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Bríet Bjarnhéðinsdóttir
Vér heilsum

 glaðar fram
tíðinni

12 síðna sérblað fylgir blaðinu í dagKvennréttindablaðið
 FÖ S T U DAG U R    1 9 .  J Ú N Í  2 0 2 0

Kynningar: Landsnet,BHM, DineOut, Veritas, Ekill, Stokkur, Svigflugfélag Íslands, Dagar

Kvenréttindablaðið KYNNINGARBLAÐ

JAFNRÉTTISMÁL Í dag er Kvenrétt-
indadagurinn, hátíðis- og baráttu-
dagur kvenna á Íslandi. Þá er því 
fagnað að konur fengu kosningarétt 
og öðluðust kjörgengi til Alþingis 
þennan dag, árið 1915. Frá árinu 
2003 hefur verið hvatt til að dagsins 
verði minnst með því klæðast bleiku 
eða bera eitthvað bleikt.

Í tilefni dagsins er prentuð á kjöl 
Fréttablaðsins mynd af baráttu-
konunni Bríeti Bjarnhéðinsdóttur 
og tilvitnun í orð hennar sem hún 
lét falla í ræðu árið 1915 þegar kosn-
ingarétti kvenna var fagnað: „Vér 
heilsum glaðar framtíðinni.“

Af sama tilefni er vefur Frétta-
blaðsins bleikur til miðnættis. 

Kvenréttindadagurinn er í dag

n Sammála 70,2%
n Hvorki né 9,3%
n Ósammála 20,5%

✿   Jafnréttiskönnun
Hversu sammála eða ósammála 
ertu eftirfarandi fullyrðingu:  
Konur hafa jafnan rétt og karlar  
á Íslandi

HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · hekla.is/mitsubishisalur

L200 INTENSE
FJÓRHJÓLADRIFINN
HARÐJAXL

33" breyttur
• Sítengt fjórhjóladrif
• Hátt & lágt drif
• Sjálfskiptur
• Breytingapakki
• Dráttarbeisli
• Heithúðun á palli

Tilboðsverð 7.290.000 kr.
 35" uppfærsla 1.300.000 kr.

Viðgerðir standa nú yfir á þaki Grensáskirkju enda viðrar vel til framkvæmda. Búist er við sæmilegasta veðri 
fram yfir helgi, hálfskýjuðu en þurru fyrir sunnan, en rjómablíðu á Norðurlandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

JAFNRÉTTISMÁL „Ég held að þessi 
stemning sem skilar sér í niður-
stöðum könnunarinnar sýni að það 
hafa orðið raunverulegar framfarir í 
þessum málaflokki á síðustu árum 
og áratugum,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra, um nýja 
könnun sem Zenter rannsóknir 
gerðu fyrir Fréttablaðið um viðhorf 
til kynjajafnréttis á Íslandi.

Rúm 70 prósent eru sammála 
þeirri fullyrðingu að konur hafi 
jafnan rétt og karlar á Íslandi. 
Rúmur fimmtungur er hins vegar 
ósammála því að konur hafi jafnan 
rétt og karlar og rúm níu prósent 
eru hvorki sammála né ósammála.

Töluvert f leiri karlar eru á því að 
kynin hafi jafnan rétt, eða um 80 
prósent. Aðeins 60 prósent kvenna 
eru þeirrar skoðunar. Um 28 pró-
sent kvenna og 13 prósent karla telja 
kynin ekki hafa jafnan rétt.

Katrín segir margt hafa áunnist 
í jafnréttismálum á síðustu fjórum 
áratugum. Nefnir hún meðal ann-
ars leikskóla, fæðingarorlof og lög 
um jöfn laun, þótt enn finnist óút-
skýrður launamunur.

„Það hafa mörg raunveruleg skref 
verið stigin sem hafa skilað betra 
samfélagi. Ég tel nú samt ekki að 
fullu jafnrétti sé náð. Kannski er 
stóra forgangsmálið nú baráttan 
gegn kynbundnu of beldi.“

Katrín segist einnig telja að ein-
stakir þættir geti haft mikil áhrif. 
„Ég held það hafi skipti miklu til 
dæmis fyrir upplifun Íslendinga 

af jafnrétti að hér var kona forseti 
í sextán ár. Nú er ég önnur konan 
sem gegnir embætti forsætisráð-
herra. Auðvitað er langt í land með 
að það verði jafnmargar konur og 
karlar sem hafa gegnt því embætti, 
en þróunin er svona í rétta átt.“

Könnunin var send á könnunar-
hóp Zenter rannsókna og var gerð 
15. til 18. júní síðastliðinn. Í úrtaki 
voru 2.500 einstaklingar 18 ára og 
eldri, en svarhlutfall var 50,5 pró-
sent. Nánar er fjallað um könnun-
ina á vef Fréttablaðsins, fretta-
bladid.is, meðal annars um afstöðu 
þátttakenda eftir kyni, búsetu, aldri 
og stjórnmálaskoðunum.  – sar

Um 70 prósent 
telja jafnrétti 
kynjanna náð
Rúm 70 prósent telja konur hafa jafnan rétt og 
karla á Íslandi, samkvæmt nýrri könnun. Rúmur 
fimmtungur er því ósammála. Könnunin endur-
speglar raunverulegan árangur undanfarinna ára. 



Engin byggð eða 
mannvirki ættu að 

vera í hættu. 
Magnús Tumi  
Guðmundsson,  
jarðeðlisfræð-
ingur

Við þurfum að 
breyta kúltúrnum 

og menningunni, koma því 
þannig fyrir að það sé ekki 
eðlilegt að 
konur verði 
fyrir ofbeldi.
Stella

Fjöldi þingmanna var á 
mælendaskrá um Sam-
gönguáætlun í gær. Sumir í 
fjórða sinn. 

Veður

Suðaustan 8-13 m/s, en hægari 
vindur norðvestanlands. Skýjað 
og þurrt að kalla um vestanvert 
landið, en þurrt og bjart austan til. 
Hiti 8 til 21 stig. SJÁ SÍÐU 16

SAMFÉLAG „Íslendingar hafa tekið 
ótrúlega vel í Fokk of beldi verk
efnið. Við höfum selt í kringum 
tíu þúsund húfur og hálsklúta til 
að ná upp í þessa tölu,“ segir Stella 
Samúelsdóttir, framkvæmdastýra 
UN Women á Íslandi. Samtökin 
undirrituðu nýlega áframhaldandi 
samning við Vodafone, þar sem fyr
irtækið hyggst styðja við verkefnið 
fjórða árið í röð. Á síðastliðnum 
þremur árum hefur verkefnið Fokk 
ofbeldi aflað 47 milljóna króna sem 
renna beint í að uppræta of beldi 
gegn konum og stúlkum í fátækari 
ríkjum heims.

„Vodafone hefur greitt fyrirfram
leiðslu á vörunum og þannig höfum 
við geta margfaldað ágóðann, sem 
rennur allur beint í þau verkefni 
sem við teljum brýnust hverju 
sinni,“ segir Stella, en ágóðinn hefur 
til að mynda farið í uppbyggingu 
kvennaathvarfs Jasítakvenna í Írak.

Stella segir Fokk of beldi afar 
mikilvægan þátt í fjáröf lun UN 
Women og sér í lagi nú í kóróna
veirufaraldrinum. „Í COVID19 far
aldrinum hefur orðið 30 til 40 pró
senta aukning á tilkynningum um 
ofbeldi gegn konum, og tölur benda 
einnig til gríðarlegrar aukningar á 
þvinguðum barnahjónaböndum og 
limlestingum á kynfærum stúlkna,“ 
segir hún.

Þá segir hún of beldi gegn konum 
vera heimsfaraldur, sem mikilvægt 
sé að uppræta. 

„Við spyrjum okkur hvenær verði 
litið á of beldi gegn konum nógu 
alvarlega til að við segjum stopp 
og tæklum það líkt og við höfum 
tæklað COVID19 faraldurinn,“ 
segir Stella. „Við erum oft bara að 
plástra þetta vandamál. Við byggj
um upp kvennaathvörf og reynum 

að gera það sem við getum, en það 
er ekki nóg. Við þurfum að breyta 
kúltúrnum og menningunni, koma 
því þannig fyrir að það sé ekki eðli

legt að konur verði fyrir of beldi.“
Stella segir mikilvægt að koma 

ábyrgðinni frá þolandanum yfir á 
gerandann. „Konur þurfa alltaf að 
vera á varðbergi en nú þurfum við 
að snúa þessu við,“ segir hún.

Fokk of beldi fer af stað í ágúst 
og eins og síðustu ár verður seldur 
varningur sem framleiddur verður 
í samstarfi við Vodafone. 

„Við verðum ekki með húfur í ár, 
heldur ótrúlega spennandi nýjan 
varning sem við munum greina 
frá seinna. Allur ágóðinn rennur 
svo til of beldismála í tengslum við 
COVID19. Þörfin hefur aldrei verið 
meiri en akkúrat núna.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Tugir milljóna safnast 
vegna Fokk ofbeldis
Fokk ofbeldi, sem miðar að því að uppræta ofbeldi gegn konum, hefur á 
síðastliðnum þremur árum aflað 47 milljóna. Framkvæmdastýran segir þörf 
fyrir starf félagsins aldrei hafa verið meiri, vegna aukins ofbeldis í heiminum. 

Lettneski listamaðurinn og umhverfishönnuðurinn Einars Timma, var í gær að leggja lokahönd á strandlistaverk sitt í Kolaportinu. Hann segir 
að innblásturinn að verkinu sé COVID-19 faraldurinn, en markmiðið sé að gefa fólki kost á að komast á ströndina þrátt fyrir ferðatakmarkanir. 
Miklar endurbætur hafa verið gerðar á Kolaportinu að undanförnu, en opið verður frá klukkan 11-17 alla helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Strandlíf í miðborginni

Samtökin UN Women á Íslandi hafa frá árinu 2012 haldið viðburðinn 
Milljarður rís, dansbyltingu gegn kynbundnu ofbeldi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ELDGOS Vísindaráð almannavarna 
fundaði í gær með starfsmönnum 
Veðurstofunnar og Háskóla Íslands 
vegna hræringa í eldstöðinni 
Grímsvötnum í Vatnajökli. Talið er 
að bæði eldgos og jökulhlaup gætu 
hafist á næstu dögum, vikum eða 
mánuðum.

Magnús Tumi Guðmundsson 
jarðeðlisfræðingur segist búast við 
litlu til meðalstóru gosi, sem ætti 
ekki að valda miklu raski frekar en 
hlaupið. „Engin byggð eða mann
virki ættu að vera í hættu. Brúin á 
Skeiðarársandi ætti að þola stórt 
hlaup og þetta ætti heldur ekki að 
ógna veginum,“ segir Magnús. „Það 
gæti hins vegar orðið öskufall og því 
gæti þurft að passa upp á f lugum
ferð. En eins og er sofa allir rólegir.“

Stórt gos varð í Grímsvötnum 
árið 2011 og síðan þá hefur kvika 
safnast upp í eldstöðinni. Á dög
unum mældi Veðurstofan mikið 
magn brennisteinsdíoxíðs í lofti við 
Grímsvötn, það mesta sem mælst 
hefur á Íslandi þegar eldgos er ekki 
í gangi. Þá hefur jarðhiti hækkað 
á svæðinu og jarðskjálftavirkni 
sömuleiðis.

Vatnshæð mælist nú mikil í 
Grímsvötnum. Þegar jökulhlaup 
verður og þrýstingurinn minnkar 
er líklegt að gos fylgi í kjölfarið, en 
ekki öruggt að það gerist samfara.

Grímsvötn eru virkasta eldstöð 
landsins og hefur gosið þar á fimm 
til tíu ára fresti undanfarna áratugi. 
Alls hefur hún gosið 13 sinnum frá 
árinu 1902 og sennilega meira en 
100 sinnum frá landnámi. – khg

Gæti gosið í 
Grímsvötnum

STJÓRNMÁL „Það er vel mögulegt 
að það verði þingfundur á laugar
dag,“ segir Steingrímur J. Sigfússon, 
forseti Alþingis. Samkvæmt starfs
áætlun er gert ráð fyrir þinglokum 
næsta fimmtudag, 25. júní.

Enn er stefnt að því að ljúka störf
um á réttum tíma. „En þetta gengur 
rólega í augnablikinu,“ segir Stein
grímur og vísar til þess að fjöldi 
þingmanna var enn á mælenda
skrá um samgönguáætlun þegar 
þingfundi lauk í gærkvöldi, sumir 
í fjórða sinn.

Aðspurður segir Steingrímur 
unnið að því að afmarka þau mál 
sem stefnt er að því að ljúka nú, og 
sú vinna sé í höndum formanna 
þingflokka. – aá

Fundað á þingi 
yfir helgina
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Komdu með í ferðalag um landið okkar í sumar.

Á ferdalag.is getur þú fundið allt það helsta

um ævintýrin sem Ísland hefur upp á að bjóða. 

gönguskóna“
„Ég kem með 
       



Samkvæmt könnun 
stúdentaráðs sem fram-
kvæmd var í seinni hluta 
maí voru 39 prósent stúd-
enta enn í atvinnuleit. 

Tæp 95 þúsund leituðu á 
bráðamóttöku í fyrra sem er 
fækkun um átta prósent 
milli ára. 

Í blaði gærdagsins var birt 
rangt meginmál í grein Ellenar 
Calmon borgarfulltrúa. Rétta 
útgáfu af greininni má finna á 
vefnum frettabladid.is og verður 
hún birt í blaðinu næstkomandi 
þriðjudag. Beðist er velvirðingar á 
mistökunum.

LEIÐRÉTTING

HEILBRIGÐISMÁL Alls leituðu tæp-
lega 112 þúsund einstaklingar til 
Landspítalans á síðasta ári, sem er 
svipaður fjöldi og árið áður. Þetta 
kemur fram í uppgjöri starfsemis-
upplýsinga spítalans fyrir árið 2019.

Komum á bráðamóttöku fækkaði 
um rúm átta prósent milli ára og 
voru þær tæplega 95 þúsund. Hins 
vegar fjölgaði komum á göngu-
deildir um tæp sjö prósent og voru 
þær tæplega 253 þúsund. Þá fjölgaði 

komum á dagdeildir um rúm tvö 
prósent og voru þær rúmlega 88 
þúsund.

Alls urðu tólf alvarleg atvik á 
spítalanum í fyrra, en markmið 
ársins í ár er að ekkert slíkt komi 
upp. Tæpur helmingur sjúklinga í 
bið eftir aðgerð hafði á síðasta ári 
beðið lengur en í þrjá mánuði, en 
markmiðið 2020 er að hlutfallið 
verði 40 prósent.

Fjöldi dvalardaga þar sem sjúkl-

ingur var meira en sólarhring á 
bráðamóttöku var tæplega 8.500 
og fjölgaði um tæp 27 prósent milli 
ára. Markmiðið fyrir 2020 er að 
fjöldi dvalardaga verði 3.500.

Góður árangur náðist í umhverf-
ismálum en kolefnisspor spítalans 
minnkaði um 17,4 prósent milli 
ára. Losun gróðurhúsalofttegunda 
af starfsemi spítalans var tæplega 
fjögur þúsund tonn. 
– sar

Tæplega 112 þúsund manns leituðu á Landspítalann árið 2019

Komum á bráðamóttöku fækkaði 
um átta prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VINNUMARKAÐUR Ekki tókst að 
ráða í 500 af þeim 3.400 sumar-
störfum sem ríkið skapaði fyrir 
stúdenta í ár. Stúdentaráð hefur 
undanfarið kallað eftir frekari 
aðgerðum stjórnvalda og sagt ljóst 
að 3.400 störf séu ekki nóg. For-
maður ráðsins segir að enn sé stór 
hópur stúdenta atvinnulaus.

Í tilkynningu frá félagsmála-
ráðuneytinu segir að það haf i 
komið sveitarfélögunum og opin-
berum stofnunum á óvart, hversu 
margir námsmenn hafi verið búnir 
að ráða sig í vinnu þrátt fyrir að 
hafa sótt um störf sem búin voru 
til í átakinu. „Því er ljóst að staða 
námsmanna á vinnumarkaði er 
umtalsvert betri en forystufólk 
námsmanna hefur talið hingað til,“ 
segir í tilkynningunni.

Sveitar félögin fengu þannig 
heimild frá ríkinu til að ráða í 1.700 
störf í sumar en ekki tókst að ljúka 
ráðningu nema í tæplega 1.450 af 
þeim. Fjöldi þeirra sem sótti um 
þau störf hafði þannig þegar fengið 
vinnu annars staðar, þegar ljúka 
átti ráðningunum.

Umsóknarfresti er nú lokið hjá 
stofnunum ríkisins og sóttu þar 
1.510 námsmenn um þau 1.500 
störf sem voru í boði. Ráðuneytið 
segir þó ljóst að stór hluti þessa 
hóps sé þegar kominn með vinnu 
annars staðar og býst ekki við að 
geta fyllt allar stöðurnar.

Þessi útkoma stangast sem fyrr 
segir á við það sem Stúdentaráð 
hefur haldið fram. Samkvæmt 
könnun sem ráðið gerði í sam-
vinnu við menntamálaráðuneytið 
dagana 14. til 26. maí, kom fram að 
tæp 39 prósent stúdenta hefðu ekki 
verið komin með öruggt sumar-
starf og væru í atvinnuleit.

Formaður Stúdentaráðs, Isabel 
Alejandra Díaz, segir raunina þá 

að mörg þeirra starfa sem voru 
í boði hafi verið miðuð sérstak-
lega að ákveðnum hópi stúdenta. 
Þau ganga þannig mörg út á rann-
sóknarvinnu og aðstoðarmennsku 
innan ákveðinna sviða eða deilda, 
og er í sumum tilfellum beinlínis 
krafa að viðkomandi stúdent sé 
búinn með ákveðið stóran hluta af 
námi sínu til að vera hæfur í starfið.

Þannig segir hún að hópur stúd-

enta sé enn atvinnulaus og að 
nauðsynlegt sé að skapa störf sem 
eru miðuð að þeim hópi. Einnig 
segir hún að margir hafi ákveðið 
að skrá sig í sumarnám við Háskóla 
Íslands og því ekki sótt um störf hjá 
hinu opinbera. Félags- og barna-
málaráðherra hefur gefið út að ekki 
verði f leiri störf sköpuð fyrir stúd-
enta vegna þess hve mörg gengu af. 
ottar@frettabladid.is

Mörg hundruð störf gengu af
Ekki var næg aðsókn í sumarstörf fyrir stúdenta sem ríkið auglýsti og ekki tókst að ráða í um 500 störf. 
Ekki verður bætt í aðgerðir fyrir stúdenta. Formaður Stúdentaráðs segir stóran hóp enn atvinnulausan.

Stúdentaráð telur að enn hafi margir stúdentar ekki tryggt sér starf og séu atvinnulausir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

SAMGÖNGUMÁL Vinna er hafin við 
forhönnun Fjarðarheiðarganga og 
vegtenginga við þau að sögn Ing-
veldar Sæmundsdóttur, aðstoðar-
manns Sigurðar Inga Jóhannssonar 
samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra. Gerð umhverfismats er einn-
ig að hefjast og undirbúningur fyrir 
skipulag sveitarfélagsins Fjarða-
byggðar, í samvinnu við það.

Skýrsla um jarðgangakosti á 
Austurlandi var birt í fyrra og alls 
fjórir kostir metnir út frá áhrifum 
á Austurland, atvinnulífið þar og 
ávinning samfélagsins alls. Var 
ákveðið að velja kost númer tvö, 
það er jarðgöng undir Fjarðarheiði, 
ásamt göngum til Mjóafjarðar og 
göngum þaðan til Norðfjarðar.

Samanlögð gangalengd verður 
því 25,7 kílómetrar og 6 til 8 kíló-
metra vegakaflar utan þeirra. Val-
kostur tvö er sá dýrasti og áætlaður 
kostnaður rúmlega 64 milljarðar 
króna.

Búist er við að framkvæmdir við 
Fjarðarheiðargöng taki sjö ár og að 
þeim ljúki á árunum 2029 til 2034. 
Í framhaldi af því verði ráðist í gerð 
hinna tveggja ganganna, sem taki 
fjögur ár. – khg

Forhönnun 
ganga hafin 

Seyðisfjörður mun verða tengdur 
við bæði Egilsstaði og Mjóafjörð.

Árleg fjölskylduganga Ljóssins
fer fram miðvikudaginn 24. júní.
 
Lagt verður af stað upp í hlíðar
Esju kl. 11:00. Hver og einn
gengur á sínum hraða og eins
langt og hann treystir sér til.
 
Allir velkomnir!

SUÐURNES Bæjarstjórn Reykjanes-
bæjar hefur samþykkt að verða við 
ósk félagsmálaráðuneytisins um að 
koma á laggirnar öryggisvistun í 
bænum. Var tillagan samþykkt ein-
róma á þriðjudag.

Fréttablaðið greindi frá því á 
laugardag að f lutningur starfsem-
innar, frá Reykjavík til Reykjanes-
bæjar, væri yfirvofandi. Til stendur 
að koma upp sérhönnuðu húsnæði 
fyrir ósakhæfa og þá sem þurfa 
á öryggisgæslu að halda, á allt að 
2.000 fermetra lóð og með allt að 30 
starfsmönnum.

Verkefnið er einnig liður í að efla 
atvinnulíf og menntun á staðnum. 
Ríkið mun verja 550 milljónum 
króna í uppbyggingu húsnæðisins 
og 350 milljónum árlega í rekstur 
starfseminnar. Mun þjálfun starfs-
fólks fara fram í samvinnu við 
menntastofnanir á svæðinu.

Staðsetning öryggisvistunarinnar 
hefur ekki verið ákveðin, en ekki er 
gert ráð fyrir að hún verði í miðri 
íbúabyggð. Í yfirlýsingu bæjar-

stjórnar kemur fram að unnið verði 
markvisst að því að ekkert ónæði 
hljótist af starfseminni fyrir íbúa 
bæjarfélagsins.

Margoft hefur verið fjallað um 
núverandi öryggisvistun í Rangár-
seli í Seljahverfinu, sem Reykja-
víkurborg vill ekki lengur reka. Hafa 

íbúar í nágrenninu lýst of beldi og 
ónæði af völdum vistmanna.

Í vikunni greindu Víkurfréttir 
frá því að ekki væri einhugur um 
flutninginn til Reykjanesbæjar og að 
nokkrir lögreglumenn hefðu varað 
við honum á samfélagsmiðlum. 
– khg

Öryggisvistun mun ekki rísa í miðri íbúabyggð

Bæjarstjórn samþykkti ósk ráðuneytisins einhljóða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Wewalka súrdeigspizza

199 kr/pk

Verð áður 399 kr/pk

  
Sérvaldar íslenskar 

lambalærissneiðar kryddaðar með 
eðalblöndum matgæðinga Hagkaups  

2.719 kr/kg

Verð áður 3.199 kr/kg

  
Kjúklingabringur 

2.039 kr/kg

Verð áður 2.549 kr/kg

  Grísalundir með grískri 
marineringu 

2.474 kr/kg

Verð áður 3.299 kr/kg

15% 

afsláttur

  
Kaupir 2 pizzur og 
færð eina fría með 

  Contadina pizzasósa 
399 kr/stk

  Ítalía hvítlauksolía 
549 kr/stk

Meira
föstudags

20% 
afsláttur

 
Ljúffeng karamellukaka 

1.299 kr/pk

KAKA MÁNAÐARINS 3 FYRIR 2 SUMARTILBOÐ
 

Sweet Baby Ray´s 
BBQ sósur 

verð frá 479 kr/stk

25% 
afsláttur

BESTA

OKKAR
O

KKAR



Atvinnuástandið er 
ekki gott og við 

höfum fullt af hæfu fólki 
sem getur tekið þátt í 
kennslu í háskólum.

Eyjólfur Guðmundsson,  
rektor Háskólans á Akureyri

Akureyringar hafa hvatt 
ráðherra til að friða Eyja-
fjörð, en Fjallabyggð er á 
móti.

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

Kjartan Atli Kjartansson fer yfir leiki dagsins í 
Pepsi Max deild karla í Pepsi Max tilþrifunum 
ásamt sérfræðingi. Öll mörkin og atvikin úr 
leikjum dagsins auk þess sem rætt er við

þjálfara og leikmenn.

SUNNUDAG 21:15

MENNTAMÁL Komi ekki til aukið 
fjármagn mun Háskólinn á Akur-
eyri þurfa að hafna um helmingi 
umsókna sem bárust fyrir næsta 
skólaár. Þetta segir Eyjólfur Guð-
mundsson, rektor skólans, en við-
ræður við stjórnvöld standa nú yfir.

„Samtalið við stjórnvöld er 
jákvætt, en við vitum ekki enn þá 
hvaða lausnir verða lagðar á borðið. 
Við þurfum að fá svör við því mjög 
hratt, því við þurfum að svara nem-
endum fyrir mánaðamót með skóla-
vist,“ segir Eyjólfur.

Alls bárust 2.033 umsóknir um 
nám í skólanum næsta haust, en 
umsóknafrestur rann út í byrjun 
vikunnar. Er þetta þriðja árið í röð 
sem fjöldi umsókna fer yfir tvö 
þúsund.

„Þessi mikla fjölgun umsókna 
undanfarin ár hefur leitt til þess að 
heildarfjöldi nemenda hefur vaxið 
mikið. Á nýliðnu skólaári vorum 
við með mesta fjölda frá upphafi, 
eða tæplega tvö þúsund og fimm 
hundruð nemendur. Nemenda-
fjöldinn hefur aukist um 40 prósent 
frá 2014,“ segir Eyjólfur.

Skólinn hefur undanfarin ár þurft 
að takmarka aðgengi að skólanum 
og hafnað nemendum sem þó upp-
fylla inntökuskilyrði.

„Starfsfólki skólans hefur ekki 
fjölgað í takt við fjölgun nemenda 
þannig að við þurfum að stýra 
þessu. Bæði með tilliti til gæða 
námsins og álags á starfsfólk, 
þannig að nemendur fái það nám 
sem við viljum, samkvæmt þeim 
gæðastöðlum sem við störfum 
eftir.“

Áætlanir skólans gera ráð fyrir 
að auka þurfi fjárveitingar um 500-
600 milljónir svo hægt sé að taka á 
móti öllum þeim nemendum sem 
sækja um. Einn áfangi hafi náðst á 
dögunum þegar fjölgun hjúkrunar-
fræðinema hafi verið tryggð.

„Ég ætla enn sem komið er að 
leyfa mér að vera bjartsýnn á niður-
stöðuna úr samtalinu við stjórn-

völd. Líka á að það verði horft á 
þetta í heildstæðri lausn en ekki 
bara fyrir nemendurna nú í haust,“ 
segir Eyjólfur.

Hann segist vonast til þess að 
skólinn fái tækifæri til að ráða til 
sín hæft fólk og lagt verði í vegferð 
sem miði að því að endurnýja og 
byggja upp háskólana alla. Í sjálfu 
sér hafi föstu starfsfólki lítið fjölg-
að síðastliðinn rúma áratug.

„Það er hluti af grundvallar-
vandamáli háskólakerfisins. Nú 
er tækifæri til að bæta úr því. 
Atvinnuástandið er ekki gott og við 
höfum fullt af hæfu fólki sem getur 
tekið þátt í kennslu í háskólum. Ég 
held  að það yrði sigur fyrir alla ef 
það tekst að nýta þann mannauð 
til þess að leyfa f leiri nemendum 
að komast í nám.“

Í tilfelli Háskólans á Akureyri 
þurfi að bæta við minnst 30 störf-
um.

„Það gerist auðvitað ekki á einum 
mánuði en áætlanir okkar gera ráð 
fyrir að þrjátíu og allt upp í fimmtíu 
störf bætist við á næsta einu og hálfa 
til tveimur árum. Það er kominn 
tími á ákveðna endurnýjun því það 
hafa verið fá tækifæri til nýráðninga 
undanfarin ár.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Munu hafna helmingi 
umsókna að óbreyttu
Samtal á sér nú stað milli stjórnvalda og Háskólans á Akureyri um stöðu skól-
ans. Mikil fjölgun nemenda síðustu ár hefur leitt til þess að takmarka hefur 
þurft aðgengi að skólanum. Auka þarf fjárveitingar um 500 til 600 milljónir.

