Þjóðbraut (e) 16.45 Grillspaðinn (e) 17.00
Sjónarhorn (e) 17.30 Lífsins list (e) 18.00 Þjóðbraut
(e) 18.45 Grillspaðinn (e) 19.00 Sjónarhorn (e)
19.30 Lífsins list (e) 20.00 Helgin 20.30 Kvennaráð
21.15 Lífsins list (e) 21.45 Grillspaðinn (e) 22.00
Helgin (e) 22.30 Kvennaráð (e) 23.15 Lífsins list
(e) 23.45 Grillspaðinn (e)

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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Litabók sem ætluð er fyrir fullorðna
Leynigarður er litabók fyrir fullorðna, hana prýða fallegar myndir af trjágróðri, blómum og skordýrum.

„Ég er mikið að hlusta á Prins Póló,
það er allt svona ekta föstudags, rosa
gott að keyra um og hlusta, þetta er
eitthvað svo gæjalegt.“
Lóa Hjálmtýsdóttir,
söngkona Fm Belfast

Í dag kemur út litabókin Leynigarður sem ætluð er fullorðnum.
Myndskreytingarnar eru af
trjám, blómum, skordýrum og fiskum svo fátt eitt sé nefnt og eru talsvert fíngerðar og því þýðir lítið
annað en að vanda til verka þegar
litað er.
„Maður þarf að vanda sig mjög
mikið og nota fíngerða blýanta eða
tússpenna. Myndirnar eru þannig
að þú getur líka ákveðið að lita mjög
lítið og það getur verið mjög fallegt.
Það er ekkert sjálfgefið að þú þurf-

ir að lita alla myndina,“ segir Halla
Helgadóttir, framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar, en hún er ein
af þeim sem eiga bókina.
Leynigarður var upphaflega gefin
út í Bretlandi og heitir á ensku Secret Garden og er höfundur hennar
Johanna Basford. Íslenska útgáfan er þýdd af ljóðskáldinu Ingunni Snædal og er bókin gefin út af
Bjarti.
1.500.000 eintök hafa verið seld
af bókinni á heimsvísu og hún þýdd
á 14 mismunandi tungumál og tals-

vert verið fjallað um hana í erlendum miðlum þar sem hún er sögð
prýðisgóð til þess að slaka á og er
Halla á sama máli.
Sökum anna hefur hún þó ekki
haft mikinn tíma til þess að lita í
bókina en sér fyrir sér í hillingum
tíma þegar minna er að gera.
„Ég á hús uppi í sveit og ég sé mig
fyrir mér sitja á sólríku sumarsíðdegi með bókina þegar ég hef ekkert annað að gera,“ segir hún hlæjandi að lokum.
- gló

LEYNIGARÐUR Litabókin er myndskreytt með fíngerðum teikningum og
því þarf að vanda sig talsvert þegar litað
er í bókina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Veitir Secret Solstice
Hversu mikið shamaníska blessun

hefur eignin
þín hækkað
í verði?
Þú getur komist
að því með fríu
verðmati.

