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ibuxin rapid
fæst án lyfseðils í apótekum

ibuprofen

Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur: 
bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum, 
svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má 
nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef 
þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða   
annarra bólgueyðandi gigtarly�a sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunar-
truflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur 
fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarly�um (NSAID). Ef þú 
ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða 
nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega 
hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid: 
Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna 
sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í 
meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert 
með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða 
hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum ly�um, astma, ofnæmiskvef ), langvarandi 
þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði. 
Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6 
mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði 
meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum 
skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg, 
einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, 
meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s 
sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg – 400 mg 
skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar:  Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag 
er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að 
hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða 
minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að 
þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir ly�nu. Júlí 2012.

HÖFUÐVERKUR -  TANNVERKUR -  TÍÐAVERKUR -  MÍGRENI -  HITI

Það er alltaf gaman í 

Ga�araleikhúsinu

565 5900 
midi.is

Gleðilega
Hátíð

Síðasta
Sýning
Fyrir jól

Sunnudagur 
1. desember

kl. 17.00

Miða
pantanir

“Fólk var að kafna úr hlátri”
 Djö�aeyjan RÚV
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Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur. 
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK  
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is
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Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601
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Kennarar skipuleggja aðgerðir vegna niðurskurðar og uppsagna: 

Framhaldsskólum í Hafnarfirði blæðir
„Kennarafélög, foreldrar og nemendur 

í Flensborg og Iðnskólanum í Hafnarf-
irði geta ekki með nokkru móti sætt sig 

við þann niðurskurð sem skólarnir standa 
nú frammi fyrir. Í mörg ár hafa þeir hag-
rætt eins og kostur er í rekstri sínum. Nú 
er hins vegar ekki hægt að hagræða meira 

og því blasir við blóðugur og sársaukafullur 
niðurskurður. Í Flensborg er nú verið að 
leggja niður allt verklegt nám og segja upp 
kennurum. Iðnskólinn stendur á sama tíma 
frammi fyrir því að þurfa að skera niður 
um fimmtíu milljónir,“ segir í yfirlýsingu 
kennara í Flensborgarskóla og Iðnskólanum. 

Fjallað var um hana í sérstakri umræðu 
í bæjarstjórn á miðvikudag. Meirihlutinn 
skorar á ríkið að bæta úr, en sjálfstæðis-
menn vildu ekki taka undir áskorun þess 
efnis. Fjöldi kennara og nemenda kom til að 
fylgjast með umræðunni í bæjarstjórninni. 

Sjá nánar bls. 2. 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir bæjarstjóri mælir fyrir áskorun til ráðherra. Kennarar fjölmenntu á bæjarstjórnarfund.
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Örvænting og 
óvissa nemenda
„Mér finnst mjög slæmt að fjöl-

miðlabrautin sé lögð niður með 
einu pennastriki eins og nú er 

gert. Deildin hefur verið ein af skraut-
fjöðrum skólans og borið hróður hans 
víða,“ segir Alda Áskelsdóttir, kennari 
við fjölmiðlabraut Flensborgarskóla. 
Ýmsar hugmyndir um framtíð námsins 
hafi verið ræddar en það hafi komið á 
óvart að deildin yrði lögð niður. 

Alda segir að þetta komi hart niður á 
nemendum, en þeir fái áfanga vonandi 
metna á öðrum námsbrautum skólans. 

„Mér fannst mjög sárt að horfa upp á 
örvæntingu og óvissu nemenda minna 
þegar þeim varð ljóst að leggja ætti 
niður námsbrautina þeirra. “ Þá geti 
nemendur lokið námi sínu í öðrum 
skólum „en það finnst mörgum þeirra 
ekki góður kostur. Þeir vilja vera áfram 
í Flensborg. “

„Hrikalegt ástand“
Fjórum kennurum verður sagt upp nú 
og eftir því sem næst verður komist 
verður tveimur til viðbótar sagt upp 
í vor. 

„Þetta er auðvitað hrikalegt ástand,“ 
segir Alda. Það sem ég óttast hins vegar 
mest er að þetta sé einmitt sá veruleiki 
sem blasi við fleiri framhaldsskóla-
kennurum í framtíðinni. Í mörg ár 
hafa skólarnir hagrætt eins og kostur 
er í rekstri sínum. Nú er hins vegar 
ekki hægt að hagræða meira og því 
blasir við blóðugur og sársaukafullur 
niðurskurður. “

Var kominn hálfa leið
„Ég var kominn hálfa leið í náminu,“ 
segir Brimar Máni Haraldsson,17 ára 
nemdandi við fjölmiðlabraut skólans. 
Hann hefur áhyggjur af því hvað verði 
um einingarnar sínar. Hann hefur hug 
á námi á fjölmiðlabraut, en sér þann 
kost vænstan að skipta um skóla. 
„Það er allt farið. Það eina sem er inni 
í myndinni er að skipta um skóla til að 
halda einingunum.“

www.3frakkar.com - Sími: 552-3939

Pönnustekt lúðuflök  
með ristuðum humar  

og humarsósu, umm umm

ÞRÍR FRAKKAR Baldursgötu 14, Reykjavík - Sími: 552 3939
Opið virka daga 11:30 - 14:30 og 18:00 - 22:00

Opið um helgar frá 18:00 - 23:00
frakkar@islandia.is - www.3frakkar.com

Í gamla bænum - rétt við hjarta miðborgarinnar

Þrír Frakkar
Café & Restaurant

Ferskur léttsteiktur bláugga-
túnfiskur m/soya-smjörsósu 

og wasabi-kartöflumús

Stórtíðindi í fylgiskönnun
Vinstri græn misstu fulltrúa 

sinn í bæjarstjórn, Fram-
sóknarflokkurinn kæmi að 

manni, og  Björt framtíð kæmi tveimur 
mönnum að í bæjarstjórn, verði úr-
slit kosninganna í vor í samræmi við 
könnun Félagsvísindastofnunar á fylgi 
flokkanna í Hafnarfirði. Meirihluti 
Samfylkingar og Vinstri grænna félli, 
færu úrslit á þennan veg. Könninin var 
gerð var fyrir Morgunblaðið, dagana 
6. -25. nóvember. Spurt var: „Ef bæj-
arstjórnarkosningar væru haldnar á 
morgun, hvaða flokk eða lista myndir 
þú kjósa? “

Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 
33,6 prósenta fylgi og héldi sínum 
fimm bæjarfulltrúum. Samfylkingin 
fengi 24,2 prósent og þrjá menn. Björt 
framtíð mælist með 19,2 prósenta fylgi 
og fengi tvo menn. Flokkurinn hefur 
enn ekki tilkynnt formlega um fram-
boð í bænum. Framsóknarflokkurinn 
fengi 7,9 prósent og næði inn manni, 
en Píratahreyfingin er nálægt því að 
ná inn manni samkvæmt könnuninni, 
fengi 6,4 prósent atkvæða. Vinstri græn 
mælast með 6 prósenta fylgi og myndu 
missa sinn mann út úr bæjarstjórn. 
Flokkurinn fékk ríflega 14 prósenta 
fylgi í síðustu kosningum og var ekki 
langt frá því að ná inn tveimur bæjar-
fulltrúum. 

Birtir yfir mörgum  
bæjarfélögum
„Þetta er auðvita mjög gleðilegt og 
í samræmi við meðbyrinn sem við 
höfum verið að finna. það er að birta 
yfir mörgum bæjarfélögum í landinu. 
við erum búin að vera að vinna þetta 
skref fyrir skref frá stofnun flokksins 
og munum halda áfram að vanda okkur 
og uppskera í samræmi við það,“ segir 

Heiða Kristín Helgadóttir, stjórnarfor-
maður Bjartrar framtíðar. 

Sannfærð um að flokk-
urinn styrkist frekar
„Það er ánægjulegt að sjá að Sjálfstæð-
isflokkurinn er aftur orðinn langstærsti 
flokkurinn í Hafnarfirði. Kjósendur 
treysta okkur best. Okkar vinna og 
málflutningur er að skila árangri og 
ég er sannfærð um að flokkurinn mun 
styrkjast enn frekar þegar líður á kosn-
ingabaráttuna,“ segir Rósa Guðbjarts-
dóttir, Sjálfstæðisflokki. 

Minnkandi fylgi  
hægra megin
„Í mínum huga er þessi könnun fyrst 
og fremst hvatning til að koma betur 
á framfæri okkar verkum og árangri, 
sérstaklega í endurskipulagningu 
fjármála sveitarfélagsins.  Könnunin 
kemur annars lítið á óvart, hún sýnir 
svipað landslag og við erum að sjá í 
stjórnmálunum almennt , þar sem 
ný framboð eru að mælast með tölu-
vert fylgi en sömuleiðis hátt hlutfall 
óákveðinna kjósenda. En það er enn 
langt í kosningar og við vitum ekki einu 
sinni hvaða flokkar verða í boði, hvaða 
fólk mun skipa listana né vitum við 
hvaða stefnu nýju framboðin ætla að 
boða. Það eina sem við getum nokkurn 
vegin verið viss um samkvæmt þessari 
könnun er að fylgið hægra megin á 
hinum klassíska ás stjórnmálanna fer 
stöðugt minnkandi, sem er í samræmi 
við það sem við erum sjá annar staðar 
t. d. í Reykjavík,“ segir Gunnar Axel 
Axelsson, Samfylkingu. 

Höldum áfram okkar 
vinnu af samviskusemi
„Auðvitað hefði ég gjarnan viljað 

sjá hærri prósentutölu í könnuninni 
og gangi þetta eftir þá verða miklar 
breytingar í bæjarstjórn í vor. Hins 
vegar er hér um könnun að ræða áður 
en flokkarnir hafa stillt stengi sína og 
því verður spennandi að sjá hvernig 
landslagið þróast þegar á líður og ljóst 
verður hverjir ætli að bjóða fram krafta 
sína til að vinna fyrir íbúa Hafnar-
fjarðarbæjar á næsta kjörtímabili” 
segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Vinstri 
grænna. 