Auka þyrfti fjárveitingar til Háskólans á Akureyri til að anna aukinni eftirspurn eftir námi. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FISKELDI Kristján Þór Júlíusson, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, hvetur sveitarfélög í Eyja-
firði til að ræða sín á milli áður en 
umsögnum um friðun Eyjafjarðar 
er skilað inn. Í maí hvatti bæjar-
stjórn Akureyrarbæjar Kristján til 
að friða allan Eyjafjörð fyrir eldinu, 
en áform hafa verið um að koma því 
á í Ólafsfirði. Sagði Elías Pétursson, 
bæjarstjóri Fjallabyggðar, það bratt 
hjá Akureyringum að vilja friða 
allan fjörðinn án þess að ræða við 
önnur sveitarfélög.

Samkvæmt lögum getur ráðherra 
friðað ákveðna firði, f lóa eða svæði 
fyrir fiskeldi að fenginni umsögn 
sveitarfélaga, Fiskistofu, MAST og 
Hafró. Hefur Kristján þegar fengið 

erindi frá sveitarfélögum í Eyja-
firði og ýmsum hagsmunaaðilum 
varðandi friðun, frá Siglunesi að 
Bjarnarfjalli, f lest á þá leið að fisk-
eldi verði ekki komið á fót.

Er því beint til sveitarfélaganna 
að skila inn formlegri umsögn um 
friðun ekki síðar en 9. júlí. – khg

Hvetur sveitarfélög til að ræða saman um friðun

Kristján tekur ákvörðun um friðun 
Eyjafjarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

20-50%
Garðhúsgögn, Tjarnarvara,

Garðljós, Viking sláttuvélar, 
Tré og runnar, Gæludýravörur,

Kerti og Silkiblóm

50-80%
ýmsar plöntur, pottar,

garðyrkjuvara, gjafavara,
GARÐYRKJUTÆKI OG -TÓL 

Á MARKAÐSTORGINU

Afsláttur gildir frá 19.-25. júní

opið 10-21
alla daga



Bresk stjórnvöld afnámu    
þrælahald árið 1834 og 
greiddu þrælaeigendum 
bætur.

Allt að 34 milljónir 
barna eru á flótta.

ALÞJÓÐAMÁL Einn af hverjum 97 
jarðarbúum, eða tæpar 80 millj-
ónir, er á f lótta í heiminum í dag. 
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
Sameinuðu þjóðanna. Fjöldi fólks 
sem hefur neyðst til að flýja heimili 
sín hefur nærri tvöfaldast frá árinu 
2010, en fjöldinn hefur vaxið mikið 
síðustu átta ár.

Flóttafólki fjölgaði um níu millj-
ónir í fyrra, sem er mesta fjölgun 

frá byrjun mælinga. Flest f lótta-
fólk, eða 55 milljónir af 80, kemur 
frá fimm löndum: Sýrlandi, Venesú-
ela, Suður-Súdan, Afganistan og 
Mjanmar. Flest f lóttafólk, eða um 
46 milljónir, er á f lótta inni í eigin 
landi, tæpar 30 milljónir hafast við 
í öðru landi og 4,2 milljónir eru að 
leita að hæli.

Filippo Grand i, y f ir maðu r 
f lóttamannahjálpar Sameinuðu 

þjóðanna, segir að COVID-19 far-
aldurinn hafi mikil áhrif á f lótta-
fólk. Erfiðara sé að fá hæli og erfið-
ara sé að komast yfir landamæri.

Einn sjötti f lóttafólks er frá Sýr-

landi, þar sem átök hafa geisað í 
áraraðir. Þá er einnig mikil fjölgun 
f lóttafólks frá Kongó og Jemen. 
Þá eru allt að 34 milljónir barna á 
f lótta, eru það f leiri en íbúar allra 
Norðurlandanna.

Þá eru færri sem geta snúið heim 
en áður. Á tíunda áratug síðustu 
aldar náðu að meðaltali 1,5 milljón-
ir manna á ári að snúa heim, í fyrra 
voru það aðeins um 385 þúsund. – ab

Eitt prósent jarðarbúa á flótta frá heimili sínu

Sýrlensk börn á flótta. MYND/EPA

BANDARÍKIN John Bolton, fyrrver-
andi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds 
Trump Bandaríkjaforseta segir að 
Trump hafi beðið Xi Jinping, for-
seta Kína, um aðstoð við að vinna 
bandarísku forsetakosningarnar 
sem fara fram í nóvember næst-
komandi. Þetta kemur fram í bók 
Boltons sem kemur út í næstu viku.

Samkvæmt Bolton var beiðni 
Trumps lögð fram á fundi G20-
ríkjanna í Osaka í Japan í fyrra. Xi 
mun hafa beint samræðum þeirra 
að gagnrýnendum í Bandaríkjun-
um, þá greip Trump tækifærið og 
fór að ræða kosningarnar í Banda-
ríkjunum. Bændur hefðu mikil áhrif 
og kaup Kínverja á afurðum gætu 
skipt sköpum.

Bandaríska dómsmálaráðuneyt-
ið reyndi að koma í veg fyrir útgáfu 
bókarinnar á þeim forsendum að 
ljóstrað væri upp um trúnaðar-
mál. Bolton sagði að eftir yfirlestur 
þeirra myndi hann sleppa því að 
segja nákvæmlega hvaða orð Trump 
notaði í samtalinu við Xi.

Trump hafnar  lýsingum Bol-
tons og segir hann vera lygara. 
– ab

Segir Trump 
hafa beðið um 
aðstoð frá Kína

Bolton starfaði fyrir Trump í eitt ár.

BRETLAND Tvö af stærstu fyrirtækj-
um Bretlands hyggjast greiða háar 
bætur til samfélaga minnihluta-
hópa, vegna aðkomu fyrirtækjanna 
að þrælahaldi. Greene King, brugg-
hús og stærsti rekstraraðili ölkráa 
í Bretlandi, og tryggingarisinn Llo-
yd’s of London, hafa staðfest við The 
Telegraph að þau muni héðan í frá 
gangast við hlutverki sínu í þræla-
haldi á nítjándu öld.

Síðustu vikur hafa mótmæli gegn 
rasisma undir merkjum Black Lives 
Matter, eða Svört líf skipta máli, 
orðið til þess að styttur af mönnum 
sem taldir eru hafa verið kynþátta-
hatarar eða stuðlað að kynþátta-
hatri hafa verið fjarlægðar. Mótmæl-
in hófust á ný í Bandaríkjunum eftir 
dauða George Floyd, svarts manns, 
af völdum lögreglu. Síðan hafa mót-
mælin breiðst út um heiminn, þar 
á meðal til Íslands, en þó í minna 
mæli en annars staðar.

Í Belgíu felldu mótmælendur 
styttu af Leópold II. konungi og í 
Bristol var styttu af þrælasalanum 
Edward Colson hent út í á. Líkt og 
fram kom í blaðinu í gær er talið að 
46 íslenskir drengir hafi verið þrælar 
í Bristol á 15. öld. Þá hafa mótmæli 
í Oxford orðið til þess að stytta af 
Cecil Rhodes verður tekin niður á 
næstunni. Er þetta þó í fyrsta skipti 
sem stórfyrirtæki hafa sýnt við-
brögð við mótmælunum.

Þegar Bretar afnámu þrælahald 
árið 1834, greiddi ríkið háar bætur 
til rúmlega 46 þúsund þrælaeigenda 
í heimsveldinu. Í dag eru níu stór-
fyrirtæki í Bretlandi sem högnuð-
ust með einum eða öðrum hætti 

á þessum greiðslum, þar á meðal 
bankarnir Royal Bank of Scotland, 
Barclays og HSBC.

Benjamin Greene, stofnandi 
Greene King, fékk greidda rúma 

hálfa milljón punda að núvirði, 
eða 85 milljónir króna, fyrir að 
frelsa þræla á þremur plantekrum 
í Karíbahafi. Nick Mackenzie sagði 
við Telegraph að fyrirtækið bæðist 
innilegrar afsökunar á þessu. „Það 
er óafsakanlegt að einn stofnenda 
fyrirtækisins hafi hagnast á þræla-
haldi og talað gegn afnámi þess.“ 
Bætti hann við að Greene King 
myndi „greiða háar upphæðir“ til 
verkefna sem hagnast samfélagi 
svartra og örum minnihlutahópum.

Simon Fraser, einn stofnanda 

Lloyd’s, fékk greidd um 400 þúsund 
pund að núvirði, eða rúmar 68 millj-
ónir króna, fyrir þræla sem hann 
átti á plantekru á Dóminíku. „Við 
biðjumst afsökunar á því hlutverki 
sem Lloyd’s gegndi í kringum þræla-
hald á 18. og 19. öld. Þetta var skelfi-
legur og skammarlegur tími í sögu 
þjóðarinnar og okkar sögu,“ segir í 
yfirlýsingu frá Lloyd’s. „Við munum 
úthluta fjárstyrkjum til góðgerðar-
samtaka og samtaka sem stuðla að 
bættu lífi svartra og annarra minni-
hlutahópa.“ arib@frettabladid.is

Gera upp þrælahald 19. aldar
Tvö stórfyrirtæki í Bretlandi hyggjast greiða háar fjárhæðir til góðgerðarmála, vegna þess að stofnendur 
þeirra áttu þræla. Er þetta í fyrsta sinn sem stórfyrirtæki bregðast við Black Lives Matter-mótmælunum.

Mótmælendur kröfðust þess að stytta af Cecil Rhodes yrði fjarlægð, en hann taldi hvíta æðri svörtum. MYND/EPA

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
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kronan.is/

töfrar

GEGGJAÐ Í TACO

WASABISEM OPNAR
NÝJAR VÍDDIR!

Logandi létt trix ...

1 9 .  J Ú N Í  2 0 2 0   F Ö S T U D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:arib@frettabladid.is


Ávísun á
frábært
sumar
Neðangreind stéttarfélög bjóða félags mönnum  
sínum gistingu í sumar, á kjaraverði í krafti  
fjöldans, í samstarfi við íslensk hótel og gistiheimili.

Kíktu á felag.is eða orlofsvef þíns stéttarfélags  
og skoðaðu frábær tilboð á mörgum af betri  
hótelum og gistiheimilum landsins.

Kauptu ferðaávísun og njóttu Íslands á sérkjörum.

Íslandshótel

Hótel Ísland

Hótel Ísafjörður

Hótel Heydalur

Keahótel

Gistiheimilið Hvoll

Hótel Laugarbakki

Hótel Bifröst

Verkfræðingafélag Íslands



Frá degi til dags

Halldór
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Þar er verk að 
vinna, en 
hefðbundin 
atvinnuvega-
fjárfesting 
hefur dregist 
stöðugt 
saman frá því 
í ársbyrjun 
2018.

 

Kynbundið 
ofbeldi er 
ennþá falið 
mein í 
samfélaginu 
þrátt fyrir 
vitundar-
vakningu 
síðustu ára.

Heitustu 
grillin!

weber.is

Kolagrill

Gasgrill

Rafmagns
grill

Á kvenréttindadeginum fögnum við kosninga-
rétti kvenna og þátttöku kvenna í stjórnmála-
starfi. Þær breytingar sem konur börðust fyrir 

og þykja nú sjálfsagðar, eins og leikskólakerfið og 
fæðingarorlof, kostuðu mikla vinnu og fórnir. Þær 
konur sem komu Kvennaathvarfinu og Stígamótum 
á fót unnu einnig þrekvirki og hafa unnið ómetan-
legt starf áratugum saman, þegar kemur að því að 
styðja við brotaþola kynbundins of beldis.

Við sjáum afturför í jafnréttismálum víða um 
heim vegna COVID-19 faraldursins. Heimilisof beldi 
hefur aukist um allan heim og hafa Sameinuðu þjóð-
irnar bent á að heimilisof beldi færist í vöxt þegar 
konur einangrast með of beldisfullum maka og eiga 
erfitt með að sækja í þau úrræði sem annars gætu 
gagnast þeim, til að komast undan of beldismann-
inum. Hér á landi eru vísbendingar um hið sama 
og þá hefur tilkynningum til barnaverndarnefnda 
einnig fjölgað.

Kynbundið of beldi er enn þá falið mein í sam-
félaginu, þrátt fyrir vitundarvakningu síðustu ára. 
Það býr undir yfirborðinu og þrífst í þögninni. 
Hjálpsemi, samstaða og stuðningur við náungann 
hafa einkennt okkur sem samfélag í baráttunni 
við COVID-19 síðustu mánuði. Mikilvægt er að við 
stöndum líka saman í baráttunni gegn kynbundnu 
of beldi og tökum þátt í því að uppræta það.

Þingsályktunartillaga um forvarnir meðal 
barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kyn-
bundnu of beldi og áreitni, ásamt áætlun fyrir árin 
2021 – 2025, var samþykkt á Alþingi í byrjun þessa 
mánaðar. Með þessari áætlun ætlum við gera tilraun 
til að uppræta kynbundið og kynferðislegt of beldi, 
með því að byggja inn í forvarnastefnuna mikil-
vægan skilning á eðli og afleiðingum of beldis.

Til þess að uppræta samfélagsmein eins og 
kynbundið of beldi þarf að ráðast í aðgerðir til að 
knýja fram nauðsynlegar breytingar. Og við eigum 
magnaðar fyrirmyndir í þeim efnum. Þökkum þeim 
baráttukonum sem tóku þennan slag fyrir okkur öll 
og til hamingju með daginn öll.

Baráttan heldur áfram

Katrín 
Jakobsdóttir
forsætisráðherra

Nýi Páll
Þríeykið sneri aftur á skjáinn í 
gær og sýndi gamalkunna takta 
þó að vettvangurinn hafi ekki 
verið gámurinn góði. Hafa þau 
heldur ekki látið fálkaorðuna 
stíga sér til höfuðs. Söguþráður 
þáttanna gengur nú að miklu 
leyti út á áhyggjur af yfirvofandi 
verkfalli hjúkrunarfræðinga. Þá 
gerðist sá stórmerki atburður að 
skipt var um leikara í hlutverki 
Páls. Var hann leikinn af Páli 
Þórhallssyni ráðuneytisskrif
stofustjóra í stað Páls Matthías
sonar spítalastjóra. Hvort þeir 
muni deila verðlaunum sem 
besti aukaleikari á Edduverð
launum verður að koma í ljós.

Borgarbúar í Kópavogi
Frídagar í miðri viku eiga það 
til að rugla skipulagðasta fólk 
í ríminu. Töldu landsmenn í 
gær að ýmist væri mánudagur 
eða einhvers konar fössari að 
undangengnum skyndilegum 
sunnudegi. Margir héldu sig 
heima á 17. júní enda lítið að 
gerast í Reykjavík. Dagskráin 
í borginni með óhefðbundum 
hætti, í stað Línu Langsokks og 
Skrítluskoppu fengu borgar
börn að upplifa handtöku 
á fjallkonu íklæddri gull
nærbuxum. Var því stappað af 
reykvískum börnum í Kópa
vogi til að fylgjast með Lang
sokknum dansa og Dr. Möndlu
smjöri rappa um vændiskonur 
og fíkniefni. 
arib@frettabladid.is

Íslenskir fjármagnseigendur hafa verið góðu 
vanir á undanförnum árum. Háir raunvextir í 
samanburði við nágrannalönd okkar hafa þýtt, 
eins og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri nefndi 
í viðtali við Markaðinn í vikunni, að það hefur 
reynst þeim auðvelt að fá áhættulausa ávöxtun. 

Nú er önnur staða uppi. Á einu ári hafa vextir Seðla-
bankans lækkað úr 4,25 prósentum í 1 prósent og við 
þær aðstæður, sem ólíklegt er að breytist á næstunni, 
munu fjárfestar þurfa að taka áhættu, ætli þeir að fá 
ávöxtun umfram verðbólgu. Það mun reynast áskorun 
og ætti, sem er tilgangurinn með lækkun vaxta, að örva 
hlutabréfamarkaðinn og ýta því mikla fjármagni sem 
nú er á innlánsreikningum og skuldabréfasjóðum á 
neikvæðum raunvöxtum, yfir í áhættusamari fjár-
festingar. Við þurfum á því að halda ef við ætlum okkur 
að takast að ná kröftugri viðspyrnu, eftir þær efnahags-
hamfarir sem kórónaveirufaraldurinn hefur valdið.

Íslenski hlutabréfamarkaðurinn hefur ekki náð sér 
á strik, eftir að hafa nánast þurrkast út við fjármála-
hrunið. Ástæðurnar eru flestar þekktar. Lífeyrissjóð-
irn ir hafa verið umsvifamestu leikendurnir á markaði, 
með um helming allra skráðra hlutabréfa, á meðan aðr-
ir – verðbréfasjóðir, einkafjárfestar, erlendir fjárfestar 
eða almenningur – hafa látið minna fyrir sér fara. Þetta 
er ekki heilbrigt jafnvægi og afleiðingarnar, einkum 
síðustu misseri, hafa birst í minni virkni og selj an leika. 
Ekki er ástæða til að gera lítið úr mikilvægi lífeyrissjóð-
anna – það er okkur til happs að búa að öfl ugu sjóða-
söfnunarkerfi – en það fylgja því neikvæð ar hliðarverk-
anir þegar nánast allur sparnaður lands    manna fer í 
gegnum sjóðina. Lausnin er ekki að draga úr sparnaði 
heldur að eftirláta almenningi meira frjáls ræði hvar 
hann kýs að ráðstafa, meðal annars séreign arsparnaði 
sínum. Slík breyting, ásamt umhverfi lágra vaxta, mun 
efla hlutabréfamarkaðinn og auka skoðanaskipti með 
tilkomu fleiri fjárfesta.

Vaxtalækkanir Seðlabankans hafa skilað sér vel 
til heimila sem njóta nú gríðarlegra kjarabóta. Hið 
sama á ekki við um fyrirtækin sem hafa mörg þurft 
að horfa upp á hækkandi vaxtaálag á útlán sín. Það er 
áhyggju  efni og dregur úr líkum á að okkur takist að 
örva fjárfestingu. Þar er verk að vinna, en hefðbundin 
atvinnuvegafjárfesting hefur dregist stöðugt saman 
frá ársbyrjun 2018. Í grein aðalhagfræðings Samtaka 
iðnaðarins í nýju tímariti um nýsköpun, eru færð rök 
fyrir því að það þurfi – til að viðhalda að jafnaði 2-3 
prósenta sjálfbærum hagvexti á ári – að skapa um 
60 þúsund ný störf fram til 2050, til að mæta væntri 
fjölg un fólks á vinnubærum aldri og vinda ofan af því 
atvinnuleysi sem nú er á vinnumarkaði. Það kallar á 
fjárfestingu.

Bankarnir gegna hér lykilhlutverki. Þótt þeir séu 
stútfullir af lausafé – með lækkun bindiskyldu, eigin-
fjárkvaða og bankaskatts hefur útlánagetan verið 
aukin um hundruð milljarða – þá treysta þeir sér ekki 
til, af ýmsum orsökum, að miðla því fjármagni áfram 
á hagstæðum kjörum út í atvinnulífið. Þetta þarf að 
laga, með aðkomu Seðlabankans og stjórnvalda, svo 
atvinnulífið geti tekið við sér og farið að skapa ný störf. 
Tíminn vinnur ekki með okkur.

Meiri áhættu 
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Líklega þarf að horfast í 
augu við það, að til þess að 
geta notið þess sem er fagurt 
þarf gjarnan að umbera það 
sem er hrikalegt.

ALLA VIRKA DAGA KL. 7-10

Margt væri eflaust betra, 
fallegra og skynsamlegra 
í heiminum ef Bill Gates 

hefði fæðst á undan Guði og hefði 
verið búinn að finna upp töflu-
reikninn Excel áður en almættið 
tók til við að skapa heiminn. Þá 
hefði Guð getað unnið skipulegar 
að sköpunarverkinu og getað 
komið í veg fyrir alls konar óhag-
ræði sem hlýst af ónógum undir-
búningi á fyrstu stigum áætlunar-
gerðarinnar. Með örlítið meiri 
fyrirhyggju hefði til dæmis mátt 
skapa veröld þar sem tré væru 
ekki mismunandi há heldur öll 
nákvæmlega eins þannig að þau 
pössuðu betur inn í sögunarverk-
smiðjurnar og auðveldara væri 
að reikna út endurnýjunargetu, 
landnýtingu og flutningskostnað 
í tengslum við trjárækt. Með betri 
tól til verkefnastjórnunar hefði 
Guð kannski skapað heim þar sem 
dýrin færu meira í beinum línum 
milli áfangastaða í staðinn fyrir 
að eyða orku í að hlaupa, synda og 
fljúga út um alla trissur og jafnvel 
í hringi.

Almennileg hönnun á heim-
inum, með stuðningi nútímalegra 

Um fegurð fólks og fjalla
Í DAG

Þórlindur  
Kjartansson

skipulagsfræða og með hag-
kvæmni að leiðarljósi, hefði líka 
komið í veg fyrir hin hörmulegu 
hönnunarmistök að hafa öll fjöll 
svo brött og óslétt á yfirborðinu að 
ómögulegt er að komast upp á þau 
á bílum. Auðvitað vita allir að fjöll 
eru nauðsynleg í nútímasamfélagi 
til þess að skapa fallþunga vatns 
til rafmagnsframleiðslu; en mikið 
hefði mátt sparast ef hönnun 
fjalla og árfarvega hefði frá byrjun 
tekið mið af þessum tilgangi, en 
ekki lotið handahófskenndum 
tiktúrum jarðhræringa, veðrunar 
og framrásar skriðjökla. Að hugsa 
sér sóunina sem þetta fyrirhyggju-
leysi hefur leitt af sér.

Gallað fólk
En það er ekki bara náttúran sem 
hefði getað notið góðs af betri 
hönnun. Mannfólkið hefði líka 
gjarnan mátt vera miklu fyrir-
sjáanlegra, agaðra, meðfærilegra, 
duglegra, þægara og ekki eins 
gallað, brotið, ósamvinnuþýtt 
og óskynsamt eins og algengt er. 
Hvernig má það vera að sumt fólk 
eigi erfitt með að sofna á kvöldin, 
vakna á morgnana, hreyfa sig 
nægilega mikið og borða hollustu? 
Hefði ekki verið miklu skynsam-
legra ef mannfólkið gæti slökkt á 
sér eins og vél og vaknað eins og 
fullhlaðinn snjallsími á hverjum 
morgni á sama tíma? Að það 
sæktist einungis í að borða það sem 
er hollt og inniheldur nákvæmlega 
þá orku sem þarf að nota, hvorki 
meira né minna? Var ekkert hugsað 
út í þetta í hönnunarferlinu?

Auðvitað er þetta bara toppur-
inn á ísjakanum, kannski meira að 
segja bara toppurinn á toppnum 
á ísjakanum. Fyrir utan allt þetta 
óhagræði sem snýr að líkamlegri 
starfsemi mannsins—hvað má 
þá segja um allan þann aragrúa 
af sjálfskaðandi hegðun sem fólk 
hefur tilhneigingu til að leiðast út 
í? Fólk tekur glórulausa áhættu á 
reiðhjólaferðum í torfærum, með 
því að reykja sígarettur eða nota 
áfengi og önnur efni sem rugla 
dómgreindina og geta komið fólki 
í meiriháttar vandræði. Og hefði 
ekki verið skynsamlegri hönnun 
að koma í veg fyrir margvíslegt 
tilfinningarót í tengslum við til-
hugalíf og ást, með því að leiða 
saman í eitt skipti fyrir öll fólkið 
sem passar saman til að giftast, 
og koma þannig algjörlega í veg 
fyrir ástarsorgir unglinga, hjóna-
skilnaði miðaldra fólks og eftirsjá 
öldunga? Væri ekki líka betra ef 
fólk fæddist inn í sitt eigið bæjar-
félag í sínu eigin landi og léti sér 

aldrei detta í hug að það lang-
aði til þess að þvælast eitthvert 
annað, nema brýna nauðsyn bæri 
til. Mikið hefði mátt spara í alls 
konar veseni ef þarfagreiningar og 
verkefnalýsingar hefðu legið fyrir 
með nægilegum fyrirvara áður en 
mannkynið var skapað.

Að slétta úr misfellum
Endalaust má velta fyrir sér 
hvernig hægt væri að hanna 
heiminn miklu betur en hin til-
viljanakennda framrás sögunnar 
hefur gert. Og margir hafa einmitt 
sýnt af sér mikla hugkvæmni í 
gegnum tíðina í þeirri viðleitni að 
greiða úr öllum þeim flækjum sem 
sköpunarverkið í sinni ósnortnu 
mynd býður upp á. Það mætti 
jafnvel kalla þessa viðleitni eina 
af undirstöðum sjálfrar siðmenn-
ingarinnar. Mennirnir byggja vegi 
og reisa virkjanir, brúa ár og grafa 
göng, gera hafnir og hlaða upp 
árbakka. Við gerum alls konar til-
raunir til þess að hafa áhrif á nátt-
úruna og beygja hana undir þarfir 
okkar og vilja.

Mennirnir sjálfir gera líka marg-
víslegar tilraunir á sjálfum sér til 
þess að lagfæra misbresti og slétta 
úr misfellum, bæði líkamlegum 
og andlegum. Eflaust er ekki til sú 
manneskja sem hefur ekki sífellt á 
prjónunum ýmiss konar fyrirætl-
anir um að bæta sig með einhverju 
móti og þá yfirleitt í þá átt að því 
að vera meira áreiðanleg, minna 
óútreiknanleg, sléttari og felldari. 
Og það er allt gott og blessað, því 
þannig aðskiljum við okkur frá 

öðrum dýrategundum og það 
er einmitt líka hluti af siðmenn-
ingunni.

En þrátt fyrir allt óhagræðið 
sem fyrirfinnst í náttúru, bæði 
manns og umhverfis, þá er erfitt 
að neita því að það er gjarnan 
hið óbeislaða afl í hvoru tveggja 
sem við hrífumst mest af. Og oft 
blandast saman hið hrikalega og 
hið stórfenglega í bæði fjöllum og 
fólki—þannig að útkoman verður 
í senn fögur og ægileg. Þetta á ekki 
síst við um fólk sem nær óvenju-
legum árangri til dæmis í listum, 
íþróttum og vísindum; og í ein-
hverjum mæli um okkur hin líka.

Hrikaleg fegurð
Sums staðar um heiminn er nú 
með réttu verið að rífa niður 
styttur af einstaklingum sem aldr-
ei áttu erindi upp á háan stall. En í 
slíkri reiðibylgju er líka hætt við að 
margir aðrir fái svipaða meðferð, 
ekki vegna þess að upphefð þeirra 
sé óverðskulduð, heldur einungis 
vegna þess að einstaklingarnir 
eru ekki f lekklausir eða falla ekki 
algjörlega að nútímalegu gildis-
mati.

Það er umhugsunarvert hversu 
langt er hægt að ganga í því að 
stroka sígarettur úr munnvikum 
poppstjarna, þurrka dónalega 
brandara úr munni grínista 
eða afskrifa fólk vegna mann-
legs breyskleika. Líklega þarf að 
horfast í augu við það, að til þess 
að geta notið þess sem er fagurt 
þarf gjarnan að umbera það sem er 
hrikalegt.
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Tíminn minn hjá 
Wolfsburg hefur 

verið frábær og það verður 
mjög skrýtið að fara héðan. 
Mér finnst þetta hins vegar 
rétti tímapunkturinn til 
þess að breyta til. 

Sara Björk Gunnarsdóttir

FÓTBOLTI Sara Björk er á sínu síðasta 
ári hjá þýska liðinu Wolfsburg, en 
eftir að hafa leikið með liðinu í fjögur 
keppnistímabil, hefur hún ákveðið 
að yfirgefa herbúðir liðsins þegar 
yfirstandandi leiktíð lýkur. Á mið-
vikudaginn varð ljóst að hún mun 
kveðja liðið sem fjórfaldur Þýska-
landsmeistari.