Framúrskarandi
þjónusta í þína

þágu

Shaman Durek, andlegur leiðbeinandi frá Bandaríkjunum, ætlar að blessa
Secret Solstice-tónlistarhátíðina í dag. Hann ætlar að tengja tónleikagesti við
hjarta sitt, arﬂeifð og forfeður með andlegri íhugun og þar til gerðum æﬁngum.
Shaman Durek, andlegur leiðbeinandi frá Bandaríkjunum, mun
veita tónlistarhátíðinni Secret
Solstice shamaníska blessun í
dag, skömmu eftir að hún hefst.
„Ég mun tengja tónleikagesti við
rætur sínar,“ segir hann í samtali
við blaðamann. Samkvæmt shamanisma er orðið shaman notað um
þá sem eru eins konar miðlarar eða „brú“ á milli hins andlega
sviðs og þess líkamlega.
„Þetta er auðvitað nýjung á
Íslandi; að fá mann eins og Shaman Durek til þess að veita hátíðinni
blessun sína,“ útskýrir Ósk Gunnarsdóttir, kynningarfulltrúi Secret
Solstice, og bætir við: „Þeir sem
fóru á hátíðina í fyrra fundu auð vitað friðinn og róna sem einkenndi
hana. Því er þetta sem Shaman
Durek gerir nákvæmlega það sem
Secret Solstice gengur út á.“
Nýtur Íslands
Shaman Durek kom hingað til
lands fyrr í mánuðinum og dvelur hér á landi næsta mánuðinn
þar sem hann miðlar af reynslu
sinni. Þetta verður ekki fyrsta
tónlistarhátíðin sem hann kemur
fram á, hann hefur ferðast víða
og iðkað shamanisma uppi á sviði.
„Ég hef komið fram á hátíðum í
London, Los Angeles, Kaliforníu,
New York, Miami, Tyrklandi, Ísrael og er svo á leið til Ibiza innan
skamms,“ útskýrir hann. Shamanismi er iðkaður víða um heim.
Shaman Durek hefur vitað það frá
unga aldri að þetta yrði hans hlutverk í lífinu. „Amma mín var frá
Afríku og gegndi þessu hlutverki.
Hún valdi mig sem eftirmann
sinn þegar ég var fimm ára, þannig að ég hef undirbúið mig fyrir
þetta alla mína ævi. Ég hef hlotið þjálfun víða um heiminn. Ferðaðist meðal annars til frumskóga
Amason og hef einnig lært inn á
öll helstu trúarbrögð heimsins.
Í shamanisma trúum við því að
ástin sé hin sanna leit hverrar
manneskju,“ útskýrir hann fyrir
blaðamanni.
Sameinast í eins konar
hugleiðslu
Hin shamaníska blessun fer þannig fram að
Shaman Durek talar
við tónleikagesti
og fer svo með
þeim í gegnum
ýmsar æfingar,

Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696
1122
kristjan@fastlind.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali.

510
7900
www.fastlind.is
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SPENNT Ósk Gunnarsdóttir er spennt fyrir
hátíðinni og er búist
við góðu veðri og fjölda
gesta.

HEFUR FARIÐ VÍÐA Shaman Durek hefur ferðast víða um heim og komið fram á
fjölmörgum tónlistarhátíðum.

sem hann segir til þess fallnar að
komast betur í tengsl við sjálfa sig.
Hann segir Ísland vera mjög sérstakt land og finnst shamanisminn vel til þess fallinn að útskýra
hegðun Íslendinga. „Hér eruð þið
með tvær sterkar andstæður í hinu
mikla myrkri yfir vetrartímann og
birtunni á sumrin. Á veturna getur maður því
lært hluti innan frá og
á sumrin, þegar birtir
til, getur maður fært
það sem maður lærir
út í ljósið. Ég mun
meðal annars ræða
um þetta í dag,“
segir hann.
Shaman Durek
mun einnig fá
gestina til þess
að íhuga af
hverju þeir
eru staddir
á tónleikahátíð og hversu
mikill sameiningarkraftur
getur myndast
á svona hátíð.
„Tónlistin sameinar fólk. Hún
getur hjálpað
fólki að komast
í tengsl við arfleifð sína, við

Tónlistin sameinar
fólk. Hún getur hjálpað
fólki að komast í tengsl
við arfleifð sína,
við forfeður sína.
Þetta munum við allt
fjalla um í dag.
forfeður sína. Þetta munum við
allt fjalla um í dag.“
Undirbúningur gengur vel
Ósk Gunnarsdóttir segir að allur
undirbúningur fyrir hátíðina
gangi eins og í sögu. „Miðasalan
hefur líka gengið ótrúlega vel.
Ég veit að það eru enn til bara örfáir miðar, þannig að það fer hver
að verða síðastur að tryggja sér
miða á hátíðina. Veðurspáin lofar
líka góðu, þannig að við erum bara
ótrúlega spennt að bjóða alla gesti
okkar velkomna.“
Undanfarna daga hefur verið
umræða um að einhver þaulreyndur bandarískur rappari sé
á leið til landsins og verði leynigestur á hátíðinni. Ósk segir ekki
hægt að greina frá hver það sé að
svo stöddu. „En ég get lofað því að
fólk verður ekki fyrir vonbrigðum.
Þetta verður punkturinn yfir i-ið.“
kjartanatli@frettabladid.is
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Við hjá Domino’s óskum landsmönnum til hamingju með daginn og hvetjum alla til að
taka þátt í hátíðarhöldunum. Kvenréttindadagurinn minnir okkur á að jöfn skipting og
jafnrétti kynjanna eiga að vera sjálfsögð mannréttindi, alla daga ársins.