„Við sem kosin vorum til að þjóna 
bæjarbúum á þessu kjörtímabili 
þurfum hins vegar að halda okkar 
vinnu áfram af samviskusemi, koma 
því til skila til íbúa og það er síðan kjós-
enda að dæma um það hversu vel þeim 
þykir okkur hafa tekist til og hvort þeir 
vilji starfskrafta okkar áfram. ” 

Tækifæri fyrir framsókn
„Þessi könnun gefur til kynna undir-
liggjandi styrkleika fyrir Framsóknar-
flokkinn í Hafnarfirði – sem gefur 
okkur tækifæri til þess að stefna 
enn hærra,“ segir Sigurjón Norberg 
Kjærnested, formaður Framsóknarfé-
lags Hafnarfjarðar í samtali við vefinn 
h220.is.

Krefjast þess að 
hætt verði við 
niðurskurð
Kennarar, nemendur og foreldrar við 
framhaldsskólana í Hafnarfirði ætla 
að grípa til aðgerða vegna niður-
skurðar í skólunum. Meðal annars 
er stefnt að því að boðað verði til 
borgarafundar um málefni skólanna 
eftir helgi, þar sem ráðherrar verði 
krafðir um svör. 

Tilkynnt hefur verið að náms-
brautir við Flensborg verði lagðar 
niður og uppsagnir blasi við. Dæmi 
eru um að nemendur verði að skipta 
um skóla til að geta lokið námi sínu. 

Magnús Þorkelsson, skólameistari 
í Flensborg, sagði hér í blaðinu fyrir 
nokkrum vikum, að þau framlög til 
skólans sem gert væri ráð fyrir í fjár-
lagafrumvarpinu dygðu ekki til að 
standa undir lágmarkskostnaði við 
rekstur skólans. Þá lækkuðu fram-
lögin til skólans að raungildi. 

Sjálfstæðismenn fullyrtu við um-
ræður í bæjarstjórn í vikunni að ekki 
væri skorið niður í framlögum til 
skólans. Aðgerðir í skólunum væru 
á ábyrgð skólastjórnenda. 

Meirihlutinn lagði til að sam-
þykkt yrði sameiginleg ályktun allrar 
bæjarstjórnar þar sem skorað er á 
ráðherra að endurskoða framlög til 
skólanna í bænum og veita þeim 
„eðlilegan rekstrargrundvöll“. Bæj-
arfulltrúar meirihlutans samþykktu 
ályktunina. Sjálfstæðismenn sátu hjá 
en bókuðu um málið.

Vændiskaupendum  
úthýst úr íþróttastarfi
Fólki sem hlotið hefur refsidóma 

vegna kynferðisbrota verður 
óheimilt að starfa hjá íþróttafé-

lögum. Íþróttasamband Íslands hefur 
samþykkt reglur í þessa veru, en sér-
stakt eyðublað hefur verið útbúið fyrir 
íþróttafélög. 

Stjórn Íþróttabandalags Hafnar-
fjarðar, þar sem öll félög í bænum eiga 
fulltrúa, fjallaði um eyðublaðið á fundi 
sínum í mánuðinum. Þar er samþykkt 
að íþróttafélag fái upplýsingar frá sak-
skrá ríkisins um hvort umsækjandi um 
starf eða sá sem vill gerast sjálfboðaliði 
hjá félagi, hafi gerst sekur um kynferð-

isbrot, samkvæmt kynferðisbrotakafla 
almennra hegningarlaga. 

Íþróttasamband Íslands samþykkti 
fyrr á árinu reglur í þessar veru, þar sem 
segir að óheimilt sé að velja nokkurn 
til starfa hjá íþróttahreyfingunni sem 
hlotið hefur refsidóm vegna brota 

á ákvæðum kynferðisbrotakafla al-
mennra hegningarlaga. Þetta á bæði 
við um launaða starfsmenn og sjálf-
boðaliða. 

Í þessum kafla almennra hegn-
ingarlaga er meðal annars fjallað um 
nauðganir, kynferðislega áreitni, sam-
ræði við ungmenni og kaup á vændi. 

Vel á annað hundrað vændiskaupa-
mála munu vera til skoðunar hjá 
lögregluyfirvöldum. Á fjórða tug 
karlmanna hefur undanfarið verið sak-
felldur fyrir vændiskaup, bæði í héraðs-
dómi Reykjaness og Reykjavíkur. Þeim 
hefur í öllum tilvikum verið gerð sekt.

Gunnar Axel Axelsson. rósa Guðbjartsdóttir. Heiða Kristín Helgadóttir.

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.

Alda Áskelsdóttir, kennari við fjöl-
miðlabraut Flensborgarskóla. 



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja 

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.
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Leikum sóknarleik í Hafnarfirði
Fyrir síðustu bæjarstjórnarkosn-

ingar lögðum við Sjálfstæðis-
menn mikla áherslu á mikilvægi 

þess að efla þróunar,- markaðs – og 
kynningarmál bæjarins í því skyni 
að markaðssetja Hafnarfjörð og þá 
möguleika sem bærinn hefur upp á 
að bjóða, sérstaklega í atvinnuþróun 
og ferðamennsku. Á fyrstu mánuðum 
kjörtímabilsins náðist samstaða um 
starfshóp vegna málsins en tillögur 
hans eru enn ofan í einhverjum 
skúffum! 

Hvernig fáum við  
ný fyrirtæki í bæinn?
Möguleikar til að efla bæjarfélagið 
og auka tekjurnar felast í sókn í at-
vinnulífinu og að öll tækifæri á sviði 
ferðamennsku, verslunar og nýsköp-
unar verði nýtt. Því miður virðist lítill 
skilningur eða metnaður hafa legið í 
þessa átt hjá meirihluta bæjarstjórnar 

enda mikil orka farið í bæjarstjóraskipti 
á tímabilinu og að halda ,,andlitinu“ í 
samningum við erlenda lánadrottna. 

Ekki hefur verið lagt í sérstakt átak 
til að kynna og selja þær atvinnulóðir 
sem tilbúnar eru á Valla- og Hellna-
svæðinu. Það er ljóst að í því árferði 
sem ríkt hefur seljast þær lóðir ekki 
af sjálfum sér.

 Atvinnusvæði okkar Hafnfirðinga er 
vel staðsett í jaðri höfuðborgarsvæðis-
ins, í beinni leið að Keflavíkurflugvelli, 
nálægt höfn osfrv. Og ber sannarlega 
að fagna því að Icelandair hafi nú valið 
svæðið og fyrirhugar miklar fram-
kvæmdir þar. Sú staðreynd ein og sér, 
er tækifæri fyrir Hafnarfjarðarbæ. Nú 
þarf að fylgja því eftir að svo stórt fyr-
irtæki muni byggja hér upp og kynna 
svæðið fyrir hinum ýmsu fyrirtækjum 
sem gætu séð hag sinn í því að vera 
staðsett nærri Icelandair. Þá þurfa verð 
og kjör á lóðunum að vera hagstæð en 

þess ber að geta að bæjarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins lögðu til í bæjarstjórn 
vorið 2012 að verð á atvinnulóðum yrði 
lækkað umtalsvert. Sú tillaga var felld. 

„Verðskráin er á netinu“
Það gengur ekki að vísa í verðskrá á 
vefnum þegar áhugasamir forsvars-
menn fyrirtækja spyrjast fyrir um 
lóðir eins og  nýleg dæmi eru um. Það 
kallast ekki að sýna athafnamönnum 
og fyrirtækjum áhuga. 

Sala á þeim lóðum sem tilbúnar eru 
í Valla- og Hellnahverfi er eini fýsilegi 
kosturinn fyrir bæjarfélagið í lóðasölu 
um þessar mundir enda kallar úthlutun 

þar ekki á kostnaðarsama uppbyggingu 
lögbundinnar þjónustu líkt og í nýjum 
íbúðahverfum eins og til dæmis skóla-
byggingar. Fjárhagsstaða bæjarfélagsins 
er því miður þannig að ekkert svigrúm 

er til uppbyggingar nýrra íbúðahverfa 
og enn er lítil eftirspurn eins og við-
brögð við nýlegri kynningarherferð 
á lóðum í Skarðshlíð gefa til kynna. 
Við Sjálfstæðismenn töldum fyrirfram 
ekki ráðlegt að fara í úthlutun þar að 
sinni vegna mikils kostnaðar sem því 
fylgdi og bærinn hefur alls ekki efni 
á. En Hafnfirðingar eru þekktir fyrir 
góðan sóknarleik og hann eigum við 
að leggja áherslu á. Tækifærin liggja í 
að efla atvinnulífið með ráðum og dáð 
– þann sóknarleik verðum við að leika í 
Hafnarfirði á komandi misserum til að 
bærinn megi aftur ná vopnum sínum 
og eigi möguleika á að vinna sig út úr 
þeirri bágu fjárhagsstöðu sem búið er 
að koma honum í. 

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
24. TbL. 3. ÁRgANgUR 2013
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang:  
as@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 
Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is, Veffang: fotspor.is, Ritstjóri: 
Ingimar Karl Helgason, sími: 659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@gmail.com, 
Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang.  svavar@islenskurmatur.is, 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. dreifing: Póstdreifing.

Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Fólkið í Flensborg er af holdi og blóði. Kennarar og nemendur eru venjulegt 
fólk. Eins er með fólkið í Iðnskólanum okkar. Við megum ekki afgreiða 
þetta fólk eða þá mikilvægu starfsemi sem fer fram í þessum stofnunum 

sem tölur í Excel skjali. 
Vandi skólanna blasir við. Það verður ekki skorið meira niður. Núna er farið 
að segja upp starfsfólki. Það er svipt afkomu sinni. Nemendur þurfa að skipta 
um brautir eða skóla. Það er verið að umturna tilveru þeirra. Þetta getur enginn 
kallað hagræðingu. Þetta er blóðugur niðurskurður. 
Framlög til Flensborgarskóla samkvæmt frumvarpi til fjárlaga næsta árs lækka 
að raungildi frá síðustu fjárlögum, enda þótt lítillega sé bætt við í krónutölu. 
Þetta er staðreynd. Hana þarf ekki að ræða.
„Þótt við fáum þessa upphæð sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu, þá 
dugar hún ekki til að standa undir lágmarkskostnaði,“ var haft eftir Magnúsi 
Þorkelssyni skólameistara hér í blaðinu eftir að fjárlagafrumvarpið var kynnt.
Það blasir við að auka þarf fjárframlög til framhaldsskólanna okkar. Hér 
þurfa Hafnfirðingar að standa saman og berjast fyrir því að þessi starfsemi 
fái blómstrað.
Þess vegna var það fagnaðarefni að í bæjarstjórn kæmi fram tillaga um að skora 
á mennta- og menningarmálaráðherra að endurskoða framlögin til skólanna, 
til að tryggja þeim „eðlilegan rekstrargrundvöll“. 
Um leið er miður að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, fimm að tölu, skyldu 
ekki sjá sér fært að greiða þessari áskorun atkvæði sitt. Þess í stað sátu þeir hjá 
þegar atkvæði voru greidd um áskorunina, og létu bóka sérstaklega að ekki 
væri verið að skera niður hjá skólunum. Í fljótu bragði virðist sem þeir taki 
efnislega undir áskorunina í bókun sinni. En þegar lengra er litið, sést að bókun 
bæjarfulltrúanna er náskyld svari samflokksmanns þeirra í menntamálaráðu-
neytinu við fyrirspurn á Alþingi, um málefni skólanna í Hafnarfirði, sama dag.
Hvers vegna skyldu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki vilja að bæjarstjórn 
sendi áskorun til ráðherra einum rómi? Þetta eru skilaboð Hafnfirðinga til 
ríkisstjórnarinnar, ekki bara erindi frá núverandi meirihluta í bæjarstjórn. 
Eftir stendur að Hafnfirðingar eru sundraðir í sameiginlegu hagsmunamáli.
Starfið í skólunum snertir hvern einasta Hafnfirðing. Nemendur eiga foreldra. 
Kennarar eiga fjölskyldur. Fjölmargir bæjarbúar hafa sjálfir gengið í þessa skóla.
Hollusta bæjarfulltrúa á að vera við fólkið í Hafnarfirði. Hollustan við flokkinn 
á að koma á eftir. Líka þótt hann sé í ríkisstjórn.

Ingimar Karl Helgason

Hollustan við 
Hafnfirðinga

Leiðari

Höfundur er

Rósa Guðbjartsdóttir,

bæjarfulltrúi.

Lærum af reynslunni
Árið 2001 sameinuðust Hita-

veita Suðurnesja og Rafveita 
Hafnarfjarðar í hlutafélaginu 

Hitaveitu Suðurnesja hf. Við samein-
inguna eignaðist Hafnarfjarðarbær 
um 1/6 hlutafjár í fyrirtækinu, sem 
endurspeglaði um leið virði þess orku-
dreifinets sem sveitarfélagið lagði inn 
í fyrirtækið og ætlaði því að sjá um 
að reka í þágu heimila og fyrirtækja 
í Hafnarfirði. 

Í kjölfar ákvörðunar ríkisins að selja 
hlut sinn í fyrirtækinu árið 2006 urðu 
verulegar breytingar á eigendahópi 
þess, sem meðal annars fólu í sér að 
einkaaðilar eignuðust í því hlut. Um 
þær breytingar varð lítil sátt í íslensku 
samfélagi, enda hafði fyrirtækið al-
gjöra einokunarstöðu í orkudreifingu 
til heimila og fyrirtækja í þeim sveitar-
félögum sem aðild áttu að því og sat 
jafnframt að verðmætum réttindum 
til orkuvinnslu. 

Almenningsveitur aðskild-
ar samkeppnisrekstri
Í kjölfarið á þessum atburðum og því 
mikla uppnámi sem þeir sköpuðu í 
samfélaginu voru sett lög á Íslandi 
sem kváðu á um skilyrðislausan að-
skilnað samkeppnis- og sérleyfisstarf-
semi orkufyrirtækja. Var Hitaveitu 
Suðurnesja hf. í framhaldinu skipt upp 
í tvö fyrirtæki, HS orku og HS veitur. 
Hið fyrrnefnda starfar á samkeppn-
ismarkaði á sviði orkuvinnslu og er í 
einkaeigu en HS veitur er svokölluð 
almenningsveita, dreifingarfyrirtæki 

sem býr við náttúrulega einokunar-
stöðu á sínu sviði. Um slík fyrirtæki 
gilda sérstakar reglur sem meðal 
annars kveða á um að þau skuli vera í 
meirihlutaeigu opinberra aðila.

Um þetta fyrirkomulag hefur ríkt 
góð sátt, enda flestum ljóst mikilvægi 
þess að standa vörð um hag heimila 
og fyrirtækja sem þurfa að treysta á 
öruggt dreifikerfi orku. Einkavæð-
ingarævintýri áranna 2006-2007 
voru sömuleiðis brýn áminning um 
sérstöðu almenningnsveitna og mik-
ilvægi þess að þeim rekstri væri haldið 
undir stjórn opinberra aðila.

Um eignarhlut Hafnarfjarðarbæjar 
í veitufyrirtækinu HS veitum hefur 
því heldur ekki ríkt sérstakur ágrein-
ingur. Þvert á móti hefur verið nokkuð 
góð samstaða um það sjónarmið að ef 
sveitarfélagið ætli að eiga í samstarfi 
við önnur sveitarfélög um rekstur 
almenningsveitna þá sé það grund-
vallaratriði að bærinn eigi að því sam-
starfi eðlilega aðkomu og hlutdeild. Í 
hlutafélagi verður það varla gert án 
beinnar eignaraðildar.

Næsti kafli í uppsiglingu?
Nú virðist hins vegar komin upp ný 
staða í bæjarstjórn Hafnarfjarðar, 
þar sem minnihluti Sjálfstæðisflokks 
hefur lýst yfir áhuga á að selja hlut 
sveitarfélagsins í fyrirtækinu. Lögðu 
bæjarfulltrúar flokksins fram tillögu 
þess efnis á bæjarstjórnarfundi sl. 
miðvikudag, þar sem þeir óskuðu 
eftir því að sett yrði af stað vinna sem 

miðaði að sölu á eignarhlutnum og 
greiningu á mögulegum ávinningi 
bæjarins af þeirri ákvörðun. 

Erfitt er að túlka tillögu Sjálfstæð-
isflokksins öðruvísi en svo að nú 
vilji flokkurinn blása til næsta kafla 
í einkavæðingarsögunni. Á sama 
tíma og hugmyndir um sölu Lands-
virkjunar heyrast æ oftar kemur það 
kannski engum á óvart að á sveitar-
stjórnarstiginu sé kastljósinu beint 
að almenningsveitunum. Þar liggja 
samfélagsleg verðmæti sem ekki hafa 
enn verið einkavædd.

Um leið og mér finnst það allt að 
því hrollvekjandi tilhugsun að enn í 
dag, þrátt fyrir allt sem á undan er 
gengið, sé aðal gerandinn í íslenska 
einkavæðingarævintýrinu kominn á 
fullt og vilji skoða sölu á almennings-
veitum í eigu sveitarfélaga, er það í 
sjálfu sér virðingarvert að það skuli 
gert á svo opinskáan hátt sem þessi til-
löguflutningur sýnir. Það er áminning 
til okkar sem samfélags um mikilvægi 
þess að standa í fæturna og læra af 
fyrri reynslu. 

Höfundur er

Gunnar Axel Axelsson,  

formaður bæjarráðs

Óbreytt gjöld 
í Garðabæ
Bæjarstjórn Garðabæjar 

stefnir að því að því að 
útsvar verði óbreytt á næsta 
ári,13,66 prósent. Þetta er lægsta 
útsvarsprósentan á landinu. 
Fjárhagsáætlun bæjarins hefur 
verið kynnt. Stefnt er að því 
að tæplega 260 milljóna króna 
afgangur verði af rekstri bæj-
arins. Í fréttatilkynningu segir 
að skuldir séu „hóflegar“. Þá er 
stefnt að því að þjónustugjöld í 
bænum verði óbreytt, en á vef 
bæjarins eru nefnd sérstak-
lega leikskólagjöld, gjöld fyrir 
tómstundaheimili, skólamat og 
heimaþjónustu eldri borgara. 

Hraunavinir í fjáröflun  
vegna sekta og málaferla
Hraunavinir, sem barist hafa gegn 

því að lagður verði nýr vegur 
gegnum Gálgahraun, hyggjast halda 
listaverkauppboð, til að safna fé. Upp-
boðið verður haldið í sýningarsal 
Sambands íslenskra myndlistarmanna 
í Hafnarstræti 16 í Reykjavík. 

Myndverk og ljósmyndir verða boðin 
upp, auk þess ætlar Reynir Ingibjartsson, 
fyrrverandi formaður Hraunavina, að 
gefa úlpuna sína til uppboðsins, en hún 
mun hafa komið nokkuð við sögu í að-
gerðum Hraunavina. 

Á heimasíðu hópsins segir að við 
vegstæðið í gegnum Gálgahraun séu 
Kjarvalsklettar, þar sem Jóhannes 
Sveinsson Kjarval málaði tugi mynda. 
Þessi staður þyki einstakur um náin 

tengsl listamanns og náttúru. Þá segja 
Hraunavinir að barátta sín hafi ekki að-
eins kostað tíma og fyrirhöfn, heldur 
líka peninga. „Í baráttunni gegn veg-
inum var fjöldi fólks handtekin fyrr 
í haust og sektaður. Þá standa yfir 
málaferli út af vegarlagningunni sem 
ekki sér fyrir endann á,“ segir á heima-
síðu Hraunavina. 

Uppboðið er haldið föstudaginn 29. 
nóvember og hefst klukkan 17.



Nánari dagskrá, myndir 
o. fl. á www.hafnarfjordur.is og 

á síðu Jólaþorpsins í Hafnarfirði á Facebook

Opið allar aðventuhelgar 
kl. 12-17

Opið 19. og 20. desember kl. 16-21
Þorláksmessu kl. 16-21

Ævintýri á 
aðventu í 

Hellisgerði 
sjöttu bekkingar í 

grunnskólum Hafnarfjarðar 
hafa skreytt ýmis svæði 

garðsins á listrænan hátt. 

álfagarðurinn
opinn um helgar á 

aðventunni frá 12-17. 
álfabækur og listmunir, 
huldukonukaffi og fleira.

Sunnudag 1. des. kl. 17 
unglingurinn 

leiksýning í 
gaflaraleikhúsinu.