Sara segir að þrátt fyrir að frá-
bærlega hafi gengið innan vallar, 
þá hafi tíminn hjá Wolfsburg verið 
allt í senn skemmtilegur, viðburða-
ríkur og erfiður. Ýmislegt hafi gengið 
á hjá sér og hún hafi lent í ofþjálfun 
líkamlega og andlegum erfiðleikum 
á þeim tíma sem hún hefur verið hjá 
þýska liðinu.   

„Það er mjög mikilvægt fyrir mig 
persónulega að tímabilið hafi verið 
klárað og að við höfum náð að landa 
þýska meistaratitlinum á mínu síð-
asta ári hjá liðinu. Það hefði verið 
glatað ef tímabilinu hefði verið hætt 
og ég hefði ekki náð að kveðja liðið 
almennilega. Ég finn fyrir miklum 
létti yfir að titillinn sé í höfn og nú er 
bara að klára leiktíðina með bikar-
meistaratitli og góðum árangri í 
Meistaradeildinni,“ segir Sara Björk 
í samtali við Fréttablaðið.

„Þessi fjögur ár hjá Wolfsburg hafa 
verið gríðarlega lærdómsrík. Eftir 
standa auðvitað titlarnir sem við 
höfum unnið og ég er stolt af, en að 
baki þeim er gríðarleg mikil vinna. 
Þrátt fyrir sigursæl fjögur ár þá hefur 
tíminn ekki verið eintómur dans á 
rósum og fólk kannski áttar sig ekki 
á því hvað það þarf að leggja mikið 
á sig til þess að ná þeim árangri sem 
við höfum náð,“ segir landsliðsfyrir-
liðinn.

„Það má í raun segja að fyrsta 
leiktíðin hafi verið hvort tveggja í 
senn, sú skemmtilegasta og um leið 

erfiðasta, líkamlega og andlega. Það 
var allt nýtt og gríðarlega spennandi 
fyrir mér hjá Wolfsburg. Þá gekk 
mér persónulega og liðinu vel, sem 
var góð tilfinning. Ég tók hins vegar 
lítið frí eftir að ég kom frá Rosengård 
og eftir fyrsta tímabilið fór ég beint 
á Evrópumótið sumarið 2017,“ segir 
þessi öflugi leikmaður. 

Lenti á vegg andlega eftir að 
Evrópumótinu lauk árið 2017
„Eftir EM lenti ég bara á vegg andlega 
séð. Ég átti í persónulegum erfið-
leikum sem ég hafði ýtt til hliðar í 
töluverðan tíma og ekki dílað við. 
Ég var að koma mér inn í liðið hjá 
Wolfsburg og vildi ekki sýna á mér 
neinn veikleika þar. Hlutverk mitt 
sem leiðtogi íslenska landsliðsins 
varð svo til þess að ég setti ekki mína 
hluti í fyrsta sæti.

Þá fann ég fyrir miklum kvíða og 
fékk kvíðaköst. Ég leitaði þá til sál-
fræðings sem hjálpaði mér mikið. Ég 
náði bata og leið vel í nokkurn tíma, 
þangað til ég fann fyrir niðursveiflu 
aftur. Þá notaði ég þau trix sem sál-
fræðingurinn kenndi mér og náði 
mér á strik á nýjan leik. Þessi tími 
kenndi mér mikið og það sem skipt-

ir mig mestu máli er að setja ekki 
vandamálin ofan í skúffu, heldur 
tækla þau um leið og þau láta á sér 
kræla. Þetta hefur mótað mig sem 
manneskju,“ segir Sara Björk.

„Tíminn hjá Wolfsburg hefur verið 
frábær og það verður mjög skrýtið að 
fara héðan. Ég er svona fyrst núna að 
ná að leiða hugann almennilega að 
því að það séu kaflaskil fram undan. 
Mér finnst þetta hins vegar réttur 
tímapunktur til þess að breyta til og 
fara annað þar sem ég þarf að sanna 
mig upp á nýtt.

Æfingakúlturinn hér í Þýskalandi 
hefur tekið sinn toll af líkamanum 
og það verður gott að komast í annað 
umhverfi. Ég hef bætt mig umtals-
vert tæknilega og taktískt séð hérna 
en það er hollt fyrir mig að fá nýja 
áskorun. Ég mun sakna leikmann-
anna sem ég hef spilað með og þá 
kannski sérstaklega Pernille Harder 
sem ég hef tengst sterkum böndum.

Af þeim leikmönnum sem ég hef 
spilað með hjá Wolfsburg og standa 
upp úr, má svo nefna Caroline Han-
sen, Ewu Pajor, Alexöndru Popp og 
Nillu Fischer,“ segir miðjumaðurinn 
sem hefur verið orðuð við Lyon og 
Barcelona. hjorvaro@frettabladid.is

Ekki eintómur dans á rósum
Sara Björk Gunnarsdóttir segir að árin fjögur hjá Wolfsburg hafi liðið eins og 20 ár. Margt hafi gerst bæði 
innan vallar og utan. Sara Björk kveðst hafa lært að takast betur á við andlega erfiðleika á síðustu árum.  

Knattspyrnukonan Sara Björk Gunnarsdóttir varð fyrr í þessari viku Þýskalandsmeistari með Wolfsburg, í fjórða skipti á fjórum árum. MYND/WOLFSBURG

FÓTBOLTI Ole Gunnar Solskjær, 
stjóri Manchester United, talaði 
afar fallega um Marcus Rashford 
á blaðamannafundi fyrir leikinn 
gegn Tottenham í kvöld. Hann sagð-
ist vera gríðarlega stoltur af honum, 
en Rashford fékk ríkisstjórn Breta 
til að snúa við ákvörðun um matar-
pakka fyrir fátæk börn. Er hann 
hylltur sem þjóðhetja.

„Það er heiður fyrir mig að þjálfa 
Marcus og það hefur verið frábært 
að fylgjast með honum og hans 
verkum í samkomubanninu. Ekki 
aðeins fékk hann forsætisráðherra 
landsins til að snúa við ákvörðun 

sinni, því hann hefur verið mjög 
virkur og sýnilegur í baráttunni 
gegn fátækt undanfarna mánuði,“ 
sagði Solskjær meðal annars.

„Hann er dásamlegur maður og 
hvernig hann hefur nýtt sér sína 
eigin reynslu til að hjálpa svona 
mörgum börnum, hefur verið frá-
bært. Við, sem félag, erum mjög stolt 
af honum.“

Rashford safnaði 20 milljónum 
punda fyrir góðgerðafélag og breyt-
ingin hjá ríkisstjórninni mun kosta 
um 120 milljónir punda. Talið er að 
það hafi áhrif á 1,3 milljónir barna.

Flestir spá því að hann taki einn 

daginn við fyrirliðabandinu hjá 
Manchester United. 

„Hann hefur þegar verið fyrirliði 
hjá Manchester United og er fram-
tíðarleiðtogi liðsins. Hver veit nema 
það verði líka fyrir England eins 
og Mancester United? Þrátt fyrir 
ungan aldur sýnir hann það nánast 
á hverjum degi hversu dásamlegur 
hann er og við gætum ekki verið 
stoltari að hafa hann innan okkar 
raða.“

Rashford, sem og Paul Pogba, er 
heill heilsu og þeir ættu að byrja 
leikinn gegn Tottenham sem hefst 
um kvöldmatarleytið. – bb

Ole Gunnar Solskjær lýsti manngæsku Marcus Rashford

Marcus Rashford á æfingu í vikunni. Hann er orðinn einn umtalaðasti leik-
maður heims, eftir góðverk sín í samkomubanni Breta. MYND/GETTY

FÓTBOLTI UEFA hefur staðfest að 
sambandið muni slaka á FFP-regl-
unum, eða Financial Fair Play í 
sumar. FFP-reglurnar miða að því 
að félög eyði ekki um efni fram. 
Félögum sem ekki fara eftir reglum 
getur verið refsað og þau sett í bann 
frá keppnum UEFA, eins og Man-
chester City lenti í.

En vegna COVID-19 ástandsins 
ætlar UEFA að slaka á reglunum, 
enda eru fjölmörg félög að berjast í 
bökkum. Flest félög eru til í að selja 
sína bestu leikmenn til að bjarga 
næsta tímabili, en fá lið geta keypt. 
Chelsea reyndar keypti Timo Wer-
ner.

FFP-reglurnar komust í gagnið 
árið 2011 og samkvæmt yfirlýsingu 
UEFA er ástandið sagt vera þannig 
að félögin um álfuna þurfi meiri 
tíma til að komast á réttan kjöl. 
Manchester United og Chelsea, 
auk félaga með forríka eigendur, 
eru sögð ætla að nýta sér þetta gat 
og fjárfesta grimmt. Sem gæti verið 
slæmt fyrir komandi Englands-
meistara Liverpool, því Fenway 
Sport group, eigandi félagsins, er 
mikill aðdáandi FFP-reglnanna 
og ekki fús að tæma vasana fyrir 
skammtímaárangur. Félagið bakk-
aði út úr viðræðum við Werner.

UEFA hefur einnig óskað eftir 
því að félagaskiptaglugginn lokist 
á sama tíma í álfunni og hefur 5. 
október verið nefndur. Sambandið 
tilkynnti að félög verði að skila leik-
mannalistum fyrir riðlakeppnir 
Meistara- og Evrópudeildarinnar 
þann 6. október. – bb

UEFA breytir 
FFP-reglunum

Philippe Coutinho fer væntanlega 
frá Barcelona í sumar, eftir heldur 
misheppnaða dvöl í borginni. 

FÓTBOLTI Zinedine Zidane, þjálfari 
Real Madrid, segir að samband hans 
og Gareth Bale sé, og hafi allaf verið, 
gott. „Þegar hann er ekki að spila þá 
fara fjölmiðlar alltaf að tala um að 
samband okkar sé skelfilegt,“ sagði 
Zidane á blaðamannafundi. „Við 
vitum hvað hann hefur gert fyrir 
félagið og hverju hann hefur afrek-
að síðan hann kom til félagsins. Ég 
virði hann og ég get ekki stjórnað 
hvað þið skrifið, en samband mitt 
við hann er frekar eðlilegt myndi ég 
segja.“ – bb

Zidane blæs  
á sögusagnir
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Leikkona ársins er 28 ára gömul, en aðeins eru tvö ár síðan hún útskrifaðist í leiklistardeild LHÍ. Ebba hefur fengið frábæra dóma.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ebba Katrín ætlar ekki 
að henda í barn strax 
Ebba Katrín Finnsdóttir hlaut Grímuna í flokknum Leikkona ársins á mánu-
dag. Það eru aðeins tvö ár frá útskrift hennar úr leiklistardeild LHÍ, en engu  
að síður hefur hún vakið verðskuldaða athygli sem sviðsleikkona. ➛2
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Ebba Katrín sagðist vera á 
bleiku skýi, þegar hún var 
spurð hvernig henni liði eftir 

þessa viðurkenningu. „Þetta var 
ótrúlega skemmtilegt og sérstak
lega vegna þess að mér þótti svo 
vænt um Atómstöðina og alla 
sem komu að henni. Svo hafa 
þetta verið óvenjulegir tímar og 
leikhúsið lokað. Þess vegna var sér
staklega gaman að hitta allt þetta 
fólk aftur,“ segir hún. „Vissulega 
er hvetjandi að fá viðurkenningu 
fyrir starfið sitt, en svo heldur 
lífið bara áfram og næsta verk fer 
á fjalirnar í haust,“ segir Ebba, en 
hún hefur verið valin í hlutverk 
Júlíu í Rómeó og Júlíu, sem frum
sýnt verður fyrri hluta næsta árs í 
Þjóðleikhúsinu.

,,Þetta hefur verið skrítinn vetur 
að mörgu leyti. Þegar samkomu
bannið skall á hafði ég verið í 
mikilli vinnu og fannst kærkomið 
að fá smá frí. Ég notaði það til að 
safna kröftum, en það tók ekki 
langan tíma og ég var farin að bíða 
eftir að komast í vinnu á ný,“ segir 
hún. „Það hefur enginn gott af of 
langri pásu. Mér fannst erfitt að 
hitta hvorki fólkið mitt né vini 
svona lengi.“

Listin rennur í blóðinu
Ebba viðurkennir að fjölskyldan 
hafi verið stolt af henni eftir 
afhendingu Grímunnar, en hún 
er dóttir Önnu Maríu Urbancic 
og Finns Árnasonar, sem best er 
þekktur sem forstjóri Haga. Anna 
María er dóttir Péturs Marteins 
sellóleikara og Ebbu Urbancic. For
eldrar Péturs voru Victor hljóm
sveitarstjóri og Melitta Urbancic 
leikkona. Listin hefur því alltaf 
spilað stóra rullu í fjölskyldunni og 
fjölskyldan ávallt haldið menning
arviðburði í heiðri, að því er Ebba 
segir. „Ég ólst upp við listina þótt 
foreldrar mínir séu fremur á við
skiptasviði. Við sóttum alls kyns 
listviðburði þegar ég var að alast 
upp þótt leið mín hafi ekki legið í 
þá átt á yngri árum. Listin rennur 
þó líklega í æðunum.“

Fyrirmyndir í leikhúsinu
Ebba Katrín var ekki, eins og 
margir leikarar, með leiklistar
draum í maganum frá barnsaldri. 
Hún starfaði við búningadeild 
Borgarleikhússins og síðar Þjóð
leikhússins á unglingsárum, 
með fram námi í Verzlunarskóla 
Íslands. Þar kviknaði áhuginn. 
„Mér fannst strax mjög gaman að 
vinna í leikhúsi og hlakkaði alltaf 
til að mæta í vinnuna. Það var í 
rauninni ókeypis nám að fá að 
fylgjast með fólkinu í leikhúsinu 
sem maður leit upp til og bar mikla 
virðingu fyrir. Ég kynntist lífinu 
baksviðs, sem var afar dýrmætt 
fyrir mig. Þarna voru fyrirmyndir 
mínar,“ segir hún.

,,Eftir Verzló fór ég í verkfræði 
en fann mig ekki þar og þegar 
ég komst inn í leiklistardeildina 

varð ekki aftur snúið. Foreldrar 
mínir hafa alltaf stutt mig og gefið 
mér frelsi til að velja þá leið sem 
mig langaði að fara. Ég hafði ein
hverja köllun og ákvað að fylgja 
hjartanu.“

Þegar Ebba er spurð hvort það 
hafi verið einhver munur að starfa 
í Borgarleikhúsinu eða Þjóð
leikhúsinu neitar hún því. „Eini 
munurinn voru umbúðirnar, það 
er húsakynnin. Kannski bara eldra 
andrúmsloft í Þjóðleikhúsinu, en 
sama fólkið. Bæði leikhúsin eru 
frábærir vinnustaðir.“

Fyrsta stóra hlutverkið
Eftir útskrift fór Ebba á svið í 
Dúkkuheimilinu, öðrum hluta. 
Þar lék hún dótturina Emmu og 
fékk góða dóma leiklistargagnrýn
anda. Una Þorleifsdóttir leikstýrði 
verkinu, rétt eins og Atómstöðinni. 
Una fékk Grímuna sem Leikstjóri 
ársins á mánudag. „Una er mikil 
fyrirmynd og það er æðislegt að 
vinna með henni.“

Eftir Dúkkuheimilið lék Ebba í 
Núna 2019, en höfundar þess voru 
þrjú, ung leikskáld. Ebba lék líka 
í barnaleikritinu Matthildi og 
stökk svo inn í Hamlet litla í stað 
annarrar leikkonu sem fór í barn
eignarfrí. Loks var það Atómstöðin 
sem varð sigurvegari Grímunnar. 
„Það var að „hrökkva eða stökkva 
upplifun“ þegar mér var boðið 
aðalhlutverk í þessari sýningu. 
Ég þurfti aðeins að hugsa mig um 
en tók rétta ákvörðun. Maður vex 
ekki í starfi nema taka áhættu. 
Það var ekki síst Unu að þakka. 
Fyrsta stóra hlutverkið getur verið 
ógnvekjandi,“ segir hún. „Núna er 
ég ótrúlega spennt fyrir Rómeó og 
Júlíu, enda stórstjörnur sem verða 
með mér í því verki. Svo höldum 
við áfram með barnaleikritið Þitt 
eigið leikrit í haust, en auk þess er 
ég að fara í verkefni sem Gísli Örn 
Garðarsson er að fara að setja upp í 
Kassanum.“

Fótboltastelpa í FH
Ebba er alin upp í Hafnarfirði og 
lék lengi knattspyrnu með FH. 
Var komin í meistaraflokk, en svo 
breyttist allt á einu augnabliki. 
„Lífið getur tekið óvænta stefnu. Ég 
meiddist illa í leik í fótboltanum og 

í kjölfarið af meiðslunum hafði ég 
allt í einu tíma fyrir meira félagslíf. 
Það var þá sem ég ákvað að prófa 
að fara í leikprufur í Verzlunar
skólanum, þar sem má segja að 
áhuginn á leiklistinni hafi kviknað 
og ég kvaddi fótboltann. Ég ætlaði 
mér aldrei að verða atvinnumaður 
í fótbolta en fannst hann skemmti
legur. Núna horfi ég á fótbolta með 
kærastanum og bræðrum mínum,“ 
segir hún. Kærastinn er Oddur 
Júlíusson leikari, sem lék fótbolta 
með KR, þannig að parið getur 
spjallað vítt og breitt um bolta og 
leiklist, sem Ebba segir að sameini 
þau.

Jafnrétti fyrir alla
Í dag er kvenréttindadagur. Það 
eru 105 ár frá því að konur, sem þá 
urðu að vera 40 ára, fengu kosn
ingarétt. Þegar Ebba er spurð hvort 
hún sé jafnréttissinni er hún ekki 
lengi til svars. „Erum við ekki öll 
femínistar og jafnréttissinnar? Ég 
trúi ekki öðru en að allir vilji jöfn 
tækifæri í lífinu burtséð frá kyni, 
litarhætti eða öðru. Heimurinn 
verður betri ef vöxtur okkar 
verður upp í loft en ekki til hliðar. 
Við eigum að hvetja náunga okkar 
til dáða. Ég held að jafnrétti í 
leikhúsi hafi aukist á síðari árum 
með breyttum hugsunarhætti. 
Að vísu eru alltaf sett upp gömul 
verk annað slagið, þar sem karlar 
fara frekar með hlutverk en konur. 
Þetta breytist með yngri kyn
slóðum leikritaskálda. Auk þess 
finnst mér nauðsynlegt að allir eigi 
þess kost að fara á svið, hvernig 
svo sem manneskjan lítur út eða af 
hvaða kyni. Eftir því sem heimur
inn opnast verðum við upplýstari 
og þekkingin eykst. Mig langar að 

trúa því að með hverju árinu verði 
heimurinn betri, á hvaða sviði sem 
er.“

Ástin sprakk út í leikhúsinu
Ebba og Oddur kynntust á fjöl
unum. „Ég var leiklistarnemi og 
vann í búningadeildinni þegar 
við kynntumst. Það var ekki 
ætlun mín og ég sagði frá því að 
ég ætlaði ekki að bindast leikara, 
en ég þurfti að éta það ofan í mig. 
Við náum frábærlega vel saman 
og höfum sömu áhugamál. Hann 
bauð mér á sleða í ískulda og byl á 
fyrsta deitinu. Við sáum ekki fram
an í hvort annað í þessu fárviðri. 
Sambandið hefur orðið rómantísk
ara eftir þessa sleðaferð,“ segir hún 
glaðlega. „Það er gott að geta talað 
við einhvern sem skilur mann eftir 
erfiðan vinnudag.“

Ebba og Oddur eru komin í 
sumarfrí og stefna á útilegur á 
næstunni. „Við ætlum að ferðast 
innanlands eins og allir aðrir. 
Leiðin liggur í Flatey og síðan að 
elta veðrið og njóta náttúrunnar. 
Ég er svolítið pödduhrædd og er 
ekkert sérstaklega mikið fyrir að 
sofa úti nema í góðum hlífðar
fatnaði. En við eigum tjald og það 
er hugvíkkandi og róandi að fara 
í sveitina, þótt ég vilji alltaf hafa 
sturtu nálæga.“

Það vakti athygli þegar Ebba 
talaði til kærastans úti í sal á 
Grímunni og kallaði hann feimnu 
lögguna. Þeir sem hafa séð Atóm
stöðina vita að Oddur lék þar 
hlutverk lögreglumanns og Ebba 
var kærastan. „Bráðum hendum 
við í barn,“ sagði hún á Grímunni 
og bætti við til Magnúsar Geirs 
leikhússtjóra að barnið kæmi 
ekki strax. „Þetta var ákveðin 
geðshræring sem kom beint frá 
hjartanu. Ugla og feimna löggan 
áttu saman barn í Atómstöðinni 
og þetta var eiginlega smá skot á 
það. Þetta var tilvitnun í leikritið 
sem kannski fáir hafa áttað sig á. 
Við erum á fullu í leikhúsinu og 
það gengur kannski ekki alveg 
að koma með barn þegar maður 
er búinn að lofa sér í verkefni í 
langan tíma. Barnið kemur þegar 
rétti tíminn kemur en það var gott 
að fólk gat hlegið í salnum,“ segir 
þessi líf lega og fjöruga leikkona.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Listin er Ebbu í blóð borin þótt foreldrarnir starfi í viðskiptaheiminum. Ebba gekk ekki með leiklistina í maganum sem barn enda á kafi í fótbolta. 

Framhald af forsíðu ➛

Þetta var ákveðin 
geðshræring sem 

kom beint frá hjartanu. 
Ugla og feimna löggan 
áttu saman barn í Atóm-
stöðinni og þetta var 
eiginlega smá skot á það. 
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Ég tel að vitundar-
vakning sé að 

verða í þessum málum 
og finn fyrir miklum 
vilja til breytinga 
almennt hjá stjórn-
endum í atvinnulífinu.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Thelma Kristín Kvaran, 
verkefnastjóri Jafnvægis
vogarinnar, segir að það 

sé enn töluvert í land að settum 
markmiðum sé náð en allt sé þó á 
réttri leið í betri átt.

„Við viljum virkja íslenskt við
skiptalíf til að verða að fyrirmynd 
jafnréttis fyrir aðrar þjóðir og fá 
sem flest fyrirtæki og stofnanir til 
þátttöku og þannig vekja sam
félagið allt til hugsunar um virði 
þess að vera með jafnvægi og jöfn 
áhrif kynja í stjórnendahópnum. 
Þá má einnig nefna að við erum 
með flott mælaborð á heimasíðu 
Jafnvægisvogarinnar þar sem 
árlega er tekin saman tölfræði yfir 
hlutföll kynjanna í atvinnulífinu 
og hjá hinu opinbera,“ upplýsir 
hún.

Verkefnið var formlega sett í 
gang árið 2018 en hafði þá verið í 
undirbúningi í nokkurn tíma. „Við 
höfum verið svo heppin að vera 
með einstaklega öfluga stjórn sem 
brennur fyrir málefninu og vinnur 
ötullega að því að vekja athygli 
á þessu með mér. Forsætisráðu
neytið, Sjóvá, Deloitte og Pipar/
TBWA hafa svo verið verkefninu 
traustir bakhjarlar og veitt okkur 
mikinn stuðning í að berjast fyrir 
auknu jafnvægi í atvinnulífinu. Ég 
kom svo inn sem verkefnastjóri í 
upphafi árs, en verkefninu sinni ég 
samhliða starfi mínu sem stjórn
endaráðgjafi hjá Intellecta, en þar 
vinn ég að ráðningum sérfræðinga 
og stjórnenda,“ bætir Thelma við 
og bendir á að síðustu tölur sýni að 
konur séu eingöngu 23 prósent af 
framkvæmdastjórum fyrirtækja 
á Íslandi.

Megum ekki slaka á
„Konur eru 34,7 prósent stjórnar
manna í fyrirtækjum með 50 laun
þega eða fleiri. Þrátt fyrir að hlut
fallið hafi hækkað örlítið ár hvert 
erum við enn töluvert frá því að ná 
markmiðum þeirra laga sem sett 
voru árið 2010, en samkvæmt þeim 
átti hlutfall hvors kyns að vera yfir 
40 prósent í stjórnum fyrirtækja 
með fleiri en 50 starfsmenn. Þessu 
átti að vera búið að ná í september 
2013, en árið 2020 höfum við enn 
ekki náð þessu,“ segir hún.

„Þrátt fyrir þetta er Ísland 
efst á lista yfir stöðu kynjajafn
réttis í heiminum. Það sýnir þann 
árangur sem náðst hefur á Íslandi 

Jafnvægisvogin leið til jafnréttis
Markmið Jafnvægisvogar FKA er að auka jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar fyrirtækja og 
stofnana. Markmiðið er að árið 2027 verði hlutfallið orðið minnst 40/60 í framkvæmdastjórnum.

Jóhanna Helga Viðarsdóttir, forstjóri Torgs, og Thelma Kvaran, verkefnastjóri Jafnvægisvogarinnar, hafa hér undirritað samkomulag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

undanfarna áratugi og ætti að 
virka hvetjandi á atvinnulífið 
og stjórnvöld að vinna áfram í 
málaflokknum. Jafnrétti hefur 
alls ekki komið af sjálfu sér heldur 
með mikilli baráttu. Við erum 
því miður ekki komin á þann 
stað að við getum leyft okkur að 
slaka á, því það eru enn margir 
landvinningar eftir í viðskipta
lífinu og stjórnkerfinu. Það er mín 
ósk að með fleiri þátttakendum í 
Jafnvægisvoginni verði ákveðin 
vitundarvakning og hugarfars
breyting sem smitar út frá sér 
um allt land. Það er hlutverk 
Jafnvægisvogarinnar að virkja 
íslenskt viðskiptalíf til að verða 
áfram fyrirmynd jafnréttis fyrir 
aðrar þjóðir. Nú eru tæp þrjú ár 
síðan þessu verkefni var hleypt 
af stokkunum. Á þeim tíma hafa 
73 fyrirtæki og opinberir aðilar 

skrifað undir viljayfirlýsingu þess 
efnis að þau heiti því að vinna að 
markmiðum Jafnvægisvogarinnar 
til næstu fimm ára. Torg ehf. er eitt 
þeirra fyrirtækja og erum við stolt 
af því að fá svona flott fyrirtæki 
til liðs við okkur og finnst mér 
ánægjulegt að finna fyrir svona 
miklum áhuga frá stjórnendum 
þess.“

Viðurkenningar veittar
Þegar Thelma er spurð um eftir
fylgni, svarar hún: „Við leggjum 
mikla áherslu á eftirfylgni og 
höldum strangt kynjabókhald. 
Ár hvert fáum við upplýsingar frá 
þátttökufyrirtækjum í verkefninu 
um fjölda starfsmanna, stjórn
enda og millistjórnenda ásamt 
upplýsingum um hlutfall hvors 
kyns í stjórnendahópnum. Þannig 
getum við fylgst með þeirri þróun 
sem verður innan fyrirtækjanna 
og verður áhugavert að sjá hvort 
staðan batni milli ára, þar sem 
þörf var á.

Verkefnið hefur verið kynnt 
með ýmsum hætti, við erum til 
dæmis með ráðstefnu árlega þar 
sem við höfum fengið öfluga fyrir
lesara sem hafa unnið að jafnrétt
ismálum með einum eða öðrum 
hætti. Ráðstefnan hefur fengið 
góða umfjöllun í fjölmiðlum og 
hefur verið þétt setin öll árin. 
Ráðstefnan verður næst haldin 14. 
október en þar veitum við viður
kenningar til þeirra fyrirtækja 
og stofnana sem hafa náð mark
miðum Jafnvægisvogarinnar.“

Fyrirmyndir í jafnrétti
Hvaða máli skiptir það fyrir fyrir-
tæki að taka þátt í verkefninu?