Til hamingju með daginn!

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

BAKÞANKAR
Guðmundar
Kristjáns Jónssonar

6-4 jafnteﬂi

F

orsætisráðherra varð tíðrætt um jafnrétti í ávarpi
sínu á Austurvelli á þjóðhátíðardaginn. Með vísan í alþjóðlega
mælikvarða Sameinuðu þjóðanna færði hann okkur fagnaðarerindið, að Ísland væri nú orðið
fyrirmynd í samfélagi þjóðanna,
meðal annars vegna þess að
kynjafnrétti væri hvergi meira.

Nýju byltingarkenndu
Sealy heilsudýnurnar
nú fáanlegar
á Íslandi

SAMI ráðherra stóð nýlega fyrir
kynningu í Hörpu um losun fjármagnshafta. Þar leiddu fimm
karlmenn okkur í skilning um
þetta mikilvæga hagsmunamál.
Kannski voru þær fáu konur sem
fengu að koma að þessari vinnu
allar uppteknar þennan dag eða
kannski sá enginn af þessum
körlum sem tala um jafnrétti á
tyllidögum ástæðu til þess að
gefa þeim pláss.
ÞETTA er auðvitað bara lítið
dæmi frá síðustu viku sem kann
að líta út fyrir að vera útúrsnúningur en staðreyndin er engu að
síður sú að við karlmenn tökum
alltof mikið pláss í íslensku samfélagi árið 2015. Við ráðum enn
yfir miklum meirihluta þess fjármagns sem flæðir um landið, við
tökum ákvarðanir um hvert það
fer og með hvaða hætti því er
skipt. Stjórnir stærstu fyrirtækja
landsins eru að meirihluta skipaðar karlmönnum og stjórnendur
þessara fyrirtækja eru líka karlmenn. Karlmenn eru í meirihluta
í ríkisstjórn Íslands, á Alþingi og
í sveitarstjórnum.
MEÐ karlmenn í broddi fylkingar er stöðugt verið að afvegaleiða jafnréttisumræðuna með
þeim hætti að jafnrétti er orðið
stigskipt hugtak. Á hátíðisdögum tala karlmenn í valdastöðum um mikið eða lítið jafnrétti.
Það er óásættanlegt því að orðið
jafn má finna í fjölmörgum samsetningum í íslenskri tungu og í
nær öllum tilfellum er merking
þess algjörlega klippt og skorin.
Jafntefli í íþróttum er gott dæmi
um þetta. Jafntefli er ekkert
túlkunaratriði.

Ahhhh ... fullkomið

MBL

FBL

26%

YFIRBURÐIR

afsláttur

Nú fáanlegar í Betra Baki www.betrabak.is

ANNAÐHVORT ríkir jafnrétti
eða ekki, alveg sama hvað Sameinuðu þjóðirnar segja við Sigmund Davíð.

64,1%

20%
kynningar

Það besta úr báðum heimum
Hybrid Classic

Hybrid Plush

OPTICOOLTM þrýstijöfunarefnið sem aðlagar
sig fullkomlega að hita og líkamslögun þinni.

OPTIPROTM þrýstijöfunarefnið sem faðmar líkama þinn
með fullkominni aðlögun og hitajöfnun.

APEXTM títaníum
pokagormakerﬁð
veitir fjaðrandi
stuðning án hreyﬁngar
milli aðila.

APEXTM títaníum
pokagormakerﬁð
veitir fjaðrandi
stuðning án hreyﬁngar
milli aðila.

Sealy Hybrid Classic

Heilsu-

Kynningar-

Sealy Hybrid Plush

Kynningar-

dýna

verð

dýna

verð

90x200 cm

149.000

119.200 kr.

90x200 cm

164.000

131.200 kr.

160x200 cm

229.000

183.200 kr.

160x200 cm

255.000

204.000 kr.

180x200 cm

259.000

207.200 kr.

180x200 cm

289.000

231.200 kr.

Þykkt 29 cm

Þykkt 32 cm

Heilsu-

Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100

Allt sem þú þarft ...

www.betrabak.is

Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566
Leggur grunn að góðum degi

Opið virka daga frá kl. 10-18 Laugardaga frá kl. 11-16