Sunnudag 1. des. kl. 14-17 
Þjóðbúningakynning

í gúttó 

bÆjarbíó 
Laugardag 30. nóv. kl. 16: 

bókmenntajöfrar á 
kvikmyndatjaldi, tsjekhov.

Hafnarborg á 
aðventu

Dvalið hjá djúpu vatni – Rúna.  
sýning um feril listakonunnar 

rúnu - sigrúnar guðjónsd.
sýningarspjall sunnu  daginn 

1. desember kl. 15.

sýning á kærleikskúlu 
styrktarfélags lamaðra og 

fatlaðra 2003-2013.

Þriðjudagur 3. desember kl. 12
Hádegistónleikar.  

Laugardag 30. nóv. 
kl. 14-18  

opnar vinnustofur
í Dvergi

listamenn taka vel á móti 
gestum og gangandi. 

gengið inn frá brekkugötu. 
Heitt á könnunni.

Dagskrá helgina 30.11. – 1.12. 2013
laugardagurinn 30. nóvember      

13:00 jólasveinn mætir alltof  snemma til leiks!  
14:00 Hljómsveitin Coobrick spilar
14:40 kór Öldutúnsskóla syngur  
15:00 nemendur kristjáns jóhannssonar syngja 
15:30 barnakór víðistaðakirkju 

tendrun á jólatrénu 
16:30 lúðrasveit Hafnarfjarðar 
16:40 gunnar axel axelsson, formaður bæjarráðs
16:45 karlakórinn Þrestir ásamt kristjáni jóhannssyni 
17:00 ernst Hemmingsen, afhendir Hafnfirðingum 

jólatréð fyrir hönd fredriksbergs, vinabæjar 
Hafnarfjarðar

17:10 grýla og jóli telja niður og tendra ljósin ásamt 
gestum jólaþorpsins  

17:15  álfadrottningin sjálf  mætir til leiks. 
17.25 grýla og jóli bregða á leik

Hjá Eddu Heiðrúnu Backman að Strandgötu 43
15: 00  tríóið úr jeppa á fjalli treður upp.
  ingvar e. sigurðsson les ljóð eftir Megas.

sunnudagurinn 1. desember

13:15 birgitta sveinsdóttir, 11 ára, syngur
13:30 nemendur úr söngskóla Margrétar eirar syngja
14:00 Jólanótt Viktoríu – leikarar úr borgarbörnum, 
 barna- og unglingaleikhúsi
14:30 nemendur kristjáns jóhannssonar syngja
15:00 úti-jólaball með Mjallhvíti og dvergnum putta
16:00 sveinn sigurjónsson leikur jólalög á nikkuna

Hjá Eddu Heiðrúnu Backman að Strandgötu 43
16: 00 Þorsteinn guðmundsson flytur gamanmál. 

sigurður skúlason les ljóð eftir gyrði elíasson.

jólaþorpið opnar!

HÖnnuðir 
Worksjop 

sýna vörur sínar að 
strandgötu 11. opið 12-18 

alla daga í desember. 

byggðasafn 
Hafnarfjarðar 

opið um helgar frá kl. 11- 17.  
jólaútstilling í beggubúð.

CuxHaventréð við 
flensborgarHÖfn
laugardaginn 30. nóvember 

kl. 15 verður tendrað á 
ljósum á Cuxhaventrénu við 
höfnina. ávörp, söngur kórs 

leikskólabarna frá víðivöllum 
og jólasveinar kæta mann-

skapinn. Margrét arnardóttir 
leikur á harmonikku. allir í

kakó á kænunni á eftir!

Jólapakkaleikur 
Jólaþorsins
Verslaðu í miðbæ 

Hafnarfjarðar og taktu 
þátt í skemmtilegum 
jólapakkaleik. Dregið 

alla daga um glæsilega 
vinninga í Jólaþorpinu.
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Hver eru þín helstu áhugamál?
Tónlist og pólitík. Hef mjög gaman af því 
að koma fram fyrir fólk og að vinna fyrir 
fólk. Einnig er nám mitt mjög tengt fólki 
og því er mitt helsta áhugamál mögulega 
fólk. Hef einnig mjög gaman af mat, bæði 
að elda mat og borða mat. Svo er kaffi líka 
í sérstöku uppáhaldi, get gleymt mér við 
að smakka mismunandi tegundir af kaffi.
Hver er þinn helsti kostur?
Að ég er mjög samvinnufús, auðveldur í 
umgengni og reyni eftir fremsta megni að 
ná fram því besta sem býr í fólki.

En galli?
Get stundum ofhugsað hlutina, læt tilf-
inningarnar stundum ráða. Er að reyna 
að láta skynsemina ráða meiru.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Flatey. Fór þangað síðasta sumar og upp-
lifunin er ótrúleg. Svo mikil kyrrð og 
ekki skemmdi fyrir að félagsskapurinn 
var góður.
En í Hafnarfirði?
Hef gaman af því að ganga upp Hamarinn 
og horfa yfir gamla bæinn. Einnig finnst 
mér Hellisgerði mjög heillandi sem og 

höfnin, hún heillar líka. Fjarðarkaup er 
líka dýrmæt perla.
Uppáhaldsmatur?
Ég er svo mikið átvagl að þetta er eins og 
að gera upp á milli barna sinna. Suma daga 
vil ég borða grænt og ferskt, aðra daga 
vil ég svo borða eitthvað þungt og fitugt. 
Það má segja að ég elski mat. Auðvitað 
er heimilismaturinn sem maður ólst upp 
við alltaf bestur, en það er líka gaman að 
kíkja út að borða og þar er veitingastað-
urinn Grillmarkaðurinn í mjög miklu 
uppáhaldi.
Uppáhaldsbók?
Millenium þríleikurinn er í algjöru uppá-
haldi! Ég veit, þetta eru ekki bestu bækur í 
heimi, fagurfræðilega séð, en ég hef mjög 
gaman af bókunum, þær eru miklu meira 
en bara krimmi.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tónlist-
arstefna?
Páll Óskar Hjálmtýsson, tvímælalaust. 
Palli hefur verið uppáhald og fyrirmynd 
í mörg ár, það kemst í raun enginn þar 
sem hann hefur hælanna hvað varðar 
sviðsframkomu, söng eða textasmíðar. 

Hef verið heillaður af Palla síðan ég var 
sex, sjö ára. Hvað varðar tónlistarstefnu 
þá skiptist það í raun í tvennt:
Poppið hefur heillað mig mjög mikið og 
þar er Palli að sjálfsögðu á toppnum. Er 
líka forfallinn Eurovision-aðdáandi, hlusta 
á Eurovision allt árið og er alltaf með 
nokkra geisladiska í bílnum. Lady Gaga 
er ein af mínum uppáhalds, poppmeginn, 
hef gaman af því að syngja Born this way 
hástöfum. Fór líka á tónleika með Britney 
Spears, hún kom mér mjög á óvart! En svo 
eru það ballöðurnar, klassíkin, smá gospel 
og því um líkt. Carola er söngkona sem ég 
get hlustað á endalaust, David Phelps er 
bandarískur gospelsöngvari sem ég dýrka 
og svo eru það svo miklu, miklu fleiri! 
Er að uppgötva frábært tónlistarfólk á 
hverjum degi!
Hvað kveikti áhuga þinn á söng?
Falleg tónlist. Góðir söngvarar, Palli, 
Eurovision. Þegar ég söng í fyrsta skipti á 
sviði þá vissi ég strax að þetta væri eitthvað 
sem ég vildi gera.
Hefurðu sungið lengi?
Hef verið að koma fram síðan 2008, fimm 
ár semsagt.
Hvernig undirbýrðu þig fyrir tónleika?
Hita vel upp að sjálfsögðu, borða eitthvað 
létt yfir daginn, drekk kamillute og engifer. 
Stundum Chai-Latte. Er voða rólegur og 
held mér á jörðinni.
Hvað er skemmtilegast í söngnum?
Ég veit að það er klisjukennt en ég hef 
mest gaman af því að syngja fyrir fólk sem 
hefur virkilega gaman af því að maður sé 
að syngja fyrir það. Fólk í salnum brosir og 
maður veit að tengingin á milli er frábær.
Hefurðu verið í hljómsveit?
Já. Man eftir hljómsveit sem ég var í fyrir 
mörgum árum, þá vorum við nokkrir 
strákar frá Þorlákshöfn sem stofnuðum 
nokkur bílskúrsbönd, það var mjög 
gaman. Þegar ég fer svo í Fsu þá kynnist 
ég Fannari Frey Magnússyni, gítarleikara 
og lagahöfundi. Hann bað mig um að vera 
söngvari í bandi sem varð svo nefnt The 
Assassin of a Beautiful Brunette og gáfum 
við út nokkur lög, spiluðum á tónleikum 
víðsvegar, fórum saman til Noregs og 
tókum þátt í músíktilraunum. Það var 
mjög góð reynsla fyrir mig að vinna með 
þessum strákum, rosalega margt sem ég 
lærði af þeim og þá sérstaklega af Fannari 
Frey.
Hvað hefur reynt mest á í söngnum?
Þegar maður syngur á mjög persónulegum 
stundum. Það er ólýsanleg tilfinning t.d. 
að syngja í jarðarförum, maður veit að 
maður má ekki fara hálft sekúndubrot út 
af tóninum eða ruglast á textanum og því 
þarf maður að vera sérstaklega undirbú-
inn fyrir þær. Einnig er krefjandi að syngja 
í brúðkaupum því þar er það sama, allt 
verður að vera 100%.
Hvað kveikti áhuga þinn á stjórnmálum?
Þegar stórt er spurt! Þegar ég var tólf ára 