„Fyrirtæki sem vinna ötullega 
að jafnréttismálum og eru með 
yfirlýsta stefnu líta til dæmis vel 
út í augum umsækjenda, það er 
bara þannig. Ég tek bara eftir því 

sem sérfræðingur í ráðningum að 
það hefur verið góður sölupunktur 
fyrir mig til umsækjenda að segja 
frá því að fyrirtækið sé með jafnt 
hlutfall kynja í framkvæmda
stjórn. Síðan er það mitt hlutverk 
sem verkefnastjóri Jafnvægisvog
arinnar að draga fram í sviðsljósið 
þau þátttökufyrirtæki sem eru að 
gera vel í þessum málum. Þá hafa 
þátttökufyrirtæki boðið í heim
sókn og frætt aðra um hvernig þau 
hafa unnið að jafnréttismálum. 
Þetta er nefnilega samfélagsmál 
og þegar eitt fyrirtæki er búið að 
ná að jafna hlutfallið er það orðið 
fyrirmynd annarra. Ég vil fá enn 
fleiri fyrirtæki og stofnanir til 
liðs við okkur til að hjálpa okkur 
að dreifa boðskapnum,“ segir 
Thelma.

Torg tekur þátt í  
Jafnvægisvoginni
Torg sem gefur út Fréttablaðið og 
DV og rekur Hringbraut, skrifaði 
nýlega undir samning um þátt
töku í Jafnvægisvoginni. Jóhanna 
Helga Viðarsdóttir, forstjóri Torgs, 
segir að það sé sjálfsagt verkefni 
allra fyrirtækja að setja sér mark
mið um að jafna hlut kynjanna á 
íslenskum vinnumarkaði, hvort 
sem það er í efsta stjórnunarlagi, 
það er stjórnum eða framkvæmda
stjórnum, eða almennt innan 
eininga fyrirtækisins. „Við hjá 
Torgi höfum verið að ganga í 

gegnum miklar breytingar undan
farna mánuði. Frá því ég tók við 
starfi forstjóra í október í fyrra 
höfum við tekið við sjónvarps
stöðinni Hringbraut, sem var sam
einuð félaginu í nóvember á liðnu 
ári, og miðlar DV urðu hluti af 
fjölmiðlum félagsins nú í mars. Það 
hefur því talsvert bæst við af góðu 
fólki í okkar raðir. Það var kominn 
tími til að taka saman núverandi 
stöðu og marka skýra og mark
vissa stefnu og vegvísi í jafnréttis
málum. Liður í því er að taka þátt í 
hreyfiaflsverkefni sem þessu.“

Vilji til breytinga
„Ég tel að vitundarvakning sé að 
verða í þessum málum og finn 
fyrir miklum vilja til breytinga 
almennt hjá stjórnendum í 
atvinnulífinu. Vinnan hjá okkur er 
þegar hafin og höfum við markað 
jafnréttisstefnu og jafnréttis
áætlun. Það er kannski auðvelt 
að setja sér skýr markmið og 
aðgerðaáætlun en mín reynsla er 
sú að í öllum áætlunum er mesta 
átakið að láta verkin tala. Það þarf 
að taka rétt og jöfn skref í átt að 
settu marki. Fyrsta skrefið er að 
ná yfirsýn yfir stöðuna í dag. Til 
að mynda eru kynjahlutföll hjá 
Torgi í heild sinni þannig að af 
öllu starfsfólki félagsins, alls 107 
manns, eru 62% karlar og 38% 
konur. Í framkvæmdastjórn Torgs 
eru tveir karlar og tvær konur, 
þannig að hlutfallið þar er jafnt 
50/50. Á ritstjórn Fréttablaðsins 
og tengdra vefmiðla eru 63% 
karlar og 37% konur, á ritstjórn 
DV og tengdra vefmiðla eru 55% 
konur og 45% karlar, á fjármála
sviði 67% konur og 33% karlar en í 
framleiðsludeild eru 74% starfs
fólks karlar en aðeins 26% konur. 
Staðan er því ólík eftir einingum 
og við þurfum að haga vinnunni 
eftir því.“
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Hlutirnir breytast 
hins vegar hratt og 

það er gaman að fylgjast 
með og taka þátt í 
þróun inni sem er í gangi 
í orkugeiranum.

Það reynist ungu 
fólki, sem er að 

koma sér þaki yfir höf-
uðið, oft erfitt að nýta 
allt orlofið og þá styttist 
því miður frekar tími 
föðurins. Á þessu þarf að 
finna lausnir.

Fyrsta verkefni Guðlaugar var 
því að byggja upp fjármála-
sviðið hjá Landsneti. „Þetta 

voru krefjandi tímar og gaman að 
takast á við svo stórt verkefni hjá 
svo stóru fyrirtæki. Í dag er starf 
mitt komið í fastari skorður en 
stefnan er þó alltaf að leita nýrra 
leiða og þróast áfram. Ég fer með 
almenna stjórnun fjármála, sam-
ræmingu vinnu á sviðinu, mörkun 
stefnu og vinn með stefnu félagsins 
innan sviðsins og í samstarfi við 
önnur svið. Ég er staðgengill for-
stjóra og sit í framkvæmdastjórn. 
Einnig sit ég í áhætturáði hjá 
Landsneti og neyðarstjórn.“

Yfirgripsmikið fjármálasvið
Á fjármálasviði Landsnets sér 
sterkur hópur um yfirgripsmikla 
málaflokka. „Okkar ábyrgð er 
fjárstýring, fjármögnun, reikn-
ingshald og uppgjör. Áhættumat 
félagsins er hjá okkur sem og inn-
kaup, birgða- og lagermál félags-
ins. Við erum með greiningar, 
áætlanir og viðskiptagreind og 
sjáum um rekstur mötuneytis, 
skrifstofu- og þjónustuhúsnæðis. 
Millistjórnendur sviðsins eru 
tveir, karl og kona, rekstur mötu-
neytis er í höndum karls og svo er 
ég framkvæmdastjóri fjármála. 
Stýring á sviðinu er því jöfn milli 
karla og kvenna.“

Áætlar fjárfestingar um 
11-12 milljarða króna á ári
Fjárfestingar Landsnets eru 
umfangsmiklar og er áætlað að 
þær verði um 11-12 milljarðar 
króna í lok árs. Svipað er uppi á 
teningnum næstu ár. „Undanfarið 

Saman myndum við sterka heild
Áður en Guðlaug Sigurðardóttir hóf störf hjá Landsneti var starfsemi fjármálasviðs að mestu út-
vistað annars staðar. Nú starfar hún farsællega sem framkvæmdastjóri fjármála hjá Landsneti.

Guðlaug 
Sigurðardóttir, 
framkvæmda-
stjóri fjármála 
hjá Landsneti, 
er bjartsýn á 
framtíðina. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Þrátt fyrir að dagurinn sé 
skipulagður fyrir fram eru 
allar líkur á að hann verði allt 

öðruvísi en upphaflega stóð til. 
Það er hluti af því að vera í mann-
auðsmálum og gerir þau bæði 
skemmtileg og krefjandi,“ segir 
Valka. Helstu ábyrgðarsvið Völku 
eru að samræma verklag sem 
tengist mannauðsmálum, eins og 
ráðningum, fræðslu, starfsþróun 
og þjálfun, launavinnslu og túlkun 
kjarasamninga, heilsu og velferð 
starfsfólks, vinnustaðagreiningar 
og starfslok. „Mitt hlutverk er fyrst 
og fremst að styðja við samstarfs-
fólkið mitt og aðstoða stjórn-
endur við að tryggja að faglega sé 
staðið að ákvörðunum sem lúta að 
mannauðinum í fyrirtækinu. Við 
leggjum mikið upp úr gildunum 
okkar sem eru ábyrgð, samvinna 
og virðing. Þau eru grunnurinn 
að því hvernig við störfum og þarf 
ávallt að hafa í huga í öllum sam-
skiptum og vinnubrögðum.“

Hlutirnir breytast hratt
Valka er með Cand Psych. próf frá 
Háskóla Íslands og starfsleyfi sem 
sálfræðingur. „Eftir BA í sálfræði 
hóf ég störf í mannauðsmálum 
hjá einu af olíufélögunum og 
eftir það varð ekki aftur snúið. Í 
framhaldsnámi lagði ég áherslu á 
vinnusálfræði og klíníska sálfræði 
fullorðinna. Þá tók ég diploma í 
rekstrar- og viðskiptafræði því ég 
vildi skilja betur fyrirtækjarekstur 

Jafnréttisáætlun í „karlabransa“
Valka Jónsdóttir tók við starfi mannauðsstjóra hjá Landsneti í nóvember 2016. Hún segir starfið 
fjölbreytt og að engir tveir dagar séu eins. Núna vinnur hún að metnaðarfullri jafnréttisáætlun.

Valka Jóns-
dóttir, mann-
auðsstjóri 
Landsnets, er 
spennt að taka 
þátt í þróuninni 
sem er í gangi í 
orkugeiranum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

höfum við aukið fjárhagslegar 
greiningar og upplýsingagjöf í 
undirbúningi framkvæmda. 
Einnig höfum við innan okkar 
raða innkaupfólk er sér um ráð-
gjöf í innkaupum, útboðum og 
samningum sem þegar er farið að 
undirbúa fyrir næsta ár.“

Þrjú á leið í fæðingarorlof
„Hjá okkur er sveigjanlegur vinnu-
tími og við reynum að koma til 
móts við þarfir starfsfólksins. Við 
sjáum unga fólkið takast á við 
sín verkefni með öðrum kröfum 

hvað varðar samræmingu vinnu 
og einkalífs. Ég tel að breytingar 
síðustu áratugi á fæðingarorlofi 
varðandi lengd, greiðslur og þátt-
töku föður, hafi haft mikið að 
segja í jöfnun á réttindum karla og 
kvenna. Þrír starfsmenn á fjár-
málasviði eru á leið í fæðingarorlof, 
ein kona og tveir karlmenn. Ég sé 
samt að við eigum enn eitthvað í 
land. Það reynist ungu fólki, sem er 
að koma sér þaki yfir höfuðið, oft 
erfitt að nýta allt orlofið og þá stytt-
ist því miður frekar tími föðurins. Á 
þessu þarf að finna lausnir.“

Mynda saman sterka heild
Guðlaug hefur alla tíð unnið í 
frekar karllægu umhverfi. „Fyrstu 
starfsárin var ég í skrifstofu- og 
fjármálastjórn í stærri sjávar-
útvegsfyrirtækjum. Síðan var 
ég fjármálastjóri í sveitarfélagi 
og nú í raforkugeiranum. Konur 
hafa í auknum mæli komið inn í 
sveitarstjórnir og í raforkugeirann 
en sjávarútvegurinn er enn með 
fáar konur við stjórnvölinn, sem 
er miður. Ég hef stýrt einsleitum 
hópum og blönduðum og ég finn 
hvað blöndun og kynjajafnvægi 

eru mikilvæg. Við erum öll ólík en 
saman myndum við sterka heild. 
Ég legg ávallt áherslu á að ráða 
hæfasta einstaklinginn í hvert 
starf. Þannig myndast jafnvægi á 
milli kynja í starfshópnum.“

Nýlega samþykkti Landsnet 
nýja jafnréttisáætlun til næstu 
þriggja ára. „Þar er áhersla lögð á 
jöfn laun, jöfn tækifæri, þróun og 
fræðslu hjá Landsneti. En það þarf 
líka að horfast í augu við að fjöl-
mennustu greinarnar hjá okkur 
eru karllægar, eins og í rafvirkjun 
og rafmagnsverkfræði. Það er 
erfitt að fá konur í þessi störf því 
mjög fáar umsóknir koma frá 
þeim. Ef við viljum breyta þessu 
þarf að fara í rótina og vinna í 
þessu innan skólakerfisins. Það 
þarf að skoða skilaboðin sem börn 
fá strax í grunnskóla og hvaða 
áhrif þau hafa á val þeirra þegar 
kemur að menntun. Það er erfitt að 
ætla að ná jöfnum hlutföllum karla 
og kvenna í störfum ef einungis 
annað kynið velur sér umrædda 
leið.“

og fjármál. Hefur þessi þekking 
nýst mér afar vel í starfi mínu. Ég 
virðist dragast að fyrirtækjum 
í bransa sem hefur verið talinn 
„karllægur“. Hlutirnir breytast 
hins vegar hratt og það er gaman að 
fylgjast með og taka þátt í þróun-
inni sem er í gangi í orkugeiranum.“

Áætlunin vel á veg komin
Jafnrétti á vinnustaðnum og víðar, 
sem og virðing fyrir einstaklingum 
og fjölbreytileika skiptir Völku 
miklu máli. „Mannauðsstjóri 
þarf ávallt að hafa jafnræði í huga 

sem felst í því að samræma reglur 
um mannauðsmál og tryggja að 
jafnt gangi yfir alla. Öll höfum við 
mismunandi hlutverk sem kalla 
á ólíka ábyrgð, en það veitir ekki 
mismunandi rétt til virðingar. 
Síðasta ár var farið í þá vegferð 
að vinna jafnréttisáætlun og 
innlima jafnrétti betur í dagleg 
störf. Mér fannst mikilvægt að 
sem flestir kæmu að gerð jafn-
réttisáætlunarinnar svo að hún 
endurspeglaði fjölbreytileikann 
og innihéldi aðgerðir sem skipta 
okkur öll máli. Við óskuðum því 

eftir fjölbreyttum hóp sjálf boða-
liða sem endurspeglaði sjónarmið 
starfsfólks í fyrirtækinu til að taka 
þátt í þessari vinnu. Ákaflega vel 
tókst til og hópurinn sýndi frum-
kvæði og útsjónarsemi sem endaði 
í jafnréttisáætlun sem við erum 
ákaflega ánægð með. Vegna þess 
hversu jafnréttismál og mann-
auðsmál tengjast sterkum böndum 
var ákveðið að endurskoða 
mannauðsstefnuna okkar og gefa 
út mannauðs- og jafnréttisstefnu, 
sem inniheldur jafnréttisáætlun 
sem hluta af aðgerðaáætluninni.“

Jafnlaunavottun Landsnets
Landsnet stefnir á að ná mark-
miðum sínum í desember 2022. 
„Markmiðin nást með samstöðu 
og samvinnu starfsfólks. Við erum 
framfaramiðuð og metnaðarfull 
og viljum ná árangri í því sem 
við tökum að okkur. Mikið hefur 
áunnist í mannauðsmálum hjá 
Landsneti á síðustu árum en jafn-
framt er nóg eftir, því við leitum 
sífellt lausna til að gera betur í dag 
en í gær. Nú þegar höfum við náð 
nokkrum markmiðum jafnréttis-
áætlunarinnar og eitt af þeim er 
jafnlaunavottun. Það var gert í 
miðju Covid-tímabilinu í fjar-
vinnu og úttektin einnig. Ég lít svo 
á að við séum enn á upphafspunkti 
og nú hefjist fyrir alvöru vegferð 
við að viðhalda núverandi árangri 
og gera umbætur á stjórnkerfinu 
svo við verðum enn betri í að stýra 
launamálum og auka launajafn-
rétti.“
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Þórunn Svein-
bjarnardóttir 
bendir á að árið 
1961 voru sett 
lög um launa-
jafnrétti, árið 
1976 urðu til  
jafnréttislög. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGGUR ARI

Auðvelt er að leita 
að því sem hugur-

inn girnist hverju sinni 
og geta fyrirhafnarlaust 
tryggt sér borð á uppá-
haldsveitingastaðnum.

Það skiptir miklu 
máli fyrir konur að 

ævitekjur þeirra hækki, 
því það hefur meðal 
annars áhrif á eftirlaun. 

Þórunn segir að hingað til hafi 
konur þurft að sækja rétt sinn 
til dómstóla telji þær á sér 

brotið, en þannig ætti það ekki að 
þurfa að vera. „Drög að frumvarpi 
um endurskoðuð jafnréttislög eiga 
að líta dagsins ljós í sumar. Ég velti 
því fyrir mér hvort löggjafinn taki 
það skref að setja strangari viður-
lög við brotum á jafnréttislögum. 
Hingað til hafa þau ekki verið 
þung. Samkeppniseftirlitið hefur 
til dæmis heimildir til að beita 
hörðum viðurlögum og það verður 
fróðlegt að vita hvort Jafnréttis-
stofa fái sambærilegar heimildir,“ 
greinir hún frá.

„Frá því um miðjan sjöunda 
áratuginn hefur atvinnuþátttaka 
kvenna farið úr því að vera mjög 
lítil, upp í það að verða sú mesta 
innan OECD-ríkjanna, eða um 
það bil 80 prósent. Við getum 
sagt að það sé ein birtingarmynd 
byltingarinnar sem átt hefur sér 
stað á vinnumarkaði og í sam-
félaginu. Konur hafa sótt fram á 
öllum sviðum samfélagsins og eru 
komnar í meirihluta þeirra sem 
sækja sér háskólamenntun. Með 
framþróun og þekkingaröflun 
hafa störf sem konur unnu áður 
kauplaust, þróast yfir í háskóla-
menntaðar stéttir, því að við 
viljum byggja upp samfélag með 
góðri menntun og bestu fáanlegri 
þekkingu. Minni kynslóð var sagt 
að leita sér allra bestu menntunar 

Launamunur kynja enn baráttumál
Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður Bandalags háskólamanna, segist vonast til þess að  
með nýjum og endurskoðuðum jafnréttislögum verði viðurlög við brotum hert.

og þá yrðu allir vegir færir í lífinu.
Þrátt fyrir þessa þróun eru 

meðalatvinnutekjur kvenna með 
háskólamenntun einungis 72% af 
meðalatvinnutekjum karla, sam-
kvæmt mælingum Hagstofunnar. 
Þetta sýnir kerfislægan launamis-
mun kynjanna á vinnumarkaði. 
Ástæða þessa er meðal annars 
verðmætamat þeirra starfa sem 

konur gegna. Ofan á það bætist 
svo kynbundinn launamunur í 
sömu störfum. Við þessu þarf að 
bregðast og það er eitt af megin-
verkefnum stéttarfélaga að bæta 
laun og kjör allra sinna félaga. 
Launajöfnun hefur þokast hægt 
í rétta átt en sett voru lög árið 
1961 um launajafnrétti, árið 1976 
fengum við jafnréttislög og fyrir 

tveimur árum gengu í gildi lög 
sem banna mismunun á vinnu-
markaði. Það verður fróðlegt að 
fylgjast með því hvernig þessi lög-
gjöf vinnur saman og hvaða áhrif 
það hafi á vinnumarkaðinn,“ segir 
Þórunn.

„Réttindi á vinnumarkaði eru 
einstaklingsbundin og mikilvæg 
sem slík. Það skiptir miklu máli 
fyrir konur að ævitekjur þeirra 
hækki, því það hefur meðal 
annars áhrif á eftirlaun. Einnig 
vil ég benda á önnur réttindi eins 
og laun í fæðingarorlofi, sem eru 
bundin við þátttöku á vinnu-
markaði. Í könnun sem BHM gerði 
fyrr á þessu ári sagðist 71% þeirra 
karla sem fullnýttu ekki fæðing-
arorlofið sitt, hafa gert það vegna 
tekjuskerðingar. Það staðfestir að 
tekjur stýra töku fæðingarorlofs. 
Það kemur auðvitað verst niður á 
körlunum sjálfum og börnunum 

þeirra. Fæðingarorlofið á að 
tryggja réttindi barna til að vera 
með báðum foreldrum sínum á 
þessu mikilvæga mótunarskeiði. 
BHM hefur lengi bent á mikilvægi 
þess að hækka hámarksgreiðslur í 
fæðingarorlofi.“

Þegar Þórunn er spurð um hlut-
fall kvenna í stjórnunarstöðum, 
svarar hún að margt hafi þokast 
í þeim efnum hjá hinu opinbera. 
„Á einkamarkaðnum eru ekki 
margar konur í stjórnum stærstu 
fyrirtækjanna. Þar virðist enn 
vanta mikið upp á,“ segir hún og 
bætir við að það sé umhugsunar-
efni hversu konur séu enn með 
mikla ábyrgð á heimilinu, þrátt 
fyrir að vera útivinnandi. „Þær 
bera mikla ábyrgð á heimilis-
störfum og umönnun fjölskyldu-
meðlima. Ofan á þetta bætist 
þriðja vaktin svokallaða, en hún 
sér um allt skipulag á heimilinu, 
stundaskrár barna, skipulag tóm-
stunda, afmælisboðin og jafnvel 
umönnun aldraðra foreldra. Ég 
velti því stundum fyrir mér hvað 
myndi gerast í samfélaginu ef 
konur myndu hætta öllum þessum 
umframstörfum. Þetta er raun-
veruleikinn hjá fjölda mæðra á 
vinnumarkaði. Við þurfum að 
uppræta þessar rótgrónu hug-
myndir um hlutverk kvenna og 
hleypa körlunum að,“ segir Þórunn 
og bætir við að það yrði öllum til 
góðs.

Ég ákvað að segja starfi mínu 
lausu hjá Arion banka árið 
2015, eftir að hafa unnið 

þar í eignastýringu og vöru-
þróun í fimm ár, til að stofna fyrir-
tækið Icelandic Coupons. Það er 
afsláttar-app, upphaflega hugsað 
fyrir ferðamenn, en er þess eðlis 
að Íslendingar vilja ólmir nýta 
sér þennan góða afslátt og nú eru 
yfir 27 þúsund ánægðir Íslend-
ingar með appið,“ segir Inga Tinna 
Sigurðardóttir, verkfræðingur og 
framkvæmdastjóri Icelandic Cou-
pons og Dineout.

„Ég vann sem flugfreyja hjá Ice-
landair samhliða verkfræðinámi 
mínu við HR og þegar ég sagði 
upp í bankanum stökk ég aftur í 
f lugfreyjustarfið. Þar má segja að 
hugmyndin að Icelandic Coupons 
hafi orðið til, því farþegar eru mjög 
gjarnir á að spyrja flugfreyjur og 
flugþjóna hvað þau mæla með að 
gera á Íslandi og hvar sé best að 
borða. Í Bandaríkjunum er líka 
mjög rík „coupons“ menning en 
þar sem engin nákvæm fyrirmynd 
var fyrir slíkt hér á landi, ákvað 
ég að búa til smáforrit í síma fyrir 
afsláttarmiða og útkoman sló 
strax í gegn,“ segir Inga Tinna.

Góður afsláttur í sumarfríinu
Dineout er tiltölulega ný vefsíða 
sem á næstu vikum verður einnig 
aðgengileg í gegnum app. Með 
Dineout er leikur einn að finna 
veitingastaði og bóka borð.

„Með tilkomu Icelandic Cou-
pons kom ég auga á að veitinga-
húsaeigendur voru flestir að notast 
við stílabækur eða ófullkomin 
bókunarkerfi til að halda utan um 
bókanir sínar. Mér datt þá í hug 
að þróa hugbúnað sem héldi utan 

um bókanir veitingahúsa og ætlaði 
mér þrjá mánuði í verkið, en það 
tók þrjú ár að útbúa hugbúnað 
sem gerir veitingahúsaeigendum 
kleift að halda utan um bókanir 
sínar og talar beint við Dineout á 
þann hátt að bæði veitingastaðir 
og almenningur geta bókað borð í 
gegnum Dineout.is og þá þarf enga 
mannlega hönd lengur til að sjá 
um bókanir,“ útskýrir Inga Tinna.

Hún fékk öfluga forritara í lið 
með sér til að skapa Dineout og 
segir Dineout ekki hafa orðið það 
sem það er í dag, nema með þeirra 
framúrskarandi og flottu aðkomu 
að verkinu.

„Það er skemmtilegt að segja frá 
því að nú gefst gríðarlega góður 
afsláttur í Icelandic Coupons-app-
inu, til að mæta því að Íslendingar 
munu ferðast meira innanlands í 
sumar vegna COVID-19. Í ástand-
inu sat Dineout-teymið því ekki 
auðum höndum, heldur útbjó nýtt 
og notendavænt kerfi sem tekur 
á take away- og heimsendingar-
þjónustu á mat og nú geta bæði 
veitingastaðir fengið slík kerfi 
hjá okkur og neytendur notað 
kerfið til að panta sér mat í takt við 
tímana sem nú eru og allt nýtist 
það vel í framtíðinni,“ segir Inga 
Tinna.

Handhægt og einfalt
Dineout er einnig að fara í gang á 
Spáni.

„Á Spáni er vöntun á hliðstæðu 
bókunarkerfi og við hlökkum 
mikið til að takast á við það spenn-
andi verkefni. Við vorum byrjuð á 
því áður en heimsfaraldurinn skall 
á, en erum að fara aftur af stað 
núna,“ upplýsir Inga Tinna.

Alls eru yfir 80 íslenskir 
veitingastaðir nú aðgengilegir í 
gegnum Dineout og yfir 130 teg-
undir afsláttar í Icelandic Coupons 
og sífellt bætist við.

„Fólk notar sér afsláttarmiðana 
mikið. Það er einfalt og ókeypis að 

hala niður appinu í Android- og 
Apple-síma. Fyrstu tíu miðarnir 
eru fríir, til að prófa, en greiða þarf 
1400 króna árgjald til að geta nýtt 
sér alla 130 miðana og með því 
sparað sér stórar upphæðir á árs-
grundvelli,“ útskýrir Inga Tinna.

Í Icelandic Coupons býðst veg-
legur afsláttur af alls kyns afþrey-
ingu og þjónustu, allt frá ferðum, 
hótelum, börum, verslunum, 
veitingahúsum og allt þar á milli.

„Bæði Dineout og Icelandic 
Coupons eru frábærir ferðafélagar 
og einkar hagstætt að geta bókað 
borð í gegnum Dineout, sem 
býður afslátt hjá Icelandic Cou-
pons. Notendur Dineout tala líka 
um hversu gott sé að geta leitað 
eftir ákveðnum leitarskilyrðum í 
Dineout, til dæmis þegar leitað er 
að bröns, vegan eða barnvænum 
stöðum, og hversu handhægt er að 
geta tryggt sér borð á uppáhalds-
veitingastöðunum á annasömum 
dögum eins og Menningarnótt og 
17. júní. Báðir möguleikarnir auka 
lífsgæði fólks, spara tíma og auka 
enn á ánægju og góða upplifun.“

Skoðið dineout.is og hlaðið Icelan-
dic Coupons-appinu í símann fyrir 
ferðalagið.

Ferðafélagar sem spara tíma og fé
Lífsgæðin aukast, sem og hamingjan, með tilkomu vefsíðunnar Dineout og appinu Icelandic Cou-
p  ons. Þar gefst æðislegur afsláttur á landsvísu og hægt að bóka borð á yfir 80 veitingahúsum.

Inga Tinna Sigurðardóttir er framkvæmdastjóri Dineout og Icelandic Coupons. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

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

Laugardaginn 27. júní gefur Fréttablaðið út sérblaðið 

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

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.
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Hún mamma mín innrætti 
mér tvennt sem hefur komið 
mér á þann stað sem ég er á 

í dag. Hún sagði: „Gerðu þitt besta. 
Það er alveg nóg“ og „að taka þátt 
er sigur í sjálfu sér“. Þetta er ein-
faldur sannleikur en ótrúlega gott 
veganesti út í lífið og ekki það sem 
konum er vanalega innrætt. Þessi 
hvatning mömmu hefur kennt mér 
að þora að taka áhættu og byggði 
upp trú á innri mátt. Sú staðfasta 
trú hefur verið mér mikill styrkur 
þegar ég hef mætt mótlæti og þeim 
innri efasemdum sem maður upp-
lifir stundum,“ segir Dóra Björt 
Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi og 
formaður mannréttinda-, nýsköp-
unar- og lýðræðisráðs hjá Reykja-
víkurborg.

Dóra Björt er fædd á kvenrétt-
indadaginn, 19. júní 1988.

„Ég hef alltaf verið óskaplega 
stolt af því að hafa fæðst á þessum 
merkilega degi. Ég er alin upp við 
að jafnrétti sé mikilvægt, og í þökk 
fyrir öll þau réttindi sem konur 
hafa fengið vegna baráttu kvenna 
sem ruddu brautina á undan. Ég 
hef því upplifað mig sem kven-
réttindakonu síðan ég var barn og 
við höfum gjarnan farið í Kvenna-
hlaupið eða reynt að gera eitt-
hvað úr því að afmælið beri upp á 
þessum degi.“

Sem barn skrifaði hún eitt sinn í 
gamni að hún ætlaði að verða for-
seti þegar hún yrði stór.

„Það er fyndið í ljósi þess að ég 
skyldi svo verða forseti borgar-
stjórnar,“ segir Dóra Björt og hlær. 
„Ég var með mjög súran húmor 
sem krakki og grínaðist með 
það í afmæli vinkonu minnar að 
ég ætlaði að verða byrði á hinu 
opinbera og var að gera grín að 
opinberri umræðu þess tíma. Nú 
er sannarlega hægt að segja að ég 
sé á launum hjá hinu opinbera en 
ég vona að ég sé til meira gagns en 
byrði.“

Þarf oft að bíta á jaxlinn
Á þrítugsafmælinu, á kvenrétt-
indadaginn 2018, varð Dóra Björt 
yngst til að verða forseti borgar-
stjórnar.

„Það var stór dagur í mínu lífi. 
Að verða fyrirmynd sem getur 
hjálpað öðrum konum að sækjast 
eftir sínum hugðarefnum, því 
fyrirmyndir skipta máli, en líka 

til þess að hafa áhrif sem kona, því 
konur hafa reynsluheim sem þarf 
að koma að mótun samfélagsins 
og er frábrugðinn reynsluheimi 
karla.“

Þegar Dóra Björt var forseti 
borgarstjórnar, og sem oddviti 
f lokks Pírata, finnur hún iðulega 
fyrir því að það hafi áhrif á hennar 
störf að vera bæði ung og kona.

„Ég hef upplifað að klisjurnar 
um að minna sé hlustað á konur og 
að minna sé gert úr orðum kvenna 
standist. Hugmyndin um vald og 
unga konu fara ekki enn fullkom-
lega saman í okkar menningu. 
Ég hef upplifað að vera komin í 
valdastöðu sem ung kona, en að 
vigt orða karla hafi verið meiri í 
ýmsu samhengi. Ég hef séð það 
hafa meiri afleiðingar þegar karl 
tók undir mín orð, en mín orð án 
stuðningsins, og einnig að karl hafi 
sagt það sama og ég og að sam-
koma hafi upplifað hugmyndina 
merkilegri en þegar ég sagði hana. 
Ég hef því oft þurft að hafa fyrir 
hlutunum, bæði af því að ég er 
ung kona, en líka vegna þess að 
Píratar eru þekktir fyrir nýsköpun 
í pólitík og það að ryðja sér til 
rúms kostar alltaf átök. Ég hef 
þurft að venjast því að segja hluti 
sem mörgum í herberginu þykja 
fáránlegir, en standa þó áfram með 

því sem góðri hugmynd. Þannig 
hef ég þurft að temja mér ákveðna 
þrjósku til að ná mínu fram.“

Dóra Björt segir það innstimplað 
að einhverju leyti í menninguna, 
að konum sé kennt að taka hvorki 
of mikið pláss né hafa sig of mikið 
í frammi.

„Þetta skapar núning þegar 
sumir karlar mæta mér. Það virðist 
pirra þá óstjórnlega að ég sé ekki 
holdgervingur þess valds sem þeir 
eru vanir að mæta. Eins og þeir 
hugsi: „Ætlar þessi freka stelpa 
að vera með einhvern derring 
og þykjast ráða einhverju?!“ En 
því má ekki gleyma að ég er líka 
fulltrúi ákveðinnar kynslóðar og 
að okkar kjósendur eru mikið til 
ungt fólk með aðrar skoðanir og 
reynsluheim en þeir sem eldri eru. 
Þess vegna er svo mikilvægt að ég 
sé trú okkar hugsjón. Stundum er 
reynt að grafa undan mínum hug-
myndum með því að gefa í skyn að 
þær stafi af reynsluleysi mínu og 
að ég sé svo ung og óreynd. Þá þarf 
ég að bíta á jaxlinn, sitja af mér 
nöldrið og ná á endastað, því ég 
veit að hugmyndir nýrra kynslóða 
þurfa að heyrast og fá rými,“ segir 
Dóra Björt sem heldur ótrauð sínu 
striki.

„Ég upplifi gjarnan ótta, 
óþægindi og andstöðu í pólitík en 

ég leyfi því ekki að stoppa mig og 
lít svo á að ef ég gerði það ætti ég 
frekar að hleypa öðrum að. Ég er 
því sífellt að sigrast á eigin ótta og 
óöryggi. Ég þarf að vera trú mínum 
innri áttavita og sannfæringu. Það 
er erfitt og í því felst áskorun, sem 
kannski tengist kvenlægu uppeldi 
okkar um að hafa okkur hægar. Ég 
hef upplifað mig utanaðkomandi í 
mínu umhverfi og að ég eigi hvorki 
að vera þar, né sé nógu góð, en 
sú tilfinning fylgir líka sumpart 
menningarmótun okkar kvenna. 
Undir niðri grasserar tilfinn-
ingin um að vera ekki nógu góð, 
of reynslulítil og ung,“ segir Dóra 
Björt.

Hún segir vettvang stjórn-
málanna erfiðan stað til að upplifa 
slíkar tilfinningar.

„Í stjórnmálum er gerð krafa 
um að vera fullkominn í starfi og 
fullkomin sem manneskja. Í slíku 
umhverfi er erfitt að viðurkenna 
eigin vankunnáttu, til að geta lært 
og beðið um hjálp. Fólk sem kallar 
eftir venjulegu fólki í pólitík er 
stundum fyrst til að gagnrýna fólk 
fyrir það að vera bara manneskjur. 
Við eigum að harka af okkur, vera 
laus við allar efasemdir, en það er 
karllægt norm í samfélaginu, að 
sýna ekki veikleika. Ofurkröfurn-
ar sem settar eru á fólk eru heilsu-

spillandi. Ég held að lausnin felist í 
því að við séum öll heiðarlegri með 
því að viðurkenna að við séum 
breyskar manneskjur sem reynum 
að gera okkar besta. Það er álitið 
veikleiki að skipta um skoðun og 
rökræðum má líkja við nautaat þar 
sem karllæg norm umræðuhefðar 
eru í gildi: Þú ert með þína sögu 
og ég með mína og við keppum 
innbyrðis, í stað þess að eiga þetta 
sókratíska samtal sem lýðræði 
snýst um, þar sem við mótum sam-
ræðurnar í sameiningu og reynum 
að finna sameiginlegan sannleik 
sem gildir.“

Góð áhrif kórónaveirunnar
Þegar kemur að jafnrétti kynjanna 
segir Dóra Björt Ísland vera komið 
einna lengst í heiminum.

„En það vantar enn upp á menn-
inguna, að konur njóti raunveru-
legra tækifæra til jafns við karla og 
að framlag þeirra sé metið til jafns. 
Það er ekki nóg að eiga réttindi, ef 
maður er ekki í aðstöðu til að nýta 
þau. Því er mikilvægt að horfast 
í augu við að jafnvel þótt Ísland 
mælist það land í heiminum sem 
hefur mest jafnrétti, þá þýðir það 
ekki að baráttunni sé lokið og allt 
sé í lukkunnar velstandi. Á Íslandi 
erum við mjög upptekin af því 
hversu margar konur gegna helstu 
hlutverkum og embættum. En ef 
hin almenna kona í samfélaginu 
upplifir jafnréttið ekki á eigin 
skinni, segir það sína sögu. Rétt-
indi skipta miklu máli, en eru ekki 
nóg ein og sér. Menningin verður 
að breytast og konur þurfa að upp-
lifa að á þær sé hlustað og að þeirra 
framlag skipti máli í samfélaginu. 
Þar eigum við langt í land en orð 
eru til alls fyrst.“
Afmælisdeginum ætlar Dóra Björt 
að verja í Flatey á Breiðafirði.

„Flatey er að mínu mati fegursti 
staður á Íslandi. Ég hafði löngun 
til að vera í Flatey á afmælinu og 
lét verða af því. Þar ætla ég að 
njóta dýrðar og ævintýra þeirrar 
töfrandi eyju í góðra vina hópi. Ég 
held að COVID-19 hafi haft þessi 
áhrif á mig; að setja lífið ekki á 
frest heldur njóta þess núna. Þann-
ig ætla ég líka að láta tíu ára draum 
um að ganga á Hornstrandir 
rætast í sumar og held að þar séu 
líka COVID-áhrifin að verki,“ segir 
Dóra Björt sem er einhleyp og 
barnlaus.

„Það er ekkert pláss fyrir neitt 
svoleiðis í pólitíkinni,“ segir hún 
og skellir upp úr.

Upplifir oft ótta og óþægindi í pólitík
Kvenréttindakonan Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi og oddviti Pírata, er fædd á sjálfan 
kvenréttindadaginn. Hún segir ekki nóg að hafa réttindi, fái konur ekki tækifæri til að nýta þau.

Dóra Björt er eldheit kvenréttindakona og á einmitt afmæli í dag, á sjálfan kvenréttindadaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN 



Hrund Rudolfsdóttir, forstjóri 
Veritas Capital, hefur gegnt 
þeirri stöðu frá árinu 2013, 

en hún er viðskiptafræðingur að 
mennt og lagði í sínu framhalds-
námi áherslu á stjórnun, meðal 
annars í Copenhagen Business 
school og IESE í New York. Hún 
var framkvæmdastjóri mannauðs-
mála Marel 2009-2013 og situr 
meðal annars í stjórn Eimskips.

Ég er því miður ekki ein af þeim 
sem geta sagt að þeir hafi alltaf 
vitað hvernig þeir vildu mennta 
sig,“ segir Hrund. „Ég þurfti að 
þreifa mig svolítið áfram, var raun-
greinamanneskja í menntaskóla 
og byrjaði í læknisfræði. Þegar 
í viðskiptafræðina kom fann ég 
fljótt að ég hafði ratað á rétta leið 
og sérhæfði mig í stjórnun, sem 
hefur verið mín sylla innan við-
skiptafræðinnar æ síðan. Þegar ég 
kom heim úr mastersnámi í Kaup-
mannahöfn rataði ég fljótlega inn 
í lyfja- og heilbrigðisgeirann og hef 
verið þar nær óslitið síðan, fyrir 
utan árin í Marel sem voru stór-
kostlegur skóli líka.“

Veritas er móðurfélagið sem 
má segja að sjái að einhverju leyti 
um grunnþarfir samstæðunnar. 
„Að sumu leyti vinnum við sem 
ein heild, þar sem rekstrarlega 
samlegð eða aðra hagkvæmni er 
að finna en að öðru leyti er hvert 
fyrirtæki sjálfstætt. Veritas sér 
dótturfyrirtækjunum fyrir stoð-
þjónustu hvað varðar tækniað-
stoð, fjármál, mannauðsmál og svo 
framvegis, en dótturfyrirtækin 
einbeita sér að kjarnastarfsemi 
sinni og þörfum viðskiptavina. Við 
höfum náð að láta félagið vaxa og 
dafna vel undanfarin ár, heildar-
velta samstæðunnar var yfir 20 

milljarðar árið 2019 og starfsmenn 
eru 250.“

Samstæðan flytur inn um 
helming allra lyfja landsins og 
dreifir fyrir f leiri. „Í heild dreifum 
við um 60 prósentum allra lyfja 
á landinu, auk þess að flytja inn 
mikið af lækningatækjum fyrir 
spítala, heilbrigðisfyrirtæki og 
rannsóknastofur. Í ástandi eins 
og var í vor vegna COVID getur 
sú staðreynd og ábyrgðin sem 

fylgir því, alveg náð að ræna mann 
nætursvefni, en allt fór þetta vel og 
í heild held ég að við getum verið 
stolt af því að okkar framlag var 
snurðulaust, þrátt fyrir miklar 
áskoranir og ég held að það sé 
óhætt að segja að samstæðan hafi 
lagt töluvert af mörkum til þess að 
heilbrigðiskerfið gat tekist á við 
þetta verkefni.“

Stefna Veritas hefur alltaf verið 
að gera kvenréttindum hátt undir 

höfði, að sögn Hrundar. „Staða 
jafnréttismála er góð innan sam-
stæðunnar, konur eru meirihluti 
starfsmanna, margar hverjar 
hámenntaðar, og endurspeglar 
hlutfall stjórnenda þessa stað-
reynd. Mikilvægasta verkefnið 
núna er að þroska öfluga stjórn-
endur, óháð kyni, og finna þeim 
leiðir til vaxtar innan samstæð-
unnar.“

Hún segist persónulega láta sig 

kvenréttindi mikið varða, enda 
mikilvægt að kona í hennar stöðu 
sé sýnileg. „Ég tek þátt í öllum félög-
um, ráðum og hópum sem ég er 
beðin um og ég hef einnig tekið að 
mér að vera mentor fyrir frábærar 
ungar konur, sem mér finnst mikill 
heiður og einstaklega gefandi.“

Hrund bendir á að hlutfall 
kvenna sem forstjóra fyrirtækja 
á Íslandi og stjórnarmanna í 
skráðum félögum, sé ekki til fyrir-
myndar. „Já, það er sorglega lágt og 
virðist hreyfast lítið. Ástæðurnar 
er að finna í gamaldags viðhorfi 
þeirra sem taka ákvarðanir og 
tvískinnungs í mati á frammi-
stöðu kynjanna, sem er þó ekki 
alltaf endilega meðvitað. Það er 
löngu búið að afgreiða allar gömlu 
afsakanirnar og mýturnar um að 
konur vanti menntun, þær sé ekki 
að finna eða hreinlega vilji ekki 
axla ábyrgð. Mín von til framtíðar 
er sú að risaeðlurnar, sem geta 
alveg verið af báðum kynjum, fari 
sína leið með hinum risaeðlunum 
og að við förum að taka ákvarðan-
ir út frá hlutlægum, sanngjörnum 
og ókynbundnum forsendum. Þá 
kemur þetta af sjálfu sér.“

Gunnur Helgadóttir hefur 
verið framkvæmdastjóri 
Vistor frá ársbyrjun 2012, 

en hefur starfað hjá fyrirtækinu 
síðan 2003. Hún útskrifaðist sem 
hjúkrunarfræðingur frá Háskóla 
Íslands árið 1989 og tók MBA frá 
Háskólanum í Reykjavík árið 2006. 
Hún stundar nú framhaldsnám 
í stjórnun við IESE-háskólann í 
New York.

„Ég sá ekki fyrir að grunnmennt-
un mín sem hjúkrunar fræðingur 
myndi leiða mig á þann stað sem 
ég er á í dag,“ segir Gunnur. „Það 
sem drífur mig áfram eru áskor-
anir til að takast á við og starfa 
í skemmtilegu umhverfi með 
góðu teymi. Eftir að ég byrjaði hjá 
Vistor sá ég þörf á því að fá meiri 
skilning á viðskiptum, alþjóð-
legum samskiptum og stjórnun. Ég 
mat það þannig að MBA nám væri 
góður grunnur til að byggja upp 
þá kunnáttu. Ástæðan fyrir því að 
ég ákvað síðan í byrjun þessa árs 
að fara í framhaldsnám í stjórnun, 
er til dæmis þörf til að skilja betur 
þær breytingar sem eru að eiga sér 
stað í viðskiptaumhverfinu, ekki 
síst með tilkomu fjórðu iðnbylt-
ingarinnar.“

Vistor er leiðandi fyrirtæki á 
íslenskum markaði í innflutningi 
á frumlyfjum og hefur á að skipa 
55 sérfræðingum á mismunandi 
sviðum. „Þetta eru svið eins 

eins og skráning lyfja, að sjá til 
þess að við uppfyllum kröfur 
yfirvalda í geiranum, klínískar 
rannsóknir og fræðsla til annarra 
heilbrigðisstétta um lyf. Sameigin-
lega vinnum við að því markmiði 
að tryggja aðgengi Íslendinga að 
bestu fáanlegu lyfjameðferðum 

á hverjum tíma, í samstarfi við 
okkar birgja erlendis.“

Gunnur telur mikilvægt að 
horfa til framtíðar og skapa menn-
ingu og umhverfi í fyrirtækjum 
á Íslandi, sem kemur til móts við 
þarfir nýrra kynslóða stjórn-
enda. „Það þurfa að vera góðar 

fyrirmyndir innan fyrirtækja, 
sem höfða til beggja kynja, og 
starfsumhverfið þarf að stuðla að 
jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 
Það er líka mikilvægt skref að jafn-
launavottun sé komin til að vera, 
til að tryggja sambærileg laun 
fyrir sömu störf, fyrir bæði kynin. 

Það er líka mín skoðun að ábyrgð 
þeirra stjórnenda sem koma að 
ráðningum sé mikil og það verða 
að vera möguleikar á því að meta 
einstaklinga ekki eingöngu út 
frá mikilli reynslu í starfi, heldur 
horfa einnig til viðhorfa og mögu-
leika fólks á að þroskast og þannig 
fá f leiri yngri einstaklinga af 
báðum kynjum inn í stjórnenda-
stöður til að auka fjölbreytni.“

Hún horfir björtum augum til 
framtíðar kvenréttinda og kynja-
jafnréttis á Íslandi. 

„Ég held að Ísland sé vel á veg 
komið í að tryggja jafnræði og 
tækifæri fyrir konur, þó ekki megi 
líta þannig á að við séum búin, 
hlutir breytast hratt og það þarf 
alltaf að vera vel vakandi. Víða í 
alþjóðlegum samskiptum sé ég 
að meira vantar upp á jafnræði 
og þar geta íslenskar konur verið 
fyrirmyndir.“

Það er löngu búið 
að afgreiða allar 

gömlu afsakanirnar og 
mýturnar um að konur 
vanti menntun, þær sé 
ekki að finna eða hrein-
lega vilji ekki axla 
ábyrgð. 

Það þurfa að vera 
góðar fyrirmyndir 

innan fyrirtækja, sem 
höfða til beggja kynja, 
og starfsumhverfið þarf 
að stuðla að jafnvægi 
milli vinnu og einkalífs. 

Konur meirihluti stjórnenda
VERITAS er móðurfélag sex fyrirtækja samstæðu, sem öll starfa á lyfja- eða heilbrigðissviði. Fyrir-
tækin eru Vistor, Distica, MEDOR, Artasan og Stoð. Löngum hefur verið áhersla á jafnréttismál 
innan samstæðunnar og núna starfa þar 243 starfsmenn, þar af 155 konur. Hlutfall kvenna í 
stjórnunarstöðum í fyrirtækinu er 69% og í níu manna framkvæmdastjórn sitja fimm konur.

Löngu búið að afgreiða gömlu mýturnar

Hrund Rudolfsdóttir, forstjóri Veritas Capital. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mikilvægt að hafa góðar fyrirmyndir

Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Vistor.
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Framkvæmda-
stjórn fyrirtækis-

ins er fjölbreytt, hvort 
sem litið er til starfs-
aldurs, menntunar eða 
reynslu.

Ása Jóhannesdóttir, fram-
kvæmdastjóri Stoðar, tók 
við starfinu síðastliðinn 

mánudag. Hún er hjúkrunarfræð-
ingur að mennt og hefur einnig 
lokið meistaragráðu í heilbrigðis-
vísindum og MBA-gráðu frá 
Háskólanum í Reykjavík.

„Þetta er frábær vika til að hefja 
nýja vegferð með þjóðhátíðar-
degi og kvenréttindadegi til að 
fagna,“ segir Ása, sem starfaði 
sem viðskiptastjóri og deildar-
stjóri um skeið áður en hún hóf 
að mennta sig í stjórnun. „Ég var 
búin að vinna hjá MEDOR í 10 ár, 
leið mjög vel í starfi, verkefnin 
krefjandi og mjög áhugaverð, en 
ég fann að mig langaði að bæta við 
mig þekkingu til að taka næsta 
skref svo ég hóf MBA-nám við 
Háskólann í Reykjavík haustið 
2018. Námið gefur samt svo miklu 
meira en góða menntun, mér 
fannst ég verða sérfræðingur í 
þrautseigju og að vinna undir 
miklu álagi. Þetta gerist auð-
vitað með frábærum kennurum 
og einstökum samnemendum. 
Veritas festi kaup á fyrirtækinu 
Stoð á svipuðum tíma og ég hóf 
námið. Mér finnst menntun mín 
sem hjúkrunarfræðingur og núna 

með MBA-gráðu, vera mjög góður 
bakgrunnur til að stýra fyrirtæki 
eins og Stoð. Ég á samt mikið eftir 
ólært og hlakka hvað mest til í 
nýju starfi að læra af starfsfólkinu 
í Stoð.“

Stoð er framleiðslu- og þjón-
ustufyrirtæki á heilbrigðissviði 
sem framleiðir og selur gervilimi, 
spelkur, bæklunarskó, og aðrar 

stuðningsvörur. Auk þess selur 
Stoð hjálpartæki fyrir hreyfihaml-
aða, hjólastóla og göngugrindur. 
Stoð býður upp á göngugreiningu, 
selur íþróttaskó og þrýstings-
sokka. Markmið Stoðar er að 
bjóða upp á heildarlausnir fyrir 
einstaklinga til að hreyfa sig án 
hindrana. Okkar viðskiptavinir 
eru aldraðir einstaklingar, fólk 

með fötlun, áverka og sjúkdóma 
sem valda skertri færni í daglegu 
lífi. Hjá Stoð starfa um 35 manns í 
Hafnarfirði og á Bíldshöfða.

Ása telur að Veritas vinni að 
kvenréttindum með því, meðal 
annars, að velja konur í stjórn-
unarstöður. „Ég held að Veritas sé 
ekki endilega að taka ákvarðanir 
um að setja konur í stjórnenda-

stöður af því það sé mikilvægt 
fyrir konur, heldur út frá því sem 
er best fyrir fyrirtækið. Markmið-
ið er að velja þá sem taka góðar 
og réttar ákvarðanir og koma 
fyrirtækinu áfram með framsýni, 
áreiðanleika og hreinskiptni að 
leiðarljósi. Jafnrétti kynjanna 
hefur alltaf verið ofarlega á dag-
skrá hjá Veritas, sem og jafnvægi í 
starfsmannahópnum, bæði milli 
kynja en líka eftir aldri, menntun 
og bakgrunni. Rannsóknir sýna 
að þetta jafnvægi gefur besta raun 
í rekstri fyrirtækja og styrkir 
stöðu í samkeppni þeirra um hæft 
starfsfólk.“

Hún segir að hvað varðar jafn-
rétti þá séu réttindi fatlaðs fólks 
henni ofarlega í huga. „Að fá rétt 
hjálpartæki eða stoðtæki er mjög 
valdeflandi fyrir þann sem í hlut 
á. Í kvenréttindabaráttu er búið að 
ryðja burtu mörgum hindrunum 
og leiðin á Íslandi greiðari en 
áður var. Nú þarf að ryðja burtu 
hindrunum fyrir allar konur, 
líka fatlaðar. Við þurfum að stíga 
miklu f leiri skref þannig að marg-
breytileiki samfélags okkar fái 
notið sín. Við verðum að breyta og 
bæta samfélagið svo að allir ein-
staklingar geti notið réttar síns.“

Þarf að ryðja burtu hindrunum
Ása Jóhannes-
dóttir, fram-
kvæmdastjóri 
Stoðar.

Hákonía J. Guðmundsdóttir, 
deildarstjóri upplýsinga-
tæknideildar og yfirmaður 

upplýsingatæknimála hjá Veri-
tassamstæðunni. Hún útskrifaðist 
sem tölvunarfræðingur árið 1986 
og tók MBA gráðu frá Edinborgar-
háskóla árið 1993. Hákonía gegndi 
stjórnunarstöðum í upplýsinga-
tæknideildum ýmissa fjármála-
fyrirtækja áður en hún hóf störf 
hjá Veritassamstæðunni 2017.

Eftir Verslunarskólann langaði 
mig frekar að fara í raungreinanám 
heldur en í viðskiptafræði, þar 
sem mér hafði bæði gengið vel í 
raungreinum í Versló og mögu-
leiki var á þessum tíma að tvinna 
saman val úr viðskiptafræðideild 
HÍ með tölvunarfræðinni,“ segir 
Hákonía. „Á þessum tíma, níunda 
áratugnum, voru fáar konur í 
tölvunarfræði og námið tiltölulega 
nýtt í kennsluskrá HÍ. Mér fannst 
spennandi að prófa þetta nám 
án þess að ígrunda nokkuð djúpt 
hvert það myndi leiða. Ég fann 

það síðan fljótt í náminu að mér 
fannst hrikalega gaman að hanna 
og forrita lausnir sem skiluðu síðan 
þeirri útkomu sem til var ætlast,“ 
heldur hún áfram. „Ég gat tekið 
þátt í að skapa eitthvað sem skilaði 

ákveðinni útkomu og árangri. Það 
er síðan ekki fyrr en ég er búin að 
vinna í nokkur ár sem forritari að 
áhuginn kviknaði á stjórnun tölvu-
mála, sem varð til þess að ég bætti 
við mig MBA-gráðunni og fór að 

feta mig inn á stjórnunarbrautina.“
Hákonía segir áhugann á 

stjórnun tölvumála stafa af löngun 
til að taka þátt í og móta lausna-
mengi verkferla- og gæðamála, 
sem og rekstrarumhverfi kerfa hjá 
fyrirtækjum, sem leiðir til meiri 
skilvirkni. „Auk þess er gaman 
að taka þátt í að bæta þjónustu-
stig fyrirtækja með möguleikum 
upplýsingatækninnar og almennt 
koma með lausnir fyrir starfsem-
ina sem leiðir til betri árangurs.“

Hún segist ánægð með jafn-
réttisstefnu Veritas. „Við erum 
með jafnlaunavottun og hlutfall 
kvenstjórnenda er hátt innan sam-
stæðunnar. Kvenréttindi eru jafn-
réttindi og jafnréttindi í mínum 
huga eru þegar manneskja er 
metin að verðleikum og allir hafa 
sömu tækifæri, réttindi og skyldur. 
Vel er stutt við starfsmenn,bæði 
konur og karla hjá Veritas, með 
möguleikum á starfsframa innan 
samstæðunnar, fræðslu, upp-
lýsingagjöf og stuðningi ýmiss 

konar. Við erum með margar mjög 
góðar kvenfyrirmyndir hjá sam-
stæðunni sem eru í stjórnunar-
stöðum, stýra verkefnum eða eru í 
forsvari.“

Hún segir upplýsingatæknigeir-
ann henta öllum kynjum. „Fagið 
er virkilega áhugavert og hver 
og einn getur sérhæft sig innan 
tækninnar, eins og færni og áhugi 
segja til um og gefur tækifæri til 
að kynnast starfsemi alls fyrir-
tækisins. Hingað til hefur kynja-
skiptingin verið frekar ójöfn, þar 
sem karlmenn hafa verið í miklum 
meirihluta. En ég held að bæði 
HÍ, HR og til að mynda verkefnið 
Stelpur og tækni, hafi tekist að 
auka áhuga kvenna og sýna mögu-
leikana sem standa þeim til boða 
í tölvunarfræði og tækni, sem 
er frábært. Framtíðarsýn mín er 
því jákvæð um að hlutur kvenna 
innan geirans muni halda áfram 
að vaxa og að við fáum enn fleiri 
öflugar og klárar konur til liðs við 
okkur.

Upplýsingatæknigeirinn hentar öllum

Hákonía J. Guðmundsdóttir, deildarstjóri upplýsingatæknideildar og yfir-
maður upplýsingatæknimála hjá Veritas-samstæðunni. 

Júlía Rós Atladóttir, fram-
kvæmdastjóri Distica, er 
lyfja tæknir að mennt, en hefur 

síðan bætt við sig meðal annars 
meistaragráðu í viðskiptafræði og 
býr yfir fjölbreyttri stjórnunar-
reynslu.

„Ég byrjaði á að mennta mig sem 
lyfjatæknir og hóf í framhaldinu 
störf í lyfjaiðnaði, fyrst hjá Actavis. 
Ég hef tvisvar starfað utan lyfja-
iðnaðarins, eitt ár hjá Icelandair og 
eitt ár hjá Coca-Cola en hugurinn 
leitaði aftur í lyfjaiðnaðinn svo það 
er fullreynt. Innan Actavis fékk ég 
tækifæri til að stýra teymum og 
þá kviknaði áhuginn á stjórnun. 
Þegar ég hóf störf hjá Distica árið 
2009 sett ég mér það markmið að 
stýra fyrirtækinu og það tókst,“ 
segir Júlía Rós sem tók við stöðu 
framkvæmdastjóra Distica í maí 
síðastliðnum.