þá var ég mjög hræddur við stríð, mig 
minnir að Írakstríðið hafi verið mikið í 
umræðunni þá, og ég vissi að það væri 
hægt að breyta rétt og tala fyrir friði. 
Einnig var mér mjög umhugað um nátt-
úruna og leiddist mjög þegar ég sá hve illa 
margir ganga um umhverfið, ég vissi líka 
um leið að það væri hægt að breyta því og 
þar með kviknaði áhugi á pólitík og öllu 
sem hún hefur upp á að bjóða.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Hafnarfjörð?
Að allir geti lifað tiltölulega áhyggjulausu 
lífi í sátt við sitt nærumhverfi, hér sé góð 
verslun og þjónusta, að í Hafnarfirði séu 
fjölbreytt atvinnutækifæri fyrir fólk með 
ólíka menntun og að fólk geti verið ör-
uggt með góða skóla fyrir börn sín og 
ungmenni.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðilegastar?
Þegar maður leggur sig fram og gerir sitt 
allra besta.
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera?
Syngja, knúsa kæró, leika við Unu, horfa 
á Harry Potter, hlusta á Lady Gaga, leika 
við kisu, spila Sims, lesa Goffman, rök-
ræða pólitík, fylgjast með Sigmundi 
Davíð, drekka rauðvín, baka smákökur, 
tala við mömmu, fara í roadtrip, borða 
ís, göngutúr á Gróttu með Sóleyju, heyra 
í systu, út að borða, fara í óperuna, sofa 
út, búa til kaffi, lesa uppskriftabækur, spila 
QuizUp, stríða ömmu, skreyta fyrir jólin, 
lesa Millenium, fá góðar einkunnir, fara 
á landsfund, kíkja á barinn, trúnó með 
Auði, senda snapchat, fara í vinnupartý 
og svo miklu, miklu fleira!
Leiðinlegast?
Strauja
Hvenær líður þér best?
Innan um fólkið mitt. Hvort sem það er 
fjölskyldan eða vinirnir. Ég viðurkenni 
þó að mér líður stundum vel einn með 
sjálfum mér.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Páll Óskar Hjálmtýsson og Katrín Jak-
obsdóttir.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað gerðir þú þá?
Til að svara þessari spurningu þá þarf 
ég að skilgreina hvað ég geri í dag. Ég er 
söngvari, vinn hjá Te&Kaffi, stunda nám 
í félagsfræði við Háskóla Íslands og ver 
mínum frítíma við störf hjá Vinstrihreyf-
ingunni grænu framboði. Ég gæti mögu-
lega verið fótboltamaður, sem vinnur hjá 
Kaffitári, stundar nám í lögfræði við Há-
skólann í Reykjavík og ver frítíma sínum 
við störf hjá Sjálfstæðisflokknum?
Hvað er framundan hjá Daníel Hauki?
Nú eru prófin að byrja í HÍ og ætli það 
fari ekki meirihluti af mínum tíma í prófa-
lestur. Næstu helgar verð ég að syngja á 
jólahlaðborði á Hótel Selfossi og meðfram 
er ég að vinna hjá Te&Kaffi. Síðan er það 
jólafrí um miðjan desember og þá mega 
jólin koma.
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Daníel Haukur Arnarsson:

„Vissi strax hvað ég vildi gera“
Daníel Haukur Arnarsson hefur vakið athygli fyrir fallegan söng en hann 
byrjaði að koma fram fyrir fimm árum. Daníel Haukur býr í Hafnarfirði, 
ásamt manni sínum Hólmari Hólm Guðjónssyni, en hann er uppalinn í 
Þorlákshöfn. Daníel Haukur kemur fram í hverri einustu viku, stundum 
oft, en auk söngsins stundar hann nám við Háskóla Íslands og tekur virkan 
þátt í stjórnmálastarfi, af samfélags og friðarhugsjón, en hann var meðal 
annars kosningastjóri Vinstri grænna í Suðvesturkjördæmi fyrir síðustu 
þingkosningar. Hann hefur ferðast víða, en ekki búið erlendis, þótt hann 
hafi raunar dreymt það eitt sinn að hann ætti heima á Grænlandi. Hann er 
listakokkur og mikill kaffifræðingur, en hann starfar hjá Te&Kaffi meðfram 
námi. Daníel Haukur er í yfirheyrslunni að þessu sinni.





8 29.  nóvember 2013

„Hef margt að gefa“
„Ég hef mikið að tala um, sérstak-

lega um ofbeldi, konur í ofbeldi, 
innflytjendakonur, menntun og 

börn. Það er margt sem ég hef að gefa. 
Hluti af lífinu er að láta þetta ganga 
milli fólks,“ segir Amal Tamimi, fram-
kvæmdastýra hjá Jafnréttishúsi. Hún 
hefur gefið út bókina „Von – Saga 
Amal Tamimi“ sem Kristjana Guð-
brandsdóttir, blaðakona á DV skráði, 
en Bókaútgáfan Hólar gefur út. 

Amal er fædd árið 1960 og uppalin 
í Jerúsalem í Palestínu. Hún var 7 ára 
þegar stríðið skall á,13 ára var hún 
fangelsuð af Ísraelsmönnum vegna 
grjótkasts,16 ára var hún gift. Árið 
1995 flúði hún heimilisofbeldi eig-
inmanns síns og fór með börnin sín 
fimm hingað til lands. Hún á nú sex 
börn og átta barnabörn. Flóttinn var 
ævintýralegur og Amal hræddist um 
líf sitt. 

En hún segir í samtali við bæjar-
blaðið Hafnarfjörð/Garðabæ að hún 
sé mjög ánægð hér á landi. „Ég kom 
hingað sem innflytjandi, byrjaði að 
vinna í ræstingum og fiski og slíku, 
síðan komst ég á Alþingi, þannig 
að það hefur margt á dagana drifið 
hérna. Ég er mjög ánægð. “

Starf hennar í Jafnréttishúsi snýst 
um aðlögun innflytjenda hér á landi, 
en í Jafnréttishúsi, sem einnig starfar 
í Hafnarfirði, er boðið upp á túlka, ís-
lenskukennslu og fleira. „Það er margt 
sem við gerum. Starfið mitt snýst ekki 
síst um að hjálpa konum að komast 
að og áfram í íslensku samfélagi. “

Í kynningu á bókinni segir að 
nafnið Amal merki von. Von Amal 
hafi ávallt verið að komið sé fram við 
hana og allar aðra eins og manneskjur. 
Af virðingu og væntumþykju. 

Amal er búsett hér í bænum og 
hefur verið hér lengi. Það er við hæfi 
að bjóða lesendum Hafnarfjarðar/
Garðabæjar dálítið sýnishorn af sögu 
hennar. Við grípum niður í kafla þar 
sem hún greinir frá vist sinni í fang-
elsi, þegar hún var aðeins þrettán ára 
gömul. Millifyrirsagnir eru blaðsins. 

Ef allt fer vel …
Faðir minn var ástríkur. Hann sýndi 
ást sína með því að taka þátt í tilveru 
okkar. Þar sem ég var yngst fékk ég oft 
meiri athygli en systkini mín. Hann 
var duglegur að ræða málin við mig 
og spurði mig ávallt: „Hvað finnst 
þér? Hvaða hlið málsins vekur áhuga 
þinn? “ Barn, sem fær slíkt tækifæri, 
sem er ekki sagt hvað því eigi að finn-
ast eða öllu verra, sýnt skeytingarleysi, 
finnur að það er hluti af heild. Fyrst 
ertu hluti af fjölskyldu, síðan sam-
félagi. Síðan ef, allt fer vel, ertu hluti 
af stærra samhengi. 

Faðir minn kenndi mér að tjá 
huga minn. Að koma ranglætinu í 
orð og nota rökhugsun sem vopn í 
baráttunni. Hann var stór hluti til-
veru minnar. Ég leit upp til hans. 
Hann var hetjan mín. Það var mér 
því afar þungbært þegar hann lést af 
veikindum þegar ég var aðeins níu 
ára gömul. 

Minningar mínar um fráfall 
hans eru ljóslifandi og þær tengjast 
hernáminu. 

Rowda systir mín var handtekin 
árið 1968. Hún var sökuð um áróður 
gegn Ísraelsmönnum. Það var mjög 
algeng ásökun sem var notuð mark-
visst til að losna við Palestínumenn. 

Hann yfirgaf ekki dóttur 
sína
Ásakanirnar voru upplognar en hún 
fór fyrir dóm ári seinna. Pabbi vildi 
fara og vera viðstaddur dómsupp-
kvaðninguna. Vildi tala við hana og 
styðja við hana. Honum var hent út. 
Föðurástin gerði það að verkum að 
hann yfirgaf þrátt fyrir allt ekki dóttur 
sína og sat fyrir utan dómshúsið í sól-
inni allan daginn. 

Hann skilaði sér ekki heim og við 
fórum og leituðum að honum næsta 
dag. Þetta var ólíkt honum, hann var 
skynsamur maður og skyldurækinn 
og því vissum við að eitthvað hafði 
komið fyrir hann. 

„Hann hafði  
gefið mér frelsi“
Morguninn eftir hafði starfsmaður á 
hóteli í Jerúsalem samband og sagði 
okkur að faðir okkar væri þar og 
honum blæddi. Hann væri veikur 
og við þyrftum að sækja hann. Það 
gerðum við og fórum með hann á 
spítala. Í ljós kom að hann hafði fengið 
blóðtappa í heila og hann dó strax 
næsta dag. Fjölskyldan var í sárum 
og þetta hlýtur að hafa verið Rowdu 
systur minni sérlega erfitt. Hún fékk 
ekki að syrgja með okkur og átti eftir 
að sitja í fangelsi næstu fimm árin. 
Amneh var á Íslandi og mér fannst 
ég ein í veröldinni. Því að þegar faðir 
minn dó fann ég fyrst fyrir þrýstingi 
feðraveldisins. Hann hafði gefið mér 
frelsi sem var ekki sjálfgefið á öðrum 
heimilum. Það er mikill munur á því 
hvernig lífi konur lifa frá einu heimili 
til annars í Palestínu. 

Mátti ekki tala við stráka
Karlmenn í ættinni sóttust eftir því 
að taka stjórnina en mamma barðist 
gegn því. Það var erfitt fyrir hana því 
að hún var ein í húsinu með mér eftir 
að Salman fór til Íslands árið 1971. 
Karlmannsleysið á heimili okkar var 
talin hin mesta neyð. Frændur mínir 
sögðust bera ábyrgð á mér. Þeir lögðu 
mér línurnar og fylgdust með mér. 
Ég mátti ekki lengur tala við stráka. 
Ekki við vissar stelpur. Ég átti að 
klæða mig á ákveðinn hátt og tala á 
ákveðinn máta. Reglurnar komu úr 
öllum áttum og ég hlustaði agndofa. 
Hlýddi sumu en leyfði öðru fara inn 
um annað eyrað og út um hitt. 