„Ég er leiðtogi og ég brenn fyrir 
að sjá fólkið í kringum mig vaxa. Ég 
er mjög metnaðarfull og árangurs-
drifin, þegar tækifærin eru víða í 
starfi mínu þá getur jafnvægi milli 
vinnu og einkalífs raskast aðeins, 
sem er í lagi í einhvern tíma, svo 
kemur jafnvægið aftur.“

Distica sérhæfir sig í vörustjórn-
un fyrir fyrirtæki á heilbrigðis -
markaði og dreifir m.a. lyfjum, 
rannsóknatækjum, rekstrarvörum 

Pláss fyrir konur við borðið
Júlía Rós Atla-
dóttir, fram-
kvæmdastjóri 
Distica.

og neytendavörum til sjúkrahúsa, 
hjúkrunarheimila, tannlækna, 
dýralækna og verslana. „Hjá Distica 
starfa 78 starfsmenn, starfsaldur 
er hár og kynjahlutfall er nokkuð 
jafnt. Framkvæmdastjórn fyrir-
tækisins er fjölbreytt, hvort sem 
litið er til starfsaldurs, menntunar 
eða reynslu. Rannsóknir sýna að 
fjölbreyttur hópur tekur betri 
ákvarðanir en einsleitur hópur,“ 

segir Júlía og bætir við að innan 
Veritas-samstæðunnar séu jöfn 
réttindi. „Það á ekki bara við um 
kynjajafnrétti heldur er einnig 
jafnrétti milli starfsmanna. Eigandi 
Veritas, Hreggviður Jónsson, og 
forstjórinn, Hrund Rudólfsdóttir, 
ganga á undan með góðu fordæmi 
og tala fyrir jöfnum réttindindum 
og því kemur ekkert annað til 
greina.“

Júlía er bjartsýn þegar kemur að 
jafnréttismálum. „Það er fullt af 
flottum kvenfyrirmyndum út um 
allt samfélag og það er pláss fyrir 
konur við borðið. En við eigum 
enn töluvert í land þar sem karl-
menn stýra enn þá flestum stór-
fyrirtækjum landsins. Líklega eru 
nokkrar ástæður sem liggja þar að 
baki, konur þurfa að vera sýnilegri 
svo við komum upp í umræðunni 

þegar það er verið að leita að hæfi-
leikaríku fólki til að leiða stórfyrir-
tæki. Það tekur tíma að byggja upp 
stórt og öflugt tengslanet og stund-
um er það á kostnað tíma með 
fjölskyldunni og það eru ekki allir 
til í þá fórn.“ Hún segir að konur 
þurfi að sleppa takinu á heimilinu. 
„Það getur verið erfitt að vera bæði 
framkvæmdastjóri í vinnunni og 
á heimilinu. Alla jafna hafa konur 
sterkari skoðanir á barnaupp-
eldi og heimilisrekstri og eiga því 
erfitt með að sleppa takinu af því. 
Almennt vilja karlmenn taka meiri 
þátt heima fyrir en kröfur okkar 
kvennanna eru oft það miklar að 
erfitt er að standa undir þeim. Við 
konur þurfum að hafa meiri trú á 
okkur og stökkva á tækifærin þegar 
þau gefast. Svo þurfum við að muna 
að það þarf ekki að gera allt 100%.“
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Það er fátt meira 
heillandi en að 

vera úti á rúmsjó þegar 
veðrið er gott og sólin 
skín. Það er ekkert sem 
toppar það.

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Snjólaug Svala Grétarsdóttir 
er framkvæmdastjóri Ekils 
Ökuskóla, sem var stofnaður 

árið 1997 af föður hennar, Grétari 
Viðarssyni. Hún er viðskipta
fræðingur að mennt, með MBA frá 
Háskólanum í Reykjavík. „Ég ætlaði 
að fara í framhaldsnám í tísku
markaðsfræði en lífið tók óvænta 
stefnu og ég tók við stýrinu á Ekli 
Ökuskóla. Hver dagur er skemmti
legur og lærdómsríkur, svo ég sé 
ekki eftir því,“ segir Svala og bætir 
við: „Svo ekki sé minnst á forrétt
indin að vinna með pabba sínum.“

Frá aldamótum hefur skólinn 
lagt áherslu á að bjóða nemendum 
upp á bóklegt ökunám, óháð 
búsetu. Netökuskóli Ekils er sá 
hluti Ökuskólans sem kenndur 
er í fjarnámi, það nám er hægt að 
vinna þegar nemandanum hentar. 
Grétar og Jónas Helgason stofnuðu 
Netökuskóla Ekils árið 2004, en þá 
fékkst fyrst leyfi til að kenna bók
legt ökunám í fjarnámi.

„Þótt skólinn sé staðsettur á 
Akureyri erum við með nemendur 
um allt land. Öll námsgögn eru raf
ræn. Þannig komum við til móts 
við óskir nemenda og minnkum 
um leið kolefnisspor fyrirtækisins. 
Raf bókin „Út í umferðina“ kom út 
2018 en Jónas Helgason ökukenn
ari á heiðurinn af því að uppfæra 
hana og halda fjarnáminu í takt 
við tíðarandann og breytingar á 
umferðarlögum og reglugerðum,“ 
upplýsir Svala.

Ökunám óháð búsetu
Ekill Ökuskóli býður upp á margar námsleiðir og útskrifar nemendur með réttindi til að keyra allt 
frá léttum bifhjólum upp í stóra flutningabíla. Áhersla er á fjarnám og nemendur um allt land.

Svala segir 
ánægjulegt hve 
margar konur 
hafa bæst í hóp 
ökukennara. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
AUÐUNN

Ég fékk símtal klukkan hálf níu 
að kvöldi og var mætt í starfs
viðtal tólf klukkustundum 

síðar við hús Slysavarnafélagsins 
á Reykjanesi. Ég stökk um borð 
og tveir úr áhöfninni gripu mig 
svo ég dytti ekki á milli skips og 
bryggju.“ Þórdís hafði pakkað til 
klukkan þrjú um nóttina en skildi 
farangurinn eftir heima því hún 
vissi ekki hvort skipstjóranum 
myndi lítast á sig. „Ég heilsaði skip
stjóranum sem var vingjarnlegur 
og sagði mér að skjótast heim og ná 
í farangurinn. Svo var lagt úr höfn 
um hádegið,“ segir Þórdís.

Hæstráðandi um borð
Þórdís hafði litla sem enga reynslu 
af sjóferðum og var mætt til starfa 
í níu daga sjóferð. „Inga Fanney, 
sem nú er stýrimaður á Fossunum 

hjá Eimskip, var um borð. Það kom 
mér á óvart að ég færi með eitt af 
æðstu embættunum á skipinu, 
sem eru skipstjóri, vélstjóri og 
kokkur, og fá þeir betri káetur en 
hinir sem sofa neðan þilja. Ég held 
að við séum ekki margar konurnar 
sem höfum farið á rannsóknar
skip sem sjókokkar. Áhöfnin fær 
staðgóðan morgunverð og tvær 
heitar máltíðir á dag og svo eru 
þrír til fjórir kaffitímar. Unnið var 
frá klukkan 7 að morgni og oftast 
til 22. Það er nokkuð strembið að 
vera kokkur á sjó þegar veðrið er 
vont, en aftur á móti er fátt meira 
heillandi en að vera úti á rúmsjó 
þegar veðrið er gott og sólin skín. 
Það er ekkert sem toppar það.“

Trúlega bara byrjunin
„Ég hef málað töluvert í tíu ár, 
haldið bæði einkasýningar og 
tekið þátt í samsýningum. Eftir að 
ég fékk krabbamein og fór í lyfja
meðferð 2017 hef ég málað minna, 
en skrifað töluvert. Ég á fremur 

auðvelt með að skrifa og setja hug
myndir á blað og hef gert töluvert 
af því í námi og störfum. Ég hef þó 
aldrei gefið neitt út áður.“

Ævintýrið um borð í rann
sóknarskipinu sat í Þórdísi í ellefu 
ár. „Ég skrifaði ekkert meðan á 
ferðinni stóð enda gafst ekki tími 
til þess. Síðar fann ég að ég varð 
að vinna úr þessari reynslu. Bara 
við að sjá ljóðin á prenti svo löngu 

seinna finn ég frelsistilfinningu.“ 
Ljóðaheftið Stílbrot á sjó gaf Þórdís 
út á afmælisdegi sínum, þriðju
daginn 16. júní. „Þetta er trúlega 
bara byrjunin á því sem koma skal. 
Ég á nokkuð af skrifuðu efni og 
það er aldrei að vita nema ég gefi 
meira af því út. Ætli það sé nú samt 
ekki betra að bíða eftir viðbrögð
unum fyrst.“ Birtist hér eitt ljóð úr 
bókinni.

Upplifun
Á sjónum lífið
litríkt er
það finnst mér
ýmist uppi á dekki
sumar sól og sæla
inn á milli rok
bræla og æla
Það er
mikið ok
er úti geysar fok

Tileinkar Leifi Hannessyni 
bókina
Þórdís er menntuð á viðskipta
sviðinu en lærði matsveininn ári 
eftir sjóferðina. Þá er hún með leið
sögunám að baki frá Ferðamála
skóla Íslands. Fimmtán ára starf
aði Þórdís sem handlangari hjá 
smiðum og sextán ára vann hún í 
fyrsta bakkamötuneyti landsins, 
Matstofu Miðfells. „Það tíðkaðist 
fyrr á árum að fólk héldi sig við eitt 
svið og var það jafnvel talinn galli 
ef spriklað var á milli starfa. Minn 
starfsferill má teljast fjölbreyttur 
en það er líklega vegna þess að 
foreldrar mínir leyfðu okkur 
systrunum þremur að fljúga, í 
þeirri merkingu að þau höfðu 
alltaf trú á okkur. Ég var alin upp 
í bjartsýni og veit það fyrir víst að 
konur geta það sem þær vilja. Ég er 
afar þakklát fyrir litríkt uppeldi og 
ekki síst föður mínum sem skapaði 
mér skemmtileg tækifæri og því 
tileinka ég honum bókina.“

Vorum tíu 
um borð, þar 
af tvær konur
Svona hefst ljóðaheftið Stílbrot á 
sjó, eftir Þórdísi Leifsdóttur. Síðla 
sumars 2009 var Þórdís „sjanghæj-
uð“ á sjó sem afleysingakokkur  
á rannsóknaskipinu Dröfn RE-35.

Ævintýrið um borð í skipinu sat í Þórdísi í ellefu ár og á þriðjudaginn 
fagnaði hún 62 ára afmælinu með því að gefa út sitt fyrsta ljóðahefti.

Margar námsleiðir eru í boði 
hjá Ekli Ökuskóla og hægt að 
útskrifast með réttindi til að keyra 
allt frá léttum bifhjólum upp í 
stóra flutninga og hópferðabíla. 
„Nemendurnir eru á öllum aldri, 
unglingar sem eru að læra á vespu 
eða fólksbíl og fullorðið fólk sem 
vill láta gamlan draum rætast og 
læra á bifhjól. Við höfum fengið 
til okkar ungar konur sem læra 

að keyra vörubíla með eftirvagni 
og ætla sér að verða flutningabíl
stjórar eða slökkviliðs og sjúkra
flutningakonur. Það er miklu meiri 
breidd innan nemendahópsins en 
var fyrir fimm til tíu árum,“ segir 
Svala, en á planinu er að skólinn 
opni útibú í Reykjavík.

Undanfarin ár hafa fleiri konur 
bæst í hóp ökukennara. „Ég tel það 
vera afar góða þróun en lengi vel 

voru fáar konur við ökukennslu 
á Íslandi. Síðustu tveir hópar sem 
luku ökukennaranámi gátu af sér 
góðan hóp kvenna. Stéttin þurfti 
svo sannarlega á því að halda. Ég 
vil leggja mitt á vogarskálarnar 
til að lyfta öðrum konum upp og 
greiða götu þeirra ef ég mögu
lega get. Nemendur sem skrá sig 
í Netökuskóla Ekils geta óskað 
eftir því að fá aðstoð við að finna 

ökukennara. Ungar stelpur óska 
oft eftir því að fá frekar kvenkyns 
ökukennara og þá er gott að geta 
orðið við þeim óskum,“ segir Svala.

Meiraprófsnám í fjarkennslu
Fyrir nokkrum vikum var ákveðið 
að fara nýjar leiðir í meiraprófs
náminu. „Með tilkomu fjarfunda
kerfa og hraðri þróun þeirra var 
afráðið að bjóða upp á meira
prófsnámskeið sem tekur yfir 
104 kennslustundir í fjarfundi. 
Þá þarf aðeins að sækja verklega 
tíma á Akureyri eða í Reykjavík. 
Fram að COVID19 var ákveðinn 
sviðsskrekkur hjá kennurum 
Ökuskólans að taka skrefið, setjast 
fyrir framan myndavél og tala við 
nemendur í gegnum fjarfunda
búnað. En þegar COVID19 skall á 
með tilheyrandi samkomubanni, 
brettum við öll upp ermar og 
fyrsta meiraprófsnámskeiðið í 
fullri lengd var kennt með aðstoð 
Zoomforritsins,“ segir Svala, 
en þetta fyrirkomulag er komið 
til að vera, enda fór það fram úr 
björtustu vonum.

„Við viljum halda áfram að bæta 
þjónustu okkar við nemendur 
Ökuskólans og er þar helsti drif
krafturinn að bjóða öllum upp á 
möguleikann á að geta menntað 
sig óháð búsetu, við það blandast 
von um að minnka kolefnis
spor okkar og þeirra sem sækja 
skólann. Við viljum vera braut
ryðjendur í rafrænu ökunámi.“
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Hönnunarsprett-
irnir okkar eru 

aðlagaðir okkar við-
skiptavinum hverju 
sinni og höfum við um 
þriggja ára reynslu í 
þeirri vinnu. 

Stokkur er hugbúnaðar-
fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í öppum, bæði hönnun og 

þróun. Raquelita er framkvæmda-
stjóri Stokks og Snædís er verk-
efnastjóri en þær eru báðar 
tölvunarfræðingar að mennt frá 
Háskólanum í Reykjavík. Þær 
segja tölvugeirann fjölbreyttari 
en margir gera sér í hugarlund og 
störfin margs konar.

„Við hjá Stokki höfum verið að 
þróa öpp, bæði okkar eigin og fyrir 
viðskiptavini í 13 ár. Hjá okkur 
starfa núna níu manns, þar af tvær 
konur. Eðlilega viljum við jafna 
þessi hlutföll en það hefur verið 
mjög erfitt að fá inn umsóknir 
frá konum, á meðan karlar senda 
inn umsóknir vikulega, stundum 
daglega, í gegnum netfangið okkar 
og Alfreð Atvinnuleit. Ætli þær 
bestu séu ekki nú þegar með störf,“ 
segir Raquelita og brosir glettnis-
lega. Hún hóf að vinna hjá Stokki 
meðfram námi árið 2015 sem 
prófari, fór þaðan í verkefna- og 
gæðastjórnun og tók síðan við sem 
framkvæmdastjóri mánuði eftir 
útskrift frá HR árið 2018.

Stokkur býður upp á ýmsar 
lausnir, sem eru sniðnar að þörfum 
viðskiptavinanna. „Við gerum allt 
frá grunni, hvort sem um er að 
ræða öpp, vefsíður eða bakenda. 

Við erum sterkust í apphönnun og 
appþróun en erum einnig með vefi 
og bakenda. Við gerum öpp fyrir 
mismunandi fyrirtæki á mismun-
andi sviðum. Með góðri þarfa-
greiningu með viðskiptavinum 
skiptir ekki máli hvernig þjónustu 
eða rekstur á við, við þróum öpp 
fyrir alla sem vilja auka þjónustu-
stig sitt. Við höfum gert öpp fyrir 
fyrirtæki eins og Strætó, Domino’s, 
ASÍ, Einkaklúbbinn, Íslenska 
Getspá og Getraunir, Olís, Löður, 
Landsnet, Veðurstofu Íslands, 
Fiskistofu og svona gætum við 
haldið áfram,“ segir Raquelita.

Hönnunarsprettur  
á fimm dögum
„Við bjóðum líka upp á þjónustu 
sem kallast Hönnunarsprettur, og 
erum við ótrúlega stolt af þeirri 
vinnu. Hönnunarsprettirnir okkar 
eru aðlagaðir okkar viðskiptavin-
um hverju sinni og höfum við um 
þriggja ára reynslu í þeirri vinnu. 
Með því að taka hönnunarspretti 
erum við að fá svör á einungis 
fimm dögum sem annars hefði 
mögulega tekið marga mánuði. 
Hönnunarspretturinn er gerður 
til að hámarka árangurinn og sjá 
til þess að allir hagsmunaðilar 
séu með sömu sýn á kerfið,“ segir 
Snædís.

Þegar þær eru spurðar hvaða 
verkefni eru fram undan kemur í 
ljós að Stokkur er með mörg járn 
í eldinum. „Við erum ótrúlega 
spenntar fyrir öllu því sem er á 
dagskrá hjá okkur næstu mánuði 
og það er margt í pípunum, en 
ekkert sem að við getum sagt frá 
að svo stöddu þar sem að við erum 
bundnar trúnaði. Nýjasta appið 
okkar sem kom út núna um daginn 
er Getrauna-appið með 1X2 og 
Lengjunni, sem við þróuðum með 
Íslenskum getraunum. Það er hægt 
að fylgjast með okkur á sam-
félagsmiðlum, við erum dugleg að 
pósta ýmislegu þar,“ segir Snædís 
glaðlega.

En skyldi starfsemin hafa breyst 

í kjöfar COVID-19? „Starfsemin 
breyttist lítið sem ekkert, enda er 
hún þannig að við getum unnið 
hvaðan sem er í heiminum. Við 
unnum heima í kannski fjórar 
vikur og tókum daglega fjarfundi 
þaðan. Fólk var misánægt með 
að vinna heima, enda misgóðar 
aðstæður hjá fólki. Sumir eru með 
börn og aðrir ekki og þess háttar. 
Annars gekk okkur vel að takast á 
við COVID-19,“ segir Raquelita.

Ekki láta vaða yfir sig
Þegar þær eru spurðar hvernig sé 
að vera kona í tölvuheimi segja 
þær að að sé virkilega gaman en á 
sama tíma mjög krefjandi. „Þetta 
er jú karllægur heimur og eflaust 
einhverjar áskoranir sem við 
þurfum að takast á við sem karlar 
upplifa ekki, en í heildina litið er 
þetta ótrúlega gefandi og skapandi 
heimur sem býður upp á mörg 
tækifæri,“ segir Raquelita.

„Ég finn fyrir því að konum er 
að fjölga í tæknigeiranum og þær 
geta verið duglegar að taka pláss 
og láta í sér heyra. Áður en ég kom 
til Stokks sótti ég aðallega um for-
ritunarstörf og áttaði mig ekki á 
fjölbreytninni innan tölvugeirans 
fyrr en ég kom til Stokks. Núna 
vinna ég sem verkefnastjóri, próf-
ari, hönnuður og margt f leira sem 

tengist ekki forritun en er 100% í 
hugbúnaðarþróun,“ segir Snædís.

„Það þarf samt að vekja enn 
meiri athygli á tölvunarfræði og 
upplýsingatækni og eyða þeirri 
ímynd að störfin í þessum bransa 
tengist að mestu forritun. Sem 
dæmi erum við hvorugar að forrita 
en við gegnum báðar mikilvægum 
hlutverkum hjá Stokki,“ segir 
Raquelita.

Ekki stendur á svörum þegar 
þær eru beðnar um ráð fyrir konur 
sem hafa áhuga á að starfa innan 
tölvu- og tæknigeirans. „Passa sig 
á að vera alltaf samkvæmar sjálfri 
sér og láta hvorki karla né konur 
vaða yfir sig. Það er líka mikilvægt 
að sýna frumkvæði og hafa skoð-
anir á hlutunum,“ segir Snædís. 
„Eitt ráð sem ég myndi sérstaklega 
vilja nefna er að aldrei ganga út af 
fundi nema hafa sagt eitthvað, þó 
að það sé ekki nema ein spurning 
eða brandari. Láttu taka eftir þér,“ 
segir Raquelita.

„Til eru hagsmunasamtök sem 
að við hvetjum allar konur í upp-
lýsingatækni til að skrá sig í, til 
dæmis VERTOnet, sem Raquelita 
er nýkomin í stjórn hjá. Þar geta 
konur eflt tengslanet sitt við aðrar 
konur í þessum bransa ásamt því 
að sækja áhugaverða viðburði,“ 
segja þær að lokum.

Hugbúnaðarþróun er svo 
miklu meira en bara forritun
Stokkur er leiðandi fyrirtæki í appþróun hérlendis og býr yfir mikilli reynslu og þekkingu. Hér er 
rætt er við þær Raquelitu Rós Aguilar framkvæmdarstjóra og Snædísi Zanoria Kjartansdóttur 
verkefnastjóra sem segja tölvugeirann mun fjölbreyttari en margir geri sér í hugarlund. 

Snædís og Raquelita segja mikilvægt að konur séu samkvæmar sjálfum sér og láti hvorki karla né konur vaða yfir sig. Mikilvægt sé að sýna frumkvæði og hafa skoðanir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Þórhildur 
Ída  er fyrsta 
konan í 83 ára 
sögu Svifflug-
félags Íslands 
sem verður 
formaður þess. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Þórhildur Ída Þórarinsdóttir 
er eigandi rekstursins Þú.is. 
Hún er með meistaragráðu í 

verkefnastjórnun frá HR og meist
aragráðu í hagnýtri jákvæðri sál
fræði frá Anglia Ruskin University 
í Cambridge. Ída er fyrst kvenna, 
í 83 ára sögu SFÍ, til að gegna 
embætti formanns Svifflugfélags 
Íslands og á sjálfan kvenréttinda
daginn segir hún við hæfi að velta 
fyrir sér hvar allar stelpurnar séu 
sem ættu annars að vera í svifflugi.

„Best er að byrja á unglings
árunum í svifflugi en það er aldrei 
of seint að læra svifflug,” segir Ída 
og veltir fyrir sér hvernig svifflug 
á næstu þúfu við hringveginn geti 
verið svona vel varðveitt leyndar
mál.

„Flestir sem prófa sportið eru 
sammála um að það sé toppurinn 
á tilverunni að komast í svifflug 
á góðum degi og fljúga á veðrinu 

einu saman, en svifflug er vistvæn 
íþrótt því svifflugur eru annað 
hvort dregnar á loft á spili eða í 
f lugtogi og síðan er sleppt og svifið 
og hægt að haldast uppi tímunum 
saman við rétt skilyrði.”

Ída spyr hvar íslenskar konur 
séu og vill fá þær í svifflug.

„Hugsanlega þurfa konur 
hvatningu til að fara í sviff lug 
en ég lofa að vel er tekið á móti 
þeim sem mæta og vilja prófa 
sviff lug. Ég lofa líka að þær geta 
orðið öðrum fyrirmynd. Saga 
íslenskra f lugkvenna er óskrifað 
blað í tvennum skilningi. Hana á 
eftir að skrifa og konur eiga eftir 
að f lykkjast í f lug í enn meiri mæli 
þegar þær sjá að þær geta stundað 
það rétt eins og strákarnir. 
Nokkrar íslenskar konur hafa 
stundað sviff lug og hlutur kvenna 
í einkaf lugi og atvinnuf lugi hefur 
aukist en það er ljóst að konur 

sem nú byrja í sviff lugi verða 
fyrirmyndir þeirra sem síðar velta 
fyrir sér hvort konur eigi erindi í 
þetta geggjaða sport.”

Floti SFÍ samanstendur af ASK
21 kennsluvél, tveimur LS4 ein
sessum fyrir þá sem fljúga einflug, 
og LS8 fyrir lengra komna, auk 
fleiri véla.

„Fyrir áhugasama má upplýsa að 
nemendur þurfa ekki að vera búnir 
að ljúka bóklegu námi til að hefja 
svifflug heldur er hægt að fljúga 
með kennara þar til viðkomandi 
telst hæfur til að fljúga einn. Í 
vetur er stefnt á bóklegt námskeið. 
Koma svo stelpur!”

Svifflugfélag Íslands er á Sand
skeiði við Suðurlandsveg. Sími 
587 8730. Nánari upplýsingar á 
svifflug.com og á Facebook undir 
Svifflugfélag Íslands.

Vill stelpur í svifflug
Í sumar býður Svifflugfélag Íslands stelpur sérstaklega 
velkomnar að læra svifflug. Þær muni skrifa söguna. 

Sesselja segist ekki finna mikinn mun á karla- og kvennavinnustöðum.

Eftir að örlögin gripu í 
taumana ákvað Sesselja að 
nýta tækifærið og leita á ný 

mið. „Ég vann í HB Granda í 18 ár 
og er því sérhæfður fiskvinnslu
maður en var rekin þegar þeir 
yfirgáfu Skagann. Þeir buðu okkur 
vinnu hjá sér annað hvort hér á 
Skaganum eða í Reykjavík en ég 
hafði ekki áhuga á að vinna hjá 
þessu fyrirtæki aftur svo að ég fór 
að vinna sem skólaliði í Grunda
skóla sem er mjög skemmtileg og 
gefandi vinna,“ skýrir Sesselja frá.

Spennandi starfsvettvangur
„Ég hafði samt í nokkur ár hugsað 

um að taka völdin í mínar eigin 
hendur og fara í nám. Ég var um 
tíma að hugsa um nám í garðyrkju 
en það hefur alltaf heillað mig að 
geta gert við og búið til hluti sjálf 
þannig að húsasmíði hentaði mér 
mjög vel. Svo eru nokkuð margir 
smiðir í ættinni hjá mér þannig að 
þetta er í ættinni, ég er samt fyrsta 
konan sem ég veit um sem hefur 
farið í þetta nám þær verða von
andi f leiri.“

Ertu komin á samning? „Já ég 
er komin á samning ég er að vinna 
hjá HBH byggir. Þeir eru með verk
stæði hérna á Skaganum ásamt því 
að byggja bæði hús og innrétt
ingar og setja upp innréttingar.“

Kom eitthvað þér á óvart 
í náminu? „Nei það var ekkert 
sem kom mér á óvart. Nema að 

húsasmíði er ekki eins erfið og ég 
bjóst við. Mér gekk aldrei neitt sér
lega vel í skóla, hafði ekki mikinn 
áhuga þegar ég var yngri. En þetta 
nám fannst mér mjög áhugavert 
og skemmtilegt. Ég hlakkaði alltaf 
til skólahelganna.“

Mikilvægt að vera nákvæm
Sesselja segir að starfið geti verið 
strembið og reynt á líkamlegan 
styrk en fyrst og fremst sé brýnt að 
vanda sig. „Þetta getur verið erf
iðisvinna, það koma verkefni þar 
sem að við þurfum að bera þunga 
hluti. En aðallega er þetta mikil 
nákvæmnisvinna, frá því að við 
byrjum á verkefnunum og þar til 
að þau eru fullgerð verðum við að 
vera mjög nákvæm og gagnrýnin 
á allt. Ég held að húsasmiðir séu 
mjög mikilvægir svo að húsin séu 
örugg og vel byggð.“

Sesselja segist ekki hafa orðið 

fyrir fordómum vegna starfs
valsins. „Ég hef ekki orðið vör við 
neina fordóma, í mesta lagi að ein
hverjir voru ekki vanir að vinna 
við hliðina á konu eða að þeir áttu 
bara eftir að kynnast mér en það 
jafnaði sig mjög f ljótt.“

Ákveðin óvissa hafi þó fylgt því 
að hefja störf á „karlavinnustað“. 
„Ég verð að viðurkenna að ég var 
mjög stressuð yfir því að vinna 
á karlavinnustað þar sem ég hef 
aðalega unnið með konum. En 
stærsta breytingin hjá mér var að 
vinna á svona fámennum vinnu
stað en ég var vön að hafa fullt af 
fólki í kring um mig. Það er lítill 
munur á að vinna á „karlavinnu
stað“ og „kvennavinnustað“ svo 
ég held að það verði auðvelt að 
stunda starf í hópi karla.“

Hvetur stelpur áfram
Sesselja telur að þrátt fyrir að 

mikill árangur hafi náðst á sviði 
jafnréttismála sé þó enn að mörgu 
leyti langt í land og því áríðandi 
að vera vel vakandi. 
„Ég held að staðan í jafnréttis
málum á Íslandi sé bara nokkuð 
góð, þó svo að það sé alltaf hægt 
að gera betur og við megum aldrei 
slaka á taumunum.“

Hún rifjar upp reynslu sína úr 
grunnskóla sem gerði það að verk
um að hún þurfti að fara króka
leiðir til þess að láta rödd sína 
heyrast. „Mín upplifun er sú að 
þegar ég var lítil var ekki hlustað á 
okkar skoðanir. Þegar ég talaði þá 
heyrði kennarinn einfaldlega ekki 
í mér og ef ég var ákveðin og kom 
minni hugmynd á framfæri þá var 
það ekki nógu góð hugmynd og 
mér sagt að setjast niður og ekki 
vera með þessa frekju. Besta leiðin 
til þess að koma sinni hugmynd á 
framfæri var að segja strákunum 
frá henni og koma henni þannig 
á framfæri. Þetta dró verulega úr 
sjálfstrausti á því að ég hafði eitt
hvað raunverulegt fram að færa. 
Núna í dag er þetta sem betur fer 
að breytast þegar ég fór núna í 
skóla var hlustað jafn mikið á mig 
og strákana í kring um mig það 
er ótrúlegt hvað það hafði mikil 
áhrif á mig og mér fannst ég vera 
gildur meðlimur í hópnum.“

Sesselja hvetur stelpur til að 
vera óhræddar við „karlastörf“. 
„Ég hvet allar stelpur til þess að 
fara í það nám sem þær hafa áhuga 
á og ekki láta orð eins og „karla
starf“ stoppa sig. Mér sýndist vera 
svona ein til tvær stelpur á önn 
í húsasmíði, allavega í helgar
skólanum, þannig að þessar línur 
í sandinum um kvenna og karla
störf eru að verða óljósari.“

Óljósari lína 
milli kvenna- 
og karlastarfa
Sesselja Andrésdóttir, sem starfaði 
við fiskvinnslu um árabil, útskrif
aðist nýverið sem húsasmiður 
frá Fjölbrautaskóla Vesturlands.  
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Við teljum að við 
náum miklu heil-

steyptari sýn á viðfangs-
efnin og tökum betri 
ákvarðanir ef fjölbreytni 
er til staðar í fyrirtæk-
inu.