Það þrengdi að mér og það gerði 
mig uppreisnargjarna. Réttlætiskennd 
minni var ofboðið og ég reyndi hvað 
ég gat til að halda í sjálfa mig. Bara 
að ég myndi ekki týnast. Dóttir föður 
míns. Það var sú sem ég vildi vera. 

„Ég vildi verða hetja“
Það var kannski þess vegna sem ég 
blandaði mér sífellt meira í átökin 
og mótmælin í Jerúsalem. Þar fengu 
allir tækifæri til þess að segja hug 
sinn og faðir minn var fyrirmyndin. 
Byltingarhetjan. 

Ég varð vitni að því hvernig fólk var 
handtekið af handahófi af lögreglu eða 
hermönnum. Hvernig fólk var sífellt 
spurt um skilríki og sá að voðinn varð 
vís ef fólk hafði þau ekki meðferðis. 

Ég söng fyrir Palestínu og vildi 
berjast fyrir rétti mínum og samlanda 
minna. Þeim sem eru beittir miklum 
órétti vex eðlilega sterk réttlætis-
kennd. 

Ég hafði ranglætið fyrir augum alla 
daga. Ég sá ísraelska hermenn lumbra 
á gömlum manni sér til skemmtunar. 
Án þess að hann hefði gert neitt. Þeir 
gerðu þetta reglulega til að sýna vald 
sitt. Tóku vegfarendur og börðu þá 
eða niðurlægðu. 

Samfélag okkar er viðkvæmt fyrir 
slíkri niðurlægingu. Hermennirnir, 
sem lömdu gamla menn, gerðu sér 
ekki grein fyrir því að í samfélagi 
okkar er aldrað fólk efst í virðingar-
stiganum. Fyrirlitningin á kúgurum 
okkar var því megn og ég vildi verða 
hetja, byltingarkona. Við fórum út 
á götu og vorum með uppsteyt. Við 
skrópuðum í skólanum með því að 
klifra yfir skólaveggina og tókum 
afleiðingunum næsta dag. Það var 
ekki litið mildum augum að sleppa 
úr skóladegi og þá þurfti að mæta 
til skólans með ábyrgðarmanni sem 
þurfti að svara fyrir hegðunina. 

Skelfingu lostin  
í fangaklefa
Ég var þrettán ára þegar ég var hand-
tekin fyrir að mótmæla hernáminu 
með grjótkasti nálægt Hvelfingu 
klettsins í Jerúsalem. Þegar ég var 
tekin var ég með steinana í töskunni 
og var strax færð til yfirheyrslu og 
spurð um verknaðinn. Ég mátti ekki 
hafa samband við móður mína eða 
neinn annan úr fjölskyldunni. Ég var 
hrædd. Öll höfðum við heyrt sögur 
af pyntingum hermanna Ísraels-
hers. Sumir höfðu látið lífið eftir 
pyntingarnar. Það vissum við öll. Ég 
var skelfingu lostin og kveið því sem 
yrði. Við vorum tvær sem vorum 
teknar við grjótkastið. Báðum var 
okkur stungið inn. 

Vistin var hræðileg. Ég var sett í 
klefa með ísraelskum vændiskonum. 
Ég hafði aldrei heyrt um neitt jafn 
slæmt og illt og vændiskonur. Í menn-
ingu okkar þekktist slík iðja ekki. Að 
minnsta kosti ekki á þessum tíma. 

Í yfirheyrslunum  sagði ég fátt. 
Mér var vísað í lítinn klefa sem var 

dökkur og illa lýstur. Ég gat ekki séð 
hvort veggirnir hefðu verið málaðir 
í óljósum dökkum litnum eða hvort 
þeir væru einfaldlega skítugir. Lítill 
gluggi var ofarlega á einum veggnum. 
Í klefanum voru fimm beddar. Á bak 
við skilvegg voru fata og vaskur. Í föt-
una pissuðum við og kúkuðum. Mér 
bauð við þessu öllu saman. 

Kvaldist af hræðslu
Vændiskonurnar voru í klefa með 
okkur fyrstu dagana. Þær voru með 
farða og hárið var greitt upp í anda 
sjöunda áratugar. Þær voru þannig 
klæddar að vel sást í brjóst og læri. 
Þær létu okkur í friði. Sýndu okkur 
enga sérstaka blíðu þrátt fyrir að við 

værum barnungar. Þær voru kulda-
legar og ég skildi lítið það sem þær 
sögðu, ég talaði ekki hebresku. Skildi 
þó stöku blótsyrði og þegar þær sögðu 
hver annarri að halda kjafti og þegja. 
Það skildum við vegna þess að við 
fengum oft að heyra þessi sömu orð 
frá hermönnum á götum Jerúsalem. 

Ég sat í fangelsi í tvær vikur og 
þegar dvölinni lauk lofaði ég sjálfri 
mér að lenda aldrei aftur í fangelsi. 
Ég hafði tekið þátt í fjölmörgum 
mótmælum. En ég hugsaði með mér: 
Allt er betra en að vera handtekinn 
og settur í fangelsi. Ég vil frekar vera 
skotin. 

Ég hef ekki verið handtekin eftir 
þetta. 

Þessar tvær vikur kvaldist ég af 
hræðslu og svefnleysi. Við pissuðum 
og kúkuðum í sömu fötu, fengum 
hræðilegan mat og í myrkrinu grét 
ég barnstárum og fann í fyrsta sinn 
á ævinni fyrir kvíða og svo djúpri 
angist að mig langaði til að öskra. 
Stundum langaði mig líka að deyja. 
Það var vegna þess að ég óttaðist hið 
versta. Ég fékk aldrei að heyra frá 
móður minni og ég óttaðist að hún 
væri dáin. Heimurinn var fyrir utan 
og mér fannst hann hljóta að vera á 
heljarþröm. 

„Mamma, má ég ljúga? “
Eftir tveggja vikna fangelsisvist var ég 
leidd í dómssal. Þá sá ég móður mína 
og mér fannst ég á svipstundu nærri 
því svífa ofar jörðu. Svo miklu fargi 
var af mér létt. Því næst hugsaði ég 
til þess að kannski væri hún mér æv-
areið og fæturnir snertu jörðina. Ég 
fór í vitnastúku og þar lá Kóraninn. 
Dómarinn spurði mig aftur um sak-
argiftir. Hafði ég kastað grjóti að her-
manni og þegni Ísraelsríkis? Ég var 
svo saklaus. Ég sneri mér til móður 
minnar og með vörunum myndaði 

ég orðin: Mamma, má ég ljúga? Augu 
móður minnar kipruðust saman á 
þann hátt sem ég skildi. Jú, í þetta 
skipti mátti ég sverja við Kóraninn. 

Og það gerði ég. 
Dómarinn hlýddi á málflutn-

inginn. Ég fékk sex mánaða skilorðs-
bundinn dóm. Ef ég myndi brjóta af 
mér aftur yrði ég fangelsuð aftur til 
lengri tíma. 

Íslendingar eiga erfitt með að í-
mynda sér slíkan veruleika og sumir 
hafa ekki vitneskju um þessa glæpi 
Ísraelsmanna. Sannleikurinn er sá 
að fjöldi barna er fangelsaður. Það 
yngsta sem ég þekki var aðeins níu 
ára gamalt. Lög Ísraelsríkis banna 
að börn séu sett í fangelsi. En við 
Palestínumenn vorum óæðri. Engin 
lög áttu við okkur. 

Átti byltingarhetja  
ekki að vera sterk? 
Þegar ég losnaði úr fangelsi var mér 
fagnað. Ég naut virðingar. Ég fór í 
skólann næsta dag og ég var þvílík 
hetja. Krakkarnir fögnuðu mér og 
hylltu mig. Ég varð byltingarhetja. 
Það sem ég hafði þráð að vera dóttir 
föður míns. Að vera í hans anda. En 
hvers vegna var ég þá svona hrædd 
og lítil? Hvers vegna leið mér svona 
illa? Þessu hafði ég ekki búist við. 
Átti byltingarhetja ekki að vera sterk? 
Innst inni langaði mig til þess að taka 
af mér grímu hetjunnar. Að biðja um 
huggun og hvíld. Ég var helsærð en 
þorði ekki að segja frá því. Í menn-
ingu okkar tíðkast ekki að ræða um 
slíkar tilfinningar. Okkur er kennt að 
harka af okkur. Gráta aldrei. Standa 
upp, ef við hrösum. Karlmenn mega 
til dæmis alls ekki gráta. Þá skortir 
þá manndóm. 

Nú skynjaði ég hvað bjó undir 
grímu hetjunnar og mikið varð ég 
þreytt við tilhugsunina.
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Gunnar Már Sigfússon lík-
amsræktarþjálfari og heilsu-
ráðgjafi er með tvær ágætar 

bækur, Lág kolvetna lífstíllinn og LKL 
2: lágkolvetnalífstíllinn. Fyrri bókin 
var gríðarlega vinsæl í vor og sumar 
og búast má við því að hann verði einn 
mesti seldi höfundur ársins þegar upp 
verður staðið.  Gunnar Már er vinsæll, 

bæði sem höfundur, þjálfari og eins á 
vefnum. Báðar eru bækurnar vel úr 
garði gerðar, fróðlegar og skemmti-
legar. Þær hitta beint í mark í þeirri 
heilsubylgju sem gengur yfir og eru 
bráðnauðsynlegt grundvallarrit þeirra 
sem vilja temja sér hollari lífsstíl með 
lág kolvetna mataræði. 

Matarsíða svavars

Matreiðslu – bókajól
Aldrei hafa að líkindum verið 

gefnar út fleiri matartengdar 
bækur á íslensku en í ár. Matar-

blaðamanni telst til að þetta séu 28 bækur, 
ef allt er talið með, íslenskar frumútgáfur, 
þýðingar og endurútgáfur. Til viðbótar 
gefur svo forlagið út eina af bókum 
Nönnu Rögnavaldsdóttur á frönsku, sem 
samanlagt gerir 29 matartengdar bækur 
sem gefnar eru út hér á landi á árinu. 

Ekki eru þetta allt eiginlegar mat-
reiðslubækur í hefðbundnum skilningi. 
Ein þessara 29 bóka er til að mynda 
um gæludýramat. Hin stórgóða vínbók 
Steingríms Sigurgeirssonar, Vín-frá þrúgu 
í glas, sem þegar hefur verið fjallað ít-
arlega um hér, er ekki heldur eiginleg 
matreiðslubók – en þó klárlega matar-
tengd bók.  

Þá er samkvæmt Bókatíðindum jóla-
réttabók Sigga Hall frá í fyrra endurút-
gefin í ár og eins eru endurútgefnar í einu 
lagi þrjár stórgóðar eldri bækur, Af bestu 

lyst 1, 2 og 3, sem komu fyrst út 1993, 
2001 og 2008. 

Bókatíðindi villandi
Raunar er það svo að þótt Bókatíðindi 
gefi all góða mynd af bókaútgáfu ársins 
er sú mynd ekki fullkomlega rétt. Til að 
mynda er hin ágæta bók Eldað undir 
bláhimni, í ritstjórn Heiðdísar Lilju Sig-
urjónsdóttur, athugasemdalaust flokkuð 
með nýútgefnum bókum í Bókatíðindum 
þótt hún hafi komið út í fyrra. Síðan 
vantar bæði Grillað með Jóa Fel og Ís-
lensku hamborgarabókina í Bókatíðindi 
2013, þrátt fyrir að báðar hafi sannarlega 
komið út á árinu. 

Fimmtán fyrirtæki eða forlög gefa út 
matartengdar bækur í ár. Tvö eru með 
flesta titla, Forlagið og BF-útgáfa, með 
sex titla hvort forlag. Sé litið til fjölda 
frumsaminna, nýrra íslenskra mat-
reiðslubóka hefur Bókafélagið vinningin. 
Sé ný íslensk matreiðslubók skilgreind 

sem - frumsamin bók á íslensku eftir 
íslenskan höfund þar sem aðalefnið er 
mataruppskriftir fyrir manneskjur - telst 
matarblaðamanni til að í allt hafi komið 
út 19 frumsamdar íslenskar matreiðslu-
bækur árið 2013. 

Þriðja hver matreiðslubók 
eftir Hafnfirðing
Framangreindar upplýsingar eru byggðar 
á samtölum við öll bókaforlögin sem gefa 
út matartengdar bækur í ár, nokkra höf-
unda og uppflettingum í bókasafnsfor-
ritinu Gegni. Ef rýnt er í útgáfu ársins 
– og litið framhjá vanköntum Bókatíð-
inda – er ljóst að þetta er samt merki-
legt matreiðslubókaár. Ekki síst fyrir 
Hafnarfjörð! Af þessum 19 eiginlegu 
matreiðslubókum sem koma út í ár er 
þriðjungur skrifaður af hafnfirðingum. 
Fimm Hafnfirðingar eiga sex af þessum 
19 titlum. Ætli það sé ekki einhvers konar 
heimsmet miðað við höfðatölu?

Í svipuðum anda er er lágkolvetna 
eftirréttabók matarbloggarans 
Maríu Kristu Hreiðarsdóttur, 

Brauð og eftirréttir Kristu – sykur ger 
og glútenlaust. Matarblaðamaður hefur 
orðið þeirrar ánægju aðnjótandi að fá 
að smakka á sumu því góðgæti sem 
uppskriftir eru að í bókinni – bökuðu 
af höfundi sjálfum. Það smakk eitt 
og sér sannfærði hann um að kaupa 
bókina. Eftirréttabók Maríu Kristu er 
frábær, frumleg og flott. 
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svavar@islenskurmatur.is

Ábendingar, góð ráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum 

Hafnarfjarðar og Garðabæj-
arum hvaðeina sem tengist mat eru 
vel þegnar. Verið óhrædd við að hafa 
samband, hvort sem um er að ræða 
skemmtilega jólasiði, reynslusögur 
af veitingastöðum eða úr versl-

unum, ábendingar um sniðuga 
matvöru, ræktun eða framleiðslu 
í bæjunum. Endilega sendið okkur 
línu á netfangið svavar@islenskur-
matur.is. Góðar uppskriftir eru líka 
vel þegnar, ekki síst ef þær tengjast 
jólunum.

Thelma Þorbergsdóttir er líka 
hafnfirskur matarbloggari 
sem gefur út eftirréttabók, 

Freistingar Telmu. Það er bók sem ber 
nafn með rentu. Eins og meðfylgjandi 
kápa ber glögglega með sér er bókin 
stútfull af freistingum. Freistingar 
Thelmu er einstaklega girnileg bók 
og greinilega skrifuð af ástríðu – með 
frábærum sérkafla um barnaafmæli. 

Þriðja hafnfirska konan sem 
á matreiðslubók í ár er Rósa 
Guðbjartsdóttir. Hún er fjarri 

því að vera nýgræðingur á þessu sviði, 
eins og greinilegt er af Partíréttum, 
nýjust afurðinni. Bókin er sett upp 
á léttleikandi hátt með ferskum og 
sniðugum uppskriftum að alls kyns 
smáréttum, drykkum ís, kökum og 
fleiru – öllu sem þarf til að búa til 
gott partý. Hugmyndin er góð og 
svínvirkar í frábærri bók.

Að lokum er rétt að láta fljóta 
hér með Íslensku hamborgara-
bókina eftir þann sem þetta 

skrifar. Bókin er hálft í hvoru varnar-
ræða fyrir hinn holla og góða ham-
borgara, en það er mat höfundar að 
úr úrvals íslensku kjöti, grófu brauði 
og íslensku grænmeti sé hægt að búa 
til hágæða mat.  Auk hefðbundina 
nautahamborgara má í Íslensku ham-
borgarabókinni finna tugi uppskrifta 
að sósum, kartöfluréttum, brauðum og 
borgurum úr hrefnu, hreindýrakjöti, 
kjúklingi, grísakjöti, lambakjöti, laxi og 
humar – svo nokkuð sé nefnt. Bókin 
er skrýdd meistaralegum ljósmyndum 
Kristins Magnússonar.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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„Hélt að ég hefði 
slegið eitthvað met“
Jón Ólafsson tónlistarmaður 

hefur í haust haldið merkilega 
tónleikaröð í Salnum í Kópavogi, 

undir heitinu „Af fingrum fram“. Á 
tónleikunum hefur hann fengið til 
sín landþekkt tónlistarfólk, og rætt 
við það á sviðinu, í tali og tónum, og 
alltaf fyrir fullum sal.

Það var líka tilfellið þegar ég fór 
mér á tónleika Jóns með textasnill-
ingnum Bjartmari Guðlaugssyni. 
Þegar ég kom að Salnum, örfáum 
mínútum áður en tónleikarnir hófust, 
var hvert sæti þegar skipað og mikil 
eftirvænting hjá öllum viðstöddum. 

Það er rétt að segja það strax að 
Jón og Bjartmar brugðust engum 
væntingum. Það kom mér, manni 
undir fertugt, raunar á óvart hversu 
langur ferill Bjartmars er orðinn, en 
hann var byrjaður löngu fyrir 1980 og 
hefur verið að síðan. Mörg laga hans 
eru fyrir löngu orðin sígild. Nefna 
má lögin um Sumarliða, Sumarliði 
fullur og fleiri lög, Týnda kynslóðin, 
Hippinn, 15 ára á föstu, Járnkarlinn, 
Súrmjólk í hádeginu, Negril (Það 
var ljóð sem lifði langan vetur) sem 
Bjartmar gerði vinsælt með Bergris-
unum, auk fleiri laga sem við fengum 
að hlýða á. Þá voru einnig leikin lög 
þar sem Bjartmar á ýmist texta eða 
bæði lag og texta, eins og lagið „Afi“ 
sem Björk Guðmundsdóttir söng um 
árið og lagið „Þannig týnist tíminn“ 
sem Lay Low og Raggi Bjarna sungu 
inn í hug og hjörtu landsmanna.

Sannarlega má segja að prógram-
mið hafi verið flutt „af fingrum fram“ 
því fram kom að þeir hefðu haldið 
eina æfingu, sem reyndar að mestu 
hefði farið í skemmtilegt spjall úti í 
bílskúr. 

Jón Ólafsson kom vel undirbú-
inn til leiks. Hann hafði augljóslega 
kynnt sér vel feril Bjartmars, æsku-
slóðir hans og uppruna, en Bjartmar 
er hálfur Færeyingur og Eyjamaður 
alla leið. En ekki einungis það, því 
Jón kunni góð skil á öllum lögum 
Bjartmars og gat hikstalaust vitnað 
bæði í texta Bjartmars, ekki síður en 
einkunnarbækur úr grunnskólanum 

í Vestmannaeyjum, ekki síður en að 
kunna góð skil á öllum lögunum.

Bjartmar sjálfur var í fantaformi og 
miklu stuði. Útgeislun hans og spila-
gleði skilaði sér vel til áhorfenda ekki 
síður en sögurnar hans og samtölin 
við Jón milli laga. Þá var Bjartmar 
óhræddur við að láta salinn heyra 
í sér, og áhorfendur tóku undir í 
mörgum lögum. 

Þeir Jón og Bjartmar náðu líka mjög 
vel saman, bæði í samtölum og sam-
spili. Jón hefur einstakt lag á að leyfa 
gestinum að njóta sín, og það kom 
mjög vel fram á tónleikunum með 
Bjartmari. Bjartmar hafði frá mörgu 
að segja og hann býr yfir frásagnar-
gáfu. Hann er mjög persónulegur, og 
liggur ekki á skoðunum sínum um 
samfélagið og sjálfan sig raunar líka. 
Jón býr líka yfir þeirri náðargáfu að 
geta skotið inn athugasemdum, jafnt 
í samtölunum, sem í feiknaskemmti-
legu undirspili á píanóið, og einnig 
óvæntum frösum sem og listagóðum 
sólóum inn á milli.

Bjartmar sjálfur lék á kassagítar, og 
sló ekki feilnótu og hljóp um sviðið 
á tímabili. Ekki ónýtt hjá manni sem 
kominn er á sjötugsaldur. Það var 
líka áhugavert að fylgjast með sam-
spili þeirra tveggja. Bjartmar byrjaði 
gjarnan að spila, gekk til Jóns, sem var 
fljótur að nema hljómana, og síðan 
var leikið „af fingnum fram“ í bók-
staflegri merkingu. 