Björk Baldvinsdóttir, sviðs-
stjóri sölu- og viðskipta-
þróunar hjá Dögum, segir 

kvenréttindadaginn afar þýðing-
armikinn. „Þessi dagur er merki-
legur og hefur mikla þýðingu. 
Hann skiptir okkur öll máli.“

Mikið hafi áunnist undanfarna 
áratugi, þökk sé baráttu braut-
ryðjenda á sviði kvenréttinda. 
„Þessi barátta hefur auðvitað skipt 
gríðarlega miklu máli, annars 
værum við ekki þar sem við erum í 
dag, ef ekki væri fyrir þessa öflugu 
baráttu. Kynjajafnrétti er einfald-
lega mannréttindamál.“

Brýnt viðfangsefni
Meirihluti starfsfólks Daga eru 
konur. „Hjá okkur eru 70 pró-
sent starfsmanna konur og yfir 
70 prósent af stjórnendum og 
millistjórnendum eru konur. Við 
leggjum mikla áherslu á að styðja 
konur í þeirri baráttu vegna þess 
að jafnrétti kvenna og karla er 
grundvallarréttur okkar allra 
og grunngildi í öllum lýðræðis-
ríkjum,“ segir Björk.

Baráttan sé margþætt. „Þann-
ig að þetta skiptir okkur miklu 
máli og snýst ekki einungis um 
að viðurkenna þennan lagalega 
rétt, það þarf að sýna það í verki 
á öllum sviðum, pólitískum, 
félagslegum, menningarlegum 
og efnahagslegum. Þrátt fyrir að 
mikið hafi áunnist þá er jafnrétti 
kvenna og karla í daglegu lífi ekki 
enn orðið að veruleika.“

Dagar hafa um árabil lagt mikla 
áherslu á jafnréttismál. „Jafnlauna-
vottunin var mikið framfaraskref, 
og við hjá Dögum erum ákaflega 
stolt af því að hafa árið 2013 verið 
eitt þriggja fyrstu fyrirtækjanna 
til að hljóta jafnlaunavottun VR 
sem þá var, og árið 2018 fengum 
við þennan jafnlaunastaðal ÍST 
85:2012. Þannig að við erum alltaf 
að leggja okkar af mörkum til 
að tryggja og auka hlut kvenna 
almennt í atvinnulífinu.“

Áherslurnar eru ekki eingöngu 
bundnar við kynjajafnrétti. „Við 
teljum að fjölbreytileiki í stjórnum 
sé mjög mikilvægur og þá erum 
við ekki bara að tala um fólk af 
mismunandi kyni, við erum að 
tala um fólk með ólíkan bak-
grunn, þekkingu, hæfni, þjóðerni 
og annað. Við teljum að við náum 
miklu heilsteyptari sýn á viðfangs-
efnin og tökum betri ákvarðanir ef 
þetta er til staðar í fyrirtækinu.“

Lykilhlutverk í samfélaginu
Björk segir COVID-tímabilið hafa 
varpað ljósi á mikilvægi hreinlætis 
og eru ræstingar og þrif mikil-
vægur hluti af því. „Ef við hugsun 
aðeins um þessa COVID-tíma þá 
sýndi það sig hvað þjónustan sem 
Dagar veita gegnir mikilvægu 
hlutverki í samfélaginu. Ræstingar 
eru hluti af þessari keðju sem 
tryggir að samfélög séu starfhæf 
og má nefna að öll fyrirtæki, allar 
stofnanir, skólar, leikskólar, heil-
brigðisstofnanir og þar fram eftir 
götunum eru ekki starfhæf ef ekki 
er þrifið og sótthreinsað á hverjum 
degi. Þarna sýndi það sig mjög vel 
hvað okkar þjónusta er mikil-
væg í samfélaginu og við þessar 
aðstæður skiptir rétt verklag og 
þjálfun starfsfólks öllu máli.“

Árangursrík viðbrögð
Líkt og flest fyrirtæki þurftu Dagar 
að bregðast við breyttu landslagi. 
„Á COVID-tímabilinu þurftum 
við eins og önnur fyrirtæki að 
laga okkur að nýjum veruleika 
og breyttum aðstæðum. Við 
breyttum verklagi, jukum þjálfun 

Réttindi kvenna snerta alla
Dagar hafa um árabil lagt ríka áherslu á jafnréttismál, en konur eru í meirihluta innan fyrirtækis-
ins. Þá varpaði COVID-tímabilið ljósi á samfélagslegt mikilvægi þjónustunnar sem Dagar veita.

Björk Bald-
vinsdóttir 
hjá Dögum 
segir fyrir-
tækið löngum 
hafa lagt mikla 
áherslu á 
jafnréttismál. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Hér má sjá einkar glæsilegan hóp kvenna sem starfar hjá Dögum, en mikill meirihluti starfsfólksins er konur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

og kennslu starfsfólks auk þess 
sem við lögðum höfuðáherslu á að 
tryggja öryggi starfsfólks og við-
skiptavina sem við gerðum með 
breyttu og bættu verklagi.“

Þá kveðst Björk afar hreykin af 
starfsfólki Daga sem unnið hafi 
hörðum höndum að því að halda 
áfram að veita viðskiptavinum 
framúrskarandi þjónustu á for-
dæmalausum tímum. „Að mínu 
mati tókst það gríðarlega vel hjá 
okkur og er ég virkilega stolt af 
mínu frábæra samstarfsfólki, allir 
lögðust á eitt svo að við gætum 
þjónustað okkar viðskiptavini 
með faglegum vinnubrögðum. 
Ástæðan fyrir því að við gátum 
það er vegna þeirrar þekkingar 
sem er til staðar í fyrirtækinu 
ásamt því að það eru skýrir verk-
ferlar og kerfi sem hjálpa okkur að 
vera einbeittari í stjórnun og taka 

réttari ákvarðanir. Líka að öryggis-
mál hafa alltaf verið umfangsmikil 
í okkar rekstri og það klárlega 
hjálpaði okkur á þessum tíma.“

Verkefnasvið Daga er fjöl-
breytt. „Við bjóðum upp á reglu-
legar ræstingar í fyrirtækjum og 
stofnunum, hreingerningar og 

sérverkefni og síðan erum við með 
fasteignaumsjón sem felur í sér allt 
það sem snýr að rekstri og viðhaldi 
fasteigna. Einnig sjáum við um 
rekstur á mötuneytum fyrir stærri 
fyrirtæki.“

Jákvætt starfsumhverfi
Margt af starfsfólki Daga er af 
erlendum uppruna og eru ýmsar 
leiðir farnar til þess að koma til 
móts við þarfir þess. „Það sem við 
gerum sérstaklega til þess að styðja 
og styrkja erlent starfsfólk er að við 
bjóðum því á íslenskunámskeið, 
erum með þjálfun og verklýsingar 
á nokkrum tungumálum. Við 
tökum starfsmannaviðtöl einu 
sinni á ári við allt okkar starfs-
fólk. Við leggjum mikla áherslu á 
að styðja við okkar fólk af því að 
við vitum að fólki þarf að líða vel 
í vinnunni með réttan aðbúnað, 

tæki og efni auk þess að kunna og 
skilja hvað ætlast sé til af því til 
þess að geta veitt framúrskarandi 
þjónustu,“ skýrir Björk frá.

„Fyrirtækið okkar byggir á 
mannauði og liggur okkar metn-
aður í að þjálfa, styðja og styrkja 
okkar fólk sem mest og best. Við 
höfum alla tíð verið svo lánsöm að 
það er frekar lítil starfsmannavelta 
hjá okkur.“

Eitt af því sem Dagar gera til þess 
að stuðla að jákvæðu vinnuum-
hverfi er að hrósa starfsfólki 
markvisst. „Í hverjum mánuði 
veitum við einhverju af okkar 
starfsfólki viðurkenningu fyrir vel 
unnin störf. Viðurkenningin heitir 
Gullna brosið og er þakklæti til 
starfsmanns fyrir framúrskarandi 
störf,“ segir Björk. „Viðskipta-
vinir tilnefna starfsfólk og það 
er afskaplega gaman fyrir okkur 
að geta hrósað starfsfólki. Við 
leggjum mikla áherslu á að hrósa 
starfsfólki og veita því jákvæða 
endurgjöf og hjálpa því með það 
sem vantar upp á, hvort sem það 
er tungumálakunnátta eða önnur 
þjálfun og kennsla. Þetta er hluti 
af því að tengjast betur fólkinu 
okkar og sama með starfsmanna-
viðtölin.“

Í allri starfsemi Daga eru fjögur 
mikilvæg gildi höfð að leiðar-
ljósi. „Gildi Daga eru frumkvæði, 
virðing, ábyrgð og gæði. Við teljum 
það grunninn að okkar árangri en 
ásamt því reynum við að innleiða 
gleði og hvatningu til starfsfólks 
og teljum það skipta miklu máli. 
Þetta er dálítið það sem einkennir 
fyrirtækið, gleði, frumkvæði, sam-
vinna og samstarf.“
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 Kvenfélagskonur 
safna fyrir tækjum 

og hugbúnaði tengdum 
þeim, í tilefni af afmæl-
inu.

19. júní er dagur til að gleðjast og fagna en hann minnir okkur líka á hversu stutt 
það er í raun síðan að konur fóru smátt og smátt að öðlast sömu réttindi og karlar. 

Margt hefur áunnist en baráttan stendur enn! 

Rafiðnaðarsambandið sendir konum á Íslandi 
bestu kveðjur í tilefni dagsins!

Rafiðnaðarsamband Íslands 
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN 

KONUR!
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Rosie the Riveter er vinsæl tákn-
mynd fyrir kvenréttindabaráttuna.

Rosie the Riveter, eða Rósa 
hnoðari, eins og nafn hennar 
og starf myndi hljóma upp 

á íslensku, er þekkt táknmynd 
fyrir kvenréttindi. Frægar stjörnur 
klæða sig ósjaldan upp sem 
átrúnaðargoðið þegar þær vilja 
sýna fram á kvenlegan styrk.

En hún Rósa á kannski ekki jafn 
feminískar rætur og hún vill vera 
láta. Rosie the Riveter birtist nefni-
lega fyrst í tengslum við áróður í 
seinni heimsstyrjöldinni. Þar var 
verið að hvetja konur til þess að 
taka upp þau störf sem stóðu eftir 
ómönnuð þegar karlarnir fóru í 
stríð. Það er nú feminískt í sjálfu sér 
að konur hafi unnið störf sem áður 
þóttu eingöngu á færi karla, en það 
sem vill oft gleymast er að þessar 
konur fengu eingöngu helming 
launanna sem karlarnir fengu áður 
fyrir sömu störf. Og þegar karlarnir 
komu heim úr stríðinu urðu þær 
sjálfkrafa atvinnulausar aftur og 
sneru til baka á heimilið.

Áróðurstól 
úr seinni 
heimsstyrjöld

Aðsetur KÍ og þjónustuskrifstofa 
er í Kvennaheimilinu Hallveigar-
stöðum, Túngötu 14 í Reykjavík. 

Kvenfélagasamband Íslands, 
KÍ, varð 90 ára 1. febrúar 
1930. Stofndagurinn, 1. 

febrúar, var útnefndur „Dagur 
kvenfélagskonunnar“ árið 2010. 
Markmiðið með stofnun Kven-
félagasambandsins var að 
kvenfélög landsins ættu sér sam-
starfsvettvang og málsvara. KÍ er 
fjölmennasta kvennahreyfingin 
á Íslandi sem starfar á landsvísu, 
með 17 héraðssambönd og 154 
kvenfélög sem telja tæplega 5000 
félaga.

Kvenfélagskonur safna fyrir 
tækjum og hugbúnaði tengdum 
þeim, í tilefni af afmælinu, sem 
kemur til með að gagnast öllum 
konum um landið allt. Um er að 

ræða mónitora og ómtæki, nýja 
eða uppfærða, eftir því sem við á 
og rafrænum tengingum á milli 
landsbyggðar og Kvennadeildar 
Landspítalans.

Þau munu nýtast öllum konum 
á Íslandi, hvort sem er við með-
göngu og fæðingu, eða skoðanir 
vegna kvensjúkdóma. Tækin sem 
safnað verður fyrir geta aukið 
öryggi í greiningum og í mörgum 
tilfellum komið í veg fyrir að senda 
þurfi konur á milli landshluta 
vegna ýmissa óvissuþátta.

Kvenfélög í 90 ár

Bríet Bjarnhéðinsdóttir.

Kvenréttindafélag Íslands var 
stofnað árið 1907 á miklum 
umbrotatímum í sögu 

þjóðarinnar. Sunnudaginn 27. 
janúar 1907 komu saman nokkrar 
konur að Þingholtsstræti 18 í 
Reykjavík, heimili Bríetar Bjarn-
héðinsdóttur. Tilgangurinn var að 
ræða stofnun félags sem gengist 
fyrir ýmsum breytingum á löggjöf 
landsins sem snerti konur og börn 
og framkvæmd laganna, eða eins 
og segir í 2. gr. fyrstu laga félagsins: 
„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“. Á 
stofnfund félagsins mættu fimm-
tán konur.

Sigríður Th. Erlendsdóttir 
skrifaði sögu Kvenréttindafélags-
ins og kom bókin Veröld sem ég 
vil út á 85 ára afmæli félagsins 
1992. Er þessi bók enn í dag heild-
stæðasta saga kvennabaráttunnar 
hér á landi.

Barist fyrir 
réttlæti kvenna
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visit akureyri

visitakureyri.is

Visit Akureyri

visit akureyri

visitakureyri.is

Visit Akureyri



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

 Húsaviðhald

ÓSKA EFTIR SMIÐI.
Óska eftir vandvirkum og 
sanngjörnum smiði í verkefni.  
Upp. s: 618-1310

Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

 Nudd

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

 Múrarar
Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, 

námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur -

www.brokey.is -
brokey.felog.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Tilkynningar

 Tilkynningar

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

Stofnræsi Valla: Auglýsing 
sveitarstjórnar um niðurstöðu

Breyting á aðal- og deiliskipulagi er nær til 
svæða innan Vallarhverfis, Hafnarfirði.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti þann 
29.04.2020 breytingar á aðal- og deiliskipulagi er 
ná til svæðis innan Vallarhverfis. Markmið 
fyrirhugaðra deiliskipulagsbreytinga er að koma 
fyrir stofnræsi frá Nóntorgi að Hraunvallaskóla. 
Lögnin fer um hverfisverndað hraun að hluta til. 

Breytingarnar voru auglýstar samhliða tímabilið 
10.03-21.04.2020 í samræmi við  41.gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Ein athugasemd 
barst og hefur umsögn skipulagsfulltrúa um 
hana verið send þeim sem hana gerðu. Aðal- og 
deiliskipulag hafa verið send Skipulagsstofnun til 
yfirferðar.

Nánar á hafnarfjordur.is

SKIPULAGSBREYTING

hafnarfjordur.is585 5500

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Bergstaðastræti 14
101 Reykjavík

Til sölu eða leigu
 • Fallegt 130 m² verslunarhúsnæði 
á eftisóttum stað í Þingholtunum 
á horni Bergstaðastrætis 
og Spítalastígs

 • Húsnæðið er laust strax

LAUST 
STRAX

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

hagvangur.is

Sterk tengsl  
í íslensku atvinnulífi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Erum við 

að leita að þér?
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



LÍKA Á  
SUMRIN!
Auglýsing í Fréttablaðinu er ávallt jafn verðmæt

apríl 
  júní

maí
júlí ágúst

september

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

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

– mest lesna dagblað landsins, líka á sumrin

Landsmenn lesa Fréttablaðið allan ársins hring



Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Guðjón Ármann Eyjólfsson 
fyrrum skólameistari 

Stýrimannaskólans í Reykjavík, 

 sem andaðist 16. mars sl. verður 
jarðsunginn í Hallgrímskirkju þriðjudaginn 23. júní, 

klukkan 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Slysavarnaskóla sjómanna.

Anika Jóna Ragnarsdóttir
Ragnheiður Ármannsdóttir Leifur Björnsson 
Ragnar Ármannsson Kristín Axelsdóttir 
Eyjólfur Ármannsson 
Kristín Rósa Ármannsdóttir Jón Heiðar Ólafsson 

og barnabörn.

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

Dorothy Senior
 Bláskógum 3a, 
  Hveragerði,

lést sunnudaginn 14. júní. 
Útför hennar fer fram frá Hveragerðiskirkju 

                                      miðvikudaginn 24. júní kl. 14.00.

Gísli Garðarsson
Garðar G. Gíslason Heiðrún Perla Heiðarsdóttir
Steinunn Svanborg Gísladóttir Ólafur Jósefsson
Vigfús Örn Gíslason
Soffía Eðvarðsdóttir Einar S. Kristjánsson
Þórunn Ólafsdóttir Marteinn Sigurðsson

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Guðrún Halldórsdóttir
Heiðarseli 21, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi í faðmi fjölskyldunnar 15. júní. 

                                                                                                                                                                     Útför hennar fer fram í Seljakirkju 
                                         fimmtudaginn 25. júní kl. 15.00.

Pétur Haraldsson
Haraldur Pétursson
Guðný Pétursdóttir Michael Refstrup
Sigrún Pétursdóttir Jón Anton Jóhannsson

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Kristinn Daníelsson 
vélfræðingur,

lést á heimili sínu föstudaginn 17. apríl. 
            Útför hans fer fram frá Lindakirkju  
           23. júní klukkan 15. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans  

er bent á Krabbameinsfélagið.

Vilhelmína Ólafsdóttir
Helgi Kristinsson Molly Smith
Davíð Freyr Albertsson Tinna Þorvaldsdóttir
Ísabella Ösp, Börkur Elí, Aníta Eik, Birkir Leó
María Albertsdóttir 
Berglind Elísabet Freyja

Elsku hjartans maðurinn minn,  
pabbi okkar, tengdapabbi, afi,  

sonur og tengdasonur,
Finnbogi Sævar Kristjánsson

Breiðalæk,
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

Landspítalanum við Hringbraut  
þann 14. júní. Útför hans fer fram frá Guðríðarkirkju 

mánudaginn 22. júní kl. 13.00.

Ólöf Sigríður Pálsdóttir
Guðrún Finnbogadóttir Steinar Ríkharðsson
Páll Finnbogason Dagný Helga Ísleifsdóttir
Kristján Finnbogason Elín Eyjólfsdóttir
Hafþór Finnbogason Ólöf Ósk Guðmundsdóttir
Sesselja, Ólöf, Almar, Hafdís, Maren, Hafsteinn Finnbogi, 
Agnes Heiða og Guðmundur Ari
Kristján Þórðarson Valgerður Kristjánsdóttir
Guðrún Jóna Jónsdóttir

Móðir mín, tengdamóðir, amma, 
langamma og systir,

Guðrún Jónsdóttir
frá Deildartungu, 

Birkigrund 63,
lést 13. apríl sl. og fór útför hennar fram í 

kyrrþey 30. apríl.  Minningarathöfn verður 
haldin í Langholtskirkju mánudaginn 22. júní kl. 13.00.

Jón Finnbjörnsson Erla S. Árnadóttir
Guðrún Hrönn Jónsdóttir Ragnar Steinn Ólafsson
Birna S. Jónsdóttir Einar Ingi Davíðsson

barnabarnabörn
Ragnheiður Jónsdóttir

Merkisatburðir
1915 Kristján X. undirritar nýja stjórnarskrá Íslands þar 
sem meðal annars er kveðið á um að allar íslenskar konur, 
40 ára og eldri, hafi kosningarétt og kjörgengi.

1953 Forseti Íslands undirritar Mannréttindasáttmála 
Evrópu.

1967 Hallveigarstaðir í Reykjavík eru teknir í notkun sem 
miðstöð kvennasamtaka á Íslandi.

1990 Konur fjölmenna í Alþingishúsið til að halda upp á 
75 ára afmæli kosningaréttar kvenna á Íslandi.

Það er bæði verið að líta út 
á við, út fyrir hnöttinn, og 
svo inn á við, á það sem 
sameinar okkur,“ segir Þór 
Játvarður Jakobsson veður-
fræðingur um sólstöðu-

gönguna. Slík ganga fer fram í Viðey 
annað kvöld á vegum Borgarsögusafns. 
Ætlunin er að þetta sé róleg ganga fyrir 
fjölskyldur, vini og kunningja, sem og 
ókunnuga til að kynnast og gleðjast yfir 
því að vera til.

Siglt verður frá Skarfabakka klukkan 
20.00 og til baka ekki seinna en 23.00.  ´Í 
Viðey verður gengið umhverfis Kvenna-
gönguhól og umhverfi hans skoðað 
og sögur sagðar af staðnum. Jón Atli 
Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, 
er gestur göngunnar í ár og mun halda 
stutt ávarp fyrir hópinn. Þá mun Árný 
Helgadóttir hjúkrunarfræðingur hita 
hópinn upp áður en gangan hefst.

Sögu sólstöðugöngunnar má rekja 
til ársins 1985 og hefur Þór tekið þátt 
í henni frá upphafi. „Þá vorum við 
nokkrir félagar, við kölluðum okkur 
Sólstöðuhópinn, þá var gangan bara 
á Reykjavíkursvæðinu,“ segir hann. Á 
síðustu árum hefur gangan verið haldin 
í Viðey og fagnar Þór góðu samstarfi við 
Borgarsögusafnið. „Við erum náttúru-
lega byrjaðir að eldast og sumir fallnir 
frá, eins og gengur og gerist.“

Allur gangur er á því hversu margir 

taka þátt í ferðinni, en Þór segir að það 
fari aðeins eftir veðri. „Gangan hefur 
farið upp í um 150 manns, þegar var 
gengið í blíðskaparveðri um Seltjarnar-
nesið.“

Ein af hefðunum sem lögð er áhersla á 
er svokölluð sólstöðumínúta. „Stjörnu-
fræðingar hafa reiknað út hvenær jörðin 
er komin á þann punkt að dagurinn fari 

aftur að styttast,“ segir Þór. Augnablik-
ið færist til frá ári til árs, en í ár er það 
klukkan 21.44 á laugardagskvöld. „Þá 
er hefðin að stoppa í mínútu, þegja svo-
lítið og hver og einn getur hugsað aðeins 
um eigin tilveru. Þetta er ansi sérstakt 
augnablik því þetta er eins um alla jarð-
kringluna.“ 
arnartomas@frettabladid.is

Sólstöðuganga í 35 ár 
Árleg sólstöðuganga fer fram í Viðey á morgun. Þór Jakobsson veðurfræðingur hefur 
tekið þátt í göngunni frá árinu 1985 og segir hana í senn jarðbundna og háfleyga.

Þór Játvarður Jakobsson segir að sólstöðumínútan sé ansi sérstakt augnablik.

Úr sólstöðugöngu árið 2011. Í ár verður sólstöðumínútan svokallaða klukkan 21.44 annað kvöld. MYND/JÓHANNA JÓHANNESDÓTTIR
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LÁRÉTT
1. afkimi
5. sáðkorn
6. í röð
8. sigtun
10. íþróttafélag
11. ellegar
12. stælir
13. geri
15. bóma
17. matjurt

LÓÐRÉTT
1. afskekktur
2. sporléttur
3. barlómur
4. tvíbaka
7. skjótast
9. blettur
12. sprota
14. oddi
16. skyldir

LÁRÉTT: 1. afvik, 5. fræ, 6. rs, 8. sáldun, 10. ír, 11. 
eða, 12. apar, 13. inni, 15. seglás, 17. salat.
LÓÐRÉTT: 1. afsíðis, 2. frár, 3. væl, 4. kruða, 7. 
snarast, 9. depill, 12. anga, 14. nes, 16. áa.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Davíð Kjartansson átti leik 
gegn finnska alþjóðlega 
meistaranum Vilka Spila í 
keppni á milli Lundanna og 
liðs frá Helsinki sem fram fer 
á netinu.

1. Hd8+!! Kg7 (1...Bxd8 2. 
Bxe5+). 2. Hg8+ Kh6 3. Rf7+ 
Kh5 4. Be2+ Kh4 5. Bg3# 1-0. 
Lundarnir unnu stórsigur 11-5 
og eru efstir eftir tvær um-
ferðir. Brim-mótaröðin hefst 
í dag. Fyrsti fundar stjórnar SÍ 
fór fram í gær. 
www.skak.is Stórsigur Lunda.

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Suðaustan 8-13 m/s, en 
hægari vindur norð-
vestanlands. Skýjað 
og þurrt að kalla um 
vestanvert landið, en 
þurrt og bjart austantil. 
Austan 3-8 á morgun og 
bjart með köflum. Hiti 
8 til 21 stig að deginum, 
hlýjast í innsveitum 
norðaustanlands. 
Gengur í suðaustan 8-13 
með rigningu við suðu-
ströndina annað kvöld.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

2 1 7 3 6 8 5 4 9

8 5 6 4 1 9 3 2 7

4 9 3 5 2 7 8 6 1

6 8 4 2 9 3 7 1 5

3 2 5 7 4 1 9 8 6

9 7 1 6 8 5 4 3 2

5 6 8 9 3 2 1 7 4

1 4 9 8 7 6 2 5 3

7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3

1 8 4 3 9 5 2 7 6

3 6 7 4 8 2 5 9 1

9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

2 1 5 8 4 6 9 3 7

6 8 9 3 5 7 2 1 4

3 7 4 1 2 9 5 6 8

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

8 9 7 2 3 1 6 4 5

1 5 6 4 9 8 3 7 2

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

Frábært!  
Reyndu endilega 

að vinna með 
það! Farðu eigin 
leiðir að þessu!

En  
hátíðlegt!Hm! Þetta 

er víst 
aftur á 

þinni könnu, 
Anna!

Halló?
...túrtappa-
auglýsingu!

Jæja! Eitt í viðbót! 
Það er engin leið hjá 
því, við þurfum nýja...

Ég þarf hjálp við 
ritgerðina mína. 

Ókei.

Hvaða hindranir 
hef ég þurft að 

glíma við í lífinu? 

Það er  
snyrtimennska... 

Sparsemi... 

Almenn  
skynsemi... 

Metnaður... 

Mannasiðir...

Ég segi 
bara 

„foreldrar 
mínir“. 

Ritgerðir  
eru 

skemmti-
legar!

Hvað ertu að gera þarna,  
                     Hannes? 

Fá smá olíu 
lánaða.

Fyrir hurðina þína? 

Mögulega.
Til að hjarirnar marri ekki? 

Kannski.

Svo þú getir farið fram 
á næturnar án þess að 

við heyrum? 

Hættu  
að leggja 

saman tvo 
og tvo!

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Pínulitlu sigrarnir 
mikilvægir
Katrín Björk Guðjóns-
dóttir var að undirbúa sig 
fyrir klásuspróf í hjúkr-
unarfræði þegar hún fékk 
heilablæðingu. í dag getur 
hún ekki tjáð sig með 
hljóðum og þarf aðstoð 
við flest dagleg verkefni.

Rannsakar lyf við arfgengri heilablæðingu
Hákon Hákonarson, forstöðulæknir erfða-
rannsóknaseturs barnaháskólasjúkra-
hússins í Fíladelfíu, rannsakar nú lyf sem 
virðist minnka útfellingar í æðum og 
þannig líkurnar á heilablæðingu.

Þetta er ennþá skemmtilegt
Gísli Einarsson er kominn í sumargír-
inn ásamt félögum sínum í Landanum 
og á sunnudagskvöld hefur Sumar-
landinn göngu sína á RÚV. Tónlistar-
maðurinn KK verður með í för og bætir 
í gleðina með þekktum sumarlögum.
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ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
mánudaga - sunnudaga 12-18

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

Estelle
ESTELLE sumarsett. Sófi, 2 stólar og borð. Ál og eucalyptus viður. Sófi. L157,5 cm. Borð. L133,5 cm. 229.900 kr. Nú 172.425 kr. 

Gildir í júní 

25-30%
Sparadu-

af öllum sumarvörum 

Cannes & Hydra

Jensa
Summer

HYDRA sumarborð. Svartmálaður gúmmíviður. 62x62 cm. 16.900 kr. Nú 12.675 kr.
CANNES stóll. Grá seta, viðarfætur. 16.900 kr. Nú 11.900 kr. Einnig til í öðrum litum.

JENSA skemill. Ø40 x H45 cm. 14.995 kr. Nú 11.246 kr.KERRY blómapottur. Ø38 x H37 cm. 5.995 kr. Nú 4.496 kr.
Ø30 x H28 cm. 3.995 kr. Nú 2.996 kr.

CLICK garðstóll, stillanlegur. 
39.900 kr. Nú 29.925 kr.



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

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

EKKERT
BRUDL

Lambhagasalat
 í potti

kr./stk.235
Lambhaga Salatblanda

125 g

kr./pk.315

Bónus Pylsubrauð
260 g, 5 stk.

kr./pk.198
Bónus Hamborgarabrauð

4 stk.

kr./pk.198

Stjörnuegg Egg
Stór, 12 stykki

Stjörnuegg Egg
Mjög stór, 6 stykki

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

Tómatar
Íslenskir, 1 kg

kr./1 kg659

Egg og beikon
Íslensk framleiðsla Ferskt grísakjöt

af nýslátruðu

Stjörnugrís Beikon Pressað
250 g

kr./pk.359

Bónus Vínarpylsur
485 g, 10 stk.

kr./pk.398
10 pylsur

Agúrka
Íslensk ca. 350 g

kr./stk.159

Bónus Grísabógur
Ferskur

kr./kg598

Bónus Grísahakk
Ferskt

kr./kg798

Bónus Grísagúllas
Ferskt

kr./kg1.298
Bónus Grísasnitsel

Ferskt

kr./kg1.298
Bónus Grísakótilettur

Með beini, ferskar

kr./kg1.298

Bónus Grísahnakkasneiðar
Ferskar

kr./kg1.298
Bónus Grísalundir

Ferskar

kr./kg1.598

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

kr./pk.695

ÍN Nautavöðvi í sneiðum
Trufflu- og piparmareneraður

kr./kg2.998

Æði, Hraun og Lakkrís
Saman í pakka

Trufflumarenað

Gerir 
góðan drykk 
ennþá betri!

kr./saman398
Léttmjólk eða Nýmjólk, 1 l, 189 kr.
Nesquik Kakómalt, 400 g, 209 kr. 
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Föstudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn   
08.15 Masterchef USA   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Gilmore Girls   
10.05 Veep   
10.35 Flirty Dancing   
11.15 Hand i hand   
11.55 Jamie’s Quick and Easy 
Food   
12.35 Nágrannar   
12.55 Splitting Up Together   
13.15 Dýraspítalinn   
13.40 Trans börn   
14.20 Second Act  
15.55 Friends   
16.40 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben   
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.50 Sportpakkinn   
18.55 Ísland í dag   
19.10 Áttavillt   
19.35 Impractical Jokers   
20.15 Dan in Real Life   Róman-
tísk gamanmynd frá 2007 með 
Steve Carell í hlutverki ekkils sem 
kemst að því að konan sem hann 
verður ástfangin af er kærasta 
bróður hans. Með önnur hlutverk 
fara Juliette Binoche, Dane Cook 
ásamt fleiri stórgóðum leikurum.
21.55 The Children Act  
23.40 The Beach  
01.30 King of Thieves  
03.15 The Sisters Brothers  

08.00 Könnuðurinn Dóra   
08.20 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar   
08.45 Mæja býfluga   
08.55 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Svampur Sveinsson   
09.45 Stóri og Litli   
09.55 Strumparnir   
10.15 Skoppa og Skrítla út um 
hvippinn og hvappinn   
10.30 Ævintýraferðin   
10.40 Zigby   
18.10 Heiða  
20.00 Friends   
20.20 Friends   
20.45 Modern Family   
21.00 The Hundred   
21.50 True Detective   
23.05 Schitt’s Creek   
23.30 The Simpsons   
23.50 Bob’s Burgers   
00.15 Friends   
00.35 Friends   
01.00 Modern Family   

11.25 Golden Exits  
12.55 Darkest Hour  
14.55 Lotte and the Moonstone 
Secret  
16.10 Golden Exits  
17.40 Darkest Hour  
19.45 Lotte and the Moonstone 
Secret  
21.00 I Kill Giants  
22.40 Skyscraper  
00.20 Upgrade  
02.00 I Kill Giants  

06.00  Síminn + Spotify
12.15  The Late Late Show    
12.54  The Bachelor   
14.16  Younger   
14.38  Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back   
16.05  Survivor   
16.50  The King of Queens   
17.10  Everybody Loves Raymond   
18.20  The Late Late Show    
19.05  Fam   
19.30  Black-ish   
20.00  A Guy Thing  
21.45  The Iceman  Í augum 
eiginkonu sinnar og barna var 
Richard Kuklinski venjulegur og 
umhyggjusamur fjölskyldufaðir. 
En þau vissu ekki að hann átti sér 
skuggalegt leyndarmál: Í nærri 
þrjá áratugi vann hann sem af-
tökumaður fyrir Gambino-glæpa-
fjölskylduna þar sem hann fékk 
nafnbótina „Ísmaðurinn“ vegna 
þess að hann kom fórnarlömbum 
sínum fyrir í frysti til að gera rann-
sóknarmönnum erfiðara fyrir að 
komast að dánarorsök þeirra. 
Byggt á sönnum atburðum.
23.30  No Country for Old Men  
01.30  Trespass  
04.15  Síminn + Spotify

08.00 Valur - KR  
09.45 Stjarnan - Fylkir  
11.30 Víkingur R. - Fjölnir  
13.15 Pepsi Max Stúkan   
14.30 Grindavík - KR 27. 08. 17  
14.50 QPR - Arsenal 00/01
15.15 Meistarakeppni karla: KR - 
Víkingur R.  
17.00 VÍS-mótið  
17.40 Snæfell - Keflavík 26. 04. 10  
18.15 UCL Classic Matches  
19.05 Selfoss - Breiðablik  
20.50 Pepsi Max Mörkin  
21.20 Inside Serie A
21.45 Newcastle - Everton 98/99
22.15 Meistarakeppni kvenna: 
Valur - Selfoss  
00.00 Dominos Körfuboltakvöld   

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins  
06.50 Morgunvaktin  
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður  
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn  
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  
19.45 Lofthelgin  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.28 Kvöldsagan: Njáls saga  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestarklefinn  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Spaugstofan 2002-2003   
09.30 Hönnunarkeppni 2020  
10.05 Ingimar Eydal  
11.00 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður   
11.20 Veiðikofinn – Háfurinn   
11.45 Poppkorn 1986   
12.15 Kastljós  
12.30 Menningin  
12.40 Popppunktur 2010   
13.45 Gettu betur 2004   
14.35 Popp- og rokksaga Íslands   
15.35 Poirot – Ráðherra rænt   
16.40 Leyndardómar dýra-
garðsins  
17.30 Herra Bean   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie   
18.29 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku   
18.50 Landakort   
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Herra Bean  
20.10 Íslenskt grínsumar: Fastir 
liðir eins og venjulega   Íslensk 
gamanþáttaröð frá árinu 1985. 
Léttur fjölskylduharmleikur 
sem á sér að mestu stað í þriggja 
eininga raðhúsi í smáborgaraborg 
á Íslandi. Fylgst er með þremur 
ólíkum fjölskyldum í gleði og 
harmi, starfi og leik. Höfundar: 
Edda Björgvinsdóttir og Helga 
Thorberg. Leikstjóri: Gísli Rúnar 
Jónsson. Aðalhlutverk: Júlíus 
Brjánsson, Ragnheiður Stein-
dórsdóttir, Jóhann Sigurðarson, 
Sigrún Edda Björnsdóttir, Arnar 
Jónsson, Hrönn Steingrímsdóttir, 
Bessi Bjarnason, Heiðar Örn 
Tryggvason og Guðmundur 
Klemenzson.
20.40 Íslenskt grínsumar: Tví-
höfði   Sögufrægir grínþættir 
frá þeim félögum Jóni Gnarr og 
Sigurjóni Kjartanssyni sem upp-
haflega voru sýndir í Dagsljósi þar 
sem þeir voru vikulegir gestir í á 
annan vetur.   
20.55 Matur og munúð   
21.45 Hamingjuríkur endir        
Mynd um fjölskyldu í Norður-
Frakklandi. Við fyrstu sýn virðist 
líf Loren-fjölskyldunnar full-
komið: glæsileg hýbýli og gott 
tengslanet. Þau eru ekki í tengsl-
um við þjáningu fólks í kringum 
þau en flóttamannabúðirnar í 
Calais eru stutt frá mikilfenglegu 
heimili þeirra. Leikstjóri: Michael 
Haneke. Aðalhlutverk: Isabelle 
Huppert, Jean-Louis Trintignant 
og Mathieu Kassovitz.
23.25 Trúður   
23.50 McMafía   
00.45 Dagskrárlok

20.00 Helgarviðtalið  Í Helgar-
viðtalinu ræðir Björk Eiðsdóttir 
við fólkið sem setur svip sinn á 
samfélagið.
20.30 Fasteignir og heimili  Upp-
lýsandi og fróðlegur þáttur um 
allt sem viðkemur fasteignum og 
góðum húsráðum.
21.00 21 - Úrval á föstudegi 
 Samantekt úr bestu og áhuga-
verðustu viðtölunum úr Tuttugu-
ogeinum í liðinni viku.
21.30 Svona göngum við um Ís-
land   Svona göngum við um Ísland 
er fræðsluþáttur um umgengni í 
viðkvæmri náttúru landsins.

Skráðu þig
í sumarfrí!

Veldu þínar 4 vikur og tankaðu með 26 kr. 

afslætti á 62 stöðvum, vítt og breitt um 

landið með Orkulyklinum! Þú gætir líka unnið 

gistinótt á Icelandair hóteli eða 50.000 kr. 

eldsneytisinneign. Dregið vikulega.

Orkan — Ódýrasti hringurinn.

26 kr. afsláttur og
glæsilegir vinningar

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

mán. þri. mið. fim. fös. lau. sun.
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EXTRA ÓDÝRT
20 COSTCO VÖRUR Á COSTCO VERÐI

24
Kemur með Costco til þín...

ALWAYS
ULTRA

NORMAL
56 STK

ARIEL
3 IN 1 PODS
3X35 STK

ARIEL
COLOUR

3 IN 1 PODS
3X25 STK

FINISH
POWERBALL

ALL IN 1
2X100 STK

GARNIER
MICELLAR

WATER
2X700 ML

DOVE
BEAUTY

CREAM BAR
4X100 G

DOVE
BODY WASH

6X450 ML

DURA-
FLAME

ARINKUBBAR
9X2.72 KG

JOHN 
WEST

TUNAC HUNKS
IN OIL

8X200 G

JOHN
WEST

TUNA STEAK
NO DRAIN

5X110 G

KIRKLAND
TRIPLE SATIN

WC PAPER
4PK X 10

PRINCES
PURE

APPLE / ORANGE
JUICE

24X200 ML

PERFECTLY
CLEAR

BERRY/LEMON
24X500 ML 

PEPSI
MAX

CHERRY
24X330 ML

HEINZ
BAKED
BEANS
4X6 PK

KIRKLAND
DISHWASHER

PACS
115 PK

LENOR
UNSTOPPA-

BLES
570 G

KIRKLAND
ROLL KITCHEN

TOWEL
PAKKNING

TANGO
ORANGE
24X330 ML

OLD
JAMAICA

GINGER BEER
24X330 ML

E X T R A :  M ý r a r v e g i ,  6 0 0  A k u r e y r i  •  H a f n a r g a t a  5 1 - 5 5 ,  2 3 0  R e y k j a n e s b æ
O p n a r  á  B a r ó n s s t í g  í  á g ú s t



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

MÉR FINNST EINS OG 
SÁLIN MÍN HAFI 

LOKSINS NÓG PLÁSS TIL AÐ 
BREIÐA ÚR SÉR.

Peugeot 3008 GT Line Plug in hybrid 6.630.000 kr.
127353

Greiðsla upp í bifreið eða íbúð að verðmæti 1.000.000 kr.
15208               110016                121029

Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun að verðmæti 100.000 kr.
2164
3258
4190
7673
8617
8768
9054
9859

10483
11196
11877
12070
12363
13394
13960
14247
15841
16044
16476
16538
19272
19508

20339
20347
23011
24007
24537
26456
27327
27468
28485
30120
30763
32391
33045
33808
33963
34246
35624
38416
40177
40865
40962
42918

44472
44686
44872
45526
48663
50734
51600
53482
54144
55195
55619
55904
56361
56857
58116
58235
58962
59110
60063
60091
61319
61544

62531
62548
63017
63340
64428
64799
65642
66703
70324
70335
71586
74804
74923
74959
75129
77616
78209
78438
81845
83105
84444
85216

86503
86775
89889
91484
93120
94046
95095
96252
96356
98097
99577

102171
103284
106174
106271
107316
113774
115559
116603
121280
124272
125419

125551
126233
126561
126565
126684
127067
128546
131680
131874
132637
132679
133234
133632
135162
137014
137903
139566
142375
143189
143646
144355
144573

144877
145290
145724
146508
146727
147086
148878
150003
150600
151145
152028
154112
154189
154815
154933
155812
156382
157148
157234
158746

Bi
rt 

án
 á

by
rg

›a
r

Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun að verðmæti 200.000 kr.
1547
3584
4290
5921
6424
7836
7979
9038

12319
13895
13964
17655
18496
20506
21016
24566
24660
25285
25933

26036
26701
28381
28707
35214
39800
41003
43991
44991
45088
47533
49537
49555
50117
50398
52130
52853
54202
54403

56210
56932
57778
65717
68247
72359
73361
75214
76792
76985
77705
80195
80660
80949
81495
83315
84325
84949
86134

86929
87753
88081
89110
89183
89320
89614
94155
94916
96863
99347

104178
104222
105083
106098
109014
109181
110041
111598

114383
114988
116002
117197
118062
118580
118973
119449
119748
121360
121978
125846
126520
128860
128862
129027
131352
133096
133137

133856
136029
141264
142632
144288
144471
145419
145958
146939
148404
150609
150791
152907
153912
155698

Krabbameinsfélagi› þakkar landsmönnum 
veittan stu›ning.

Sumarhappdrætti
Krabbameinsfélagsins

VINNINGAR

útdráttur 17. júní 2020

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. 

Lífið er ljúft, hamingjan 
er hér í Hveragerði, ekki 
handan næsta áfanga 
eða viðburðar, bara 
hérna innan um vínyl-
plötutónana, á verönd-

inni og innan um barnadótið. Þess 
vegna er svo gott að vera til. Það er 
annað tempó hér einhvern veginn. 
Mér finnst eins og sálin mín hafi 
loksins nóg pláss til að breiða úr 
sér. Það sést á hamingjunni sem 
skín úr augum barnanna minna í 
þessari paradís. Ég er samt mikið í 
Reykjavík líka og finnst ekkert mál 
að keyra á milli. Frekar skemmti-
legt, bara. Fæ smátíma fyrir sjálfa 
mig og dagdrauma mína í bílnum,“ 
segir söngkonan Þórunn Antonía 
Magnúsdóttir.

Þórunn segist fá mikinn innblást-
ur frá nærumhverfinu í Hveragerði.

„Kyrrðin og þokan sem myndast 
oft á kvöldin, og plássið. Ég söng 
ekki mikið hástöfum í litlu fjöl-
býlisíbúðinni minni á Seljaveginum 
í Reykjavík, þótt stemningin hafi 
verið góð,“ segir hún.

Meðan á samgöngubanninu stóð 
var Þórunn með ungbarnið son 
sinn, og dóttur sína mest heima 
fyrir.

„Þannig að ég henti bara tram-
pólíni inn í stofu, þakti allt með 
jógadýnum og breytti húsinu í eins 
konar leiktækjasal þar sem allt 
mátti um stund. Þetta var gaman 
og setti áhersluna á það eina sem 
skiptir raunverulega máli, heilsu 
manns og ástvina og að eiga stundir 
með fjölskyldunni. Ég held að þessi 
tími verði mjög dýrmætur í hugum 
barnanna í framtíðinni,“ segir hún.

Gott samstarf
Í dag kemur lagið Flugdreki með 
Þórunni á allar helstu streymisíður.

„Það fjallar um að taka allan 
kraftinn sinn aftur og svífa. Þrátt 
fyrir allt það slæma sem á hefur 
gengið. Lagið er um ástarsorg og 

of beldi, það fjallar um að standa 
upp aftur og aftur og halda áfram að 
dansa, við sinn eigin hjartslátt. Láta 
ekki buga sig, þrátt fyrir allt. Að lífið 
er fallegt og gott, þrátt fyrir áföll og 
sorgir,“ segir hún.

Lagið er samstarfsverkefni Þór-
unnar og Agga Friðbertssonar.

„Hann er algjör snillingur og 
mikill vinur minn. Ég setti innlegg 
á Facebook-síðuna Hljóðnördar án 
landamæra. Þar er fullt af alls konar 
tónlistarsnillum, bæði stelpum og 
strákum. Ég óskaði eftir undirspil-
um og töktum og Aggi hafði sam-
band. Ég féll strax fyrir hans hljóð-
heimi og við vinnum vel saman.“

Þangað til hafði Þórunn aðallega 
samið lög á ensku.

„Fyrir utan tónsmíðar mínar í 
æsku, sem voru allar einhver ljóð um 
hunda og ketti og visnandi blóm og 
þannig,“ segir Þórunn og hlær. „Það 
var ágætt og kærkomið að tengjast 
móðurmáli sínu aftur og fara að 
semja, ég er nefnilega mjög mikið 
að semja ljóð, hef alltaf gert, en leyfi 
fáum að heyra,“ bætir hún við.

Unnið með stórstjörnum
Þórunn segjast eiga heilan haug 
af óútgefnu efni sem liggur bara í 
tölvunni hennar.

„Bæði falleg, róleg lög og popp-
smelli. Ég nefnilega elska að semja, 
en ekki jafn mikið að gefa út, eða að 
plögga sjálfa mig. Ég óska hér með 
eftir umboðsmanni sem nennir 
því,“ segir hún og hlær.

Þórunn hefur unnið með heims-
þekktu fólki innan geirans í gegnum 

tíðina, lagahöfundum, tónlistar-
fólki og pródúsentum.

„Ég er til dæmis búin að vera að 
vinna samstarfsverkefni með Fred 
Ball, sem pródúseraði nýjustu 
Beyoncé-plötuna og vinnur mikið 
með Jay-Z og alls konar stórstjörn-
um. Hann bauð mér í stúdíóið sitt 
fyrir stuttu og við sömdum tvö lög. 
En ég er alltaf til í að vinna með nýju 
fólki, sérstaklega í texta- og laga-
smíðum, ég elska það f læði sem 
getur myndast. Einnig þyrfti ég að 
fara að dusta rykið af áhugaleik-
konunni sem fékk seinast að skína 
í Steindanum okkar og Borgríki. 
Það er svo gaman að leika,“ segir 
hún brosandi.

Raunveruleikinn er sexí
Fyrir stuttu vakti Þórunn athygli 
fyrir að benda á ofnotkun margra á 
svokölluðum filterum á samfélags-
miðlum.

„Já, það var nú bara eitthvað mjög 
óplanað atriði sem ég henti í loftið 
út frá svipuðum pælingum á sam-
félagsmiðlum. Þar á meðal frá Ernu 
Ernuland, vinkonu minni, Andreu 
Eyland, sem er með Kviknar, og 
Tinnu Sverrisdóttur leikkonu. Pæl-
ingin var að sýna sitt raunverulega 
sjálf, frekar en að fela sig á bak við 
filtera. En allt er gott í hófi og raun-
veruleikinn er sexí. Ég lofaði samt 
ekki því að nota aldrei aftur filtera, 
því ég á stundum daga þar sem ég 
nenni ekki að sýna öllum allt. Það 
má líka. En nei, það rignir ekkert 
inn verkefnum eftir það, en þegar 
maður málar upp glansmyndina 
er maður ákjósanlegri í alls konar. 
Fólk elskar að láta plata sig með ein-
hverjum göldrum,“ segir hún.

Er eitthvað annað á döfinni?
„Milljón verkefni og sjálfsvinna. 

Börnin mín og bara ástin og lífið.“
Hvernig ætlar þú að verja sumr-

inu?
„Ég ætla einfaldlega að njóta.“

steingerdur@frettabladid.is

Dansar við 
sinn eigin 
hjartslátt

Í dag kemur út lagið Flugdreki, samstarfs-
verkefni Þórunnar Antoníu og Agga Frið-
berts. Það fjallar um að rísa upp þrátt fyrir 
erfiðleika og læra að svífa á eigin vængjum.

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

Þórunn Antonía nýtur lífsins í Hveragerði með börnunum sínum tveimur. MYND/ ERNA ERNULAND OG BRANTLEY GUTIERREZ
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SLYSAVARNAFÉLAGIÐ LANDSBJÖRG OPNAR SAFETRAVEL-DAGINN OG FYLGIR FYRSTU 

HÁLENDISVAKT SUMARSINS ÚR HLAÐI HJÁ OLÍS NORÐLINGAHOLTI Í DAG KL. 16–19

Í dag kl. 16–19 ætla félagar úr Slysavarnafélaginu Landsbjörg að mæta á 50 staði um 

allt land, þ.á m. Olís-stöðvar, afhenda ökumönnum fræðsluefni, hvetja til ábyrgrar 

aksturs- og ferðahegðunar sem og segja frá Hálendisvaktinni.

Af því tilefni fá lykil- og korthafar Olís og ÓB 25 kr. afslátt af hverjum eldsneytislítra 

í dag. Auk þess renna 5 kr. af hverjum lítra til Slysavarnafélagsins Landsbjargar.

• SAFETRAVEL er samstarfsverkefni opinberra stofnana og fyrirtækja sem ásamt 

Slysavarnafélaginu Landsbjörg hafa það að markmiði að auka forvarnir og minnka 

slys í ferðamennsku og ferðaþjónustu hérlendis.

• Á vefsíðunni www.safetravel.is finnur þú íslandskort þar sem á einum stað má sjá 

færð á vegum, veður, vefmyndavélar, aðstæður á ferðamannastöðum, vindhviður á 

vegum og fleira. Allt á einum stað fyrir öruggt ferðalag.

Ferðumst örugglega í allt sumar!

Olís er einn af aðalstyrktaraðilum Slysavarnafélagsins Landsbjargar

 5  kr.af eldsneytis-lítranum renna tilSlysavarnafélagsinsLandsbjargarí dag!

-25  kr.fyrir lykil- og kort-hafa Olís og ÓB – aðeins í dag!

DÆLUM TIL GÓÐS OG 
FERÐUMST ÖRUGGLEGA



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Árna 
Helgasonar

BAKÞANKAR

Bríet Bjarnhéðinsdóttir
Vér heilsum

 glaðar fram
tíðinni

AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

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

skor15

Oofos Brooks

magnifique

york

ligne

classico

magnifique

york

ligne

classico

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

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

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

FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM  
– HEIM TIL ÞÍN –

Fimm stjörnu Hótel -rúmalínan frá Serta er kominn aftur og fæst á tilboðsverði auk þess sem nótt á Reykjavik Nordica 
ásamt morgunverði fyrir tvo og aðgangi að Hilton Reykjavik Spa fylgir kaupum á Serta fimm stjörnu hótelrúmi.

Tilboðsverð, Classico: 296.650 kr

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

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

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

Verðmæti: 36.000 kr. 

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI  
HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

Tilboðsverð, Vivant stillanlegt: 424.915 kr

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

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

LOKAHELGIN
 

SENDUM FRÍTT

Stórar fjöldahreyfingar og 
stofnanir í gegnum tíðina hafa 
vitað að lykilatriði í starfsemi 

þeirra er að hugsa eins og lið. Það 
þarf að safna í liðið, en ekki síður 
passa upp á að liðsmenn gangi 
í takt og sé haldið við efnið, að 
heimsmyndin veiti skýr svör og 
að fyrir liggi hverjir séu óvinir og 
andstæðingar.

Sífellt færri fylgja þó stjórn-
málaf lokkum að málum í dag og 
sama má segja um almáttugar 
verur. Nútímamaðurinn er ekki 
hrifinn af slíkum kennisetning-
um. Við höfum einstaklingsvætt 
skoðanamyndun okkar og í stað 
þess að stjórnmálaforingjar og 
prestar gefi okkur svör og lausnir 
þá finnum við okkar eigin svör.

Samt erum við enn í liði. Við 
mætum ekki lengur í messu eða 
á fund í f lokknum, en setjumst í 
staðinn við skjáinn. Þar takast 
liðin á af fullri hörku. Þótt kjörorð 
nútímans sé alls konar fjölbreytni, 
er þolinmæðin fyrir gagnstæðum 
skoðunum oft alls engin.

Samfélagsmiðlar elska líka lið 
og velja þau í raun fyrir okkur, 
sortera út þá sem eru ósammála 
en umkringja okkur skoðana-
bræðrum og -systrum. Samskiptin 
eru knöpp, hröð með þumlum og 
hjörtum, en henta síður fyrir lang-
hunda og málamiðlanir. Þannig 
er blæbrigðum og þessum litlu 
f lækjum lífsins sópað burt, en 
heimurinn málaður svarthvítur 
í staðinn. Hvort sem við erum að 
rífast um verðtrygginguna, þriðja 
orkupakkann, göngugötur, lúpínu 
eða djúpríkið, þá er ótrúlega 
svalandi að vita að maður er í rétta 
liðinu í öllum málum og að það 
sem miður hefur farið er hinum að 
kenna.

Þótt búningurinn hafi kannski 
breyst, þá erum við enn liðsfólk. 
Það er bara svo notalegt.

Liðsheildin