Það var aðeins eitt sem truflaði 
mig, sem óbreyttan áhorfanda út í 
sal. Þeir Jón og Bjartmar höfðu sér 
til fulltingis Júlíus Rúnarsson, sem 
lék á bassa. Samspilið gekk örlítið 
brösuglega í upphafi, en hann var 
samt fljótur að hitna á bassanum, og 
samspilið gekk eins og í sögu þegar 
líða tók á tónleikana. Allar smásyndir 
voru enda fyrirgefnar þegar í ljós kom 
að dagskráin var í raun og veru flutt 
„af fingrum fram“ og með góðum 
árangri.

Annað sem mér þótti dálítið 
magnað, var sú næma tilfinning Jóns 
fyrir efninu. Honum tókst að byggja 
tónleikana upp sem mjög skemmti-

legt ferðalag um feril Bjartmars. Við 
fengum að heyra öll hans þekktu-
stu lög og mörg til auk frábærra 
skemmtisagna Bjartmars. En síðan 
tókst honum að ramma tónleikana 
inn með næmri athygli. Í upphafi tón-
leikanna lýsti Bjartmar því hvernig 
hann hefði fengið 1,1 á prófi í grunn-
skólanum í Eyjum. Hann lýsti les-
blindunni, og misskilningi sem varð 
við þetta. „Ég hélt að ég hefði slegið 
eitthvað met“ sagði Bjartmar, sem 
hélt að hann hefði fengið 11 á prófinu. 
Þetta rifjaði Jón upp í lokin á tónleik-
unum, sem þannig smullu einhvern 
veginn saman í dásamlega heild. 
Og sýndu um leið að Jón ber mikla 
virðingu fyrir viðfangsefni sínu. Það 
skilar sér beint til áhorfenda.

Tónleikarnir stóðu í meira en tvær 
klukkustundir. Þeir félagarnir upp-
skáru mikið lófaklapp bæði milli laga, 
ekki síður en í lokin og verðskuldað 
uppklapp. 

Það er eiginlega vel við hæfi að 
gefa þeim Bjartmari og Jóni 11 fyrir 
frammistöðuna á þessu prófi. Þeir 
eru vel að því komnir. 
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Utan úr heiMi

Gro Harlem Brundtland: 

Jafnréttið verðmætara en olían
Jafnrétti kynjanna skilar meiru til þjóðarbúsins  
í Noregi heldur en allur olíuiðnaðurinn samanlagt.

„Rannsóknir sýna að framlag 
kvenna hér er mikið. Raunar svo 
mikið að þátttaka kvenna í at-

vinnu- og efnahagslífinu, bara þátttakan 
sem er umfram meðaltal annars staðar, 
hefur meiri áhrif á þjóðarframleiðsl-
una í Noregi, en sem nemur gervöllum 
olíuiðnaðinum,“ segir Gro Harlem 
Brundtland, fyrrverandi forsætisráð-
herra Noregs.

Ég ræddi við hana í hléi á alþjóðlegri 
ráðstefnu, Women, Power and Politics, 
sem haldin var í Osló á dögunum, í til-
efni af því að 100 ár eru liðin frá því 
að norskar konur fengu kosningarétt. 
Brundtland flutti ræðu á ráðstefnunni 
sem hlaut afar góðar viðtökur og mikið 
lófaklapp.

Brundtland segir að jafnrétt kynjanna 
snerist ekki aðeins um mannréttindi, 
heldur sýndi þetta dæmi, og raunar 
mörg önnur, að jafnrétti væri ekki síður 
mikilvægt efnahagsmál. Hún nefndi 
einnig önnur ríki. Ef atvinnuþátttaka 
bandarískra kvenna yrði á við atvinnu-
þátttöku karla, þá myndi þjóðarfram-
leiðsla Bandaríkjanna aukast um 5 pró-

sent. Sambærilegt hlutfall í Japan yrði 
9 prósent, og 12 prósent í Sameinuðu 
Arabísku furstadæmunum.

Brundtland segir að breytingar verði 
ekki yfir nótt. Hún rifjar upp stöðu 
mála um miðja tuttugustu öld. Þá hafi 
blasað við norskum stúlkum að verða 
húsmæður. „Þær fengu meira að segja 
færri tíma í stærðfræði en strákar, en á 
móti lærðu þær að elda mat. Að verða 
heimavinnandi húsmóðir var það sem 
ætlast var til af stúlkum.“

Þetta hafi nú breyst, en það hafi 
ekki gerst baráttulaust. Hún hafi nú 
áhyggjur af bakslagi í jafnréttisbarátt-
unni. „Stelpur og strákar halda kannski 
að þau geti gleymt jafnrétti kynjanna. 
Það sé búið að ná því og ekki þurfi 
að hugsa meira um það. En þetta er 
hættulegt hugarfar,“ segir Gro Harlem 
Brundtland. „Við þurfum stöðugt að 
halda vöku okkar og vinna að jafnrétti,“ 
segir hún og bætir við, að þótt margir 
áfangar hafi náðst í Noregi, sé jafnrétti 
kynjanna ekki náð. Enn fremur séu vís-
bendingar um að kynbundinn launa-
munur fari vaxandi.

Gro Harlem Brundtland nefnir að 
margt hafi verið gert til að bæta stöðu 
kynjanna. Það hafi þurft markmið, lög-
gjöf og pólitískan vilja til að fylgja þessu 
eftir. Jafnréttið komi ekki af sjálfu sér.

Hún bendir meðal annars á lög um 
kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja og 
rúmt fæðingarorlof. „Atvinnuþátttaka 
norskra kvenna er með því mesta sem 
þekkist og á sama tíma er fæðingartíðni 
í Noregi einnig ein sú hæsta í Evrópu. 
Það á ekki að setja konur í þá stöðu að 
þurfa að velja hvort þær vilji starfs-
frama eða eignast börn. Þetta er sam-

eiginlegt verkefni karla og kvenna. Við 
höfum efni á því. Ekki vegna olíunnar, 
heldur vegna þess að slík stefna eykur 
atvinnuþátttökuna og bætir samfé-
lagið. Nú fara 90 prósent norskra karla 
í fæðingarorlof. Þetta hefur í för með 
sér að stjórnendur fyrirtækja líta sömu 
augum á karla og konur þegar kemur 
að barneignum.“

Gro Harlem Brundtland varð 
fyrsta konan til að gegna embætti 
forsætisráðherra í Noregi. Hún 
myndaði sína fyrstu ríkisstjórn árið 
1981, en hún var formaður Verka-
mannaflokksins. Þetta vakti heims-
athygli. Það vakti ekki síður athygli 
þegar hún myndaði sína aðra 
ríkisstjórn, þar sem átta af átján 
ráðherrum voru konur, en slíkt 
var fordæmalaust þá, um miðjan 
níunda áratuginn. Brundtland 
varð forsætisráðherra þrisvar, en 
hún lét af embætti árið 1996. Þá 
hætti hún formlegum afskiptum af 
stjórnmálum í Noregi og varð sér-
stakur sendimaður hjá Sameinuðu 
þjóðunum. Hún hefur  jafnframt 
setið í „öldungaráði“ heimsins 
ásamt mönnum á borð við Jimmy 
Carter fyrrverandi Bandaríkjafor-
seta og Nelson Mandela, fyrrver-
andi forseta Suður-Afríku.

Ráðstefnan Women, Power and 
Politics var haldin í tilefni af því að 
100 ár eru liðin frá því að norskar 
konur hlutu kosningarétt. Til 
stendur að fylgja ráðstefnunni eftir 
með málþingi í Norræna húsinu hér 
á landi nú um helgina. 

Á ráðstefnunni í Osló voru 
haldin fjölmörg erindi og mjög 
fróðlegar umræður  urðu um ýmis 
efni og úr mörgum heimshlutum, 
jafnt Noregi sem Nepal. Fjallað 
hefur verið um marga fleti jafn-
réttisbaráttunnar, bæði stjórnmála-
þátttöku, kynbundið ofbeldi, áhrif 
fjármálakreppunnar, kynjakvóta og 
margt fleira.

Meðal þátttakenda í ráðstefnunni 
voru Shirin Ebadi, handhafi frið-
arverðlauna Nóbels, Helen Clark, 
fyrrverandi forsætisráðherra Nýja-
Sjálands og margar fleiri.

Shirin ebadi er handhafi friðarverðlauna nóbels. Hún er frá Íran en er land-
flótta. Hún fjallaði meðal annars um karlaveldið í Íran, þar sem femínistar 
hafa verið dæmdir í margra ára fangelsi fyrir að krefjast sjálfsagðra réttinda. 
Hún lýsti því hvernig íslam er notað til að réttlæta völd karla yfir konum. Þeir 
túlki Kóraninn sér í hag. en konur geti líka virkjað andstöðu sína í gegnum 
trúarbrögðin. Hún hvetur konur úr sínum heimshluta til að kynna sér íslam 
vandlega og nýta sér sína túlkun.

radhika balakrishnan er doktor í hagfræði og starfar í bandaríkjunum. Hún 
fjallaði um áhrif fjármálakreppunnar á ráðstefnunni. Hún lítur á hlutina í víðu 
samhengi. Hún segir að efnahagsstefna ríkja verði að grundvallast á mann-
réttindum. Áherslan þurfi að vera á að breyta kerfinu sem veldur kreppunni 
og misskiptingu. niðurskurðarstefnan sem nú tíðkast í mörgum evrópuríkjum 
sem viðbragð við kreppunni sé mistök. með niðurskurði í opinberri þjónustu 
sé dregið úr réttindum og vegið að almenningi. bæði körlum og konum.
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Gjafabréf með upphæð að eigin vali
Gjafabréfin er hægt að nýta sem 
innborgun fyrir dvöl í læknisfræðilega 
endurhæfingu, heilsudvöl, námskeið 
eða stakar meðferðir.

Gjafabréf fyrir heilsudvöl
Hentar vel fyrir þá sem vilja gefa t.d. 
heilsudvöl, helgardvöl, námskeið, 
5 daga heilsudvöl og heilsuviku.

Gjafabréf á Heilsustofnun er góður kostur fyrir þá sem vilja 
styðja við sína nánustu sem koma til dvalar á Heilsustofnun 
NLFÍ í Hveragerði til lengri eða skemmri tíma.

– heilsusamleg og góð gjöf

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Gjafabréf á 
Heilsustofnun




