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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar úthlutar jólaaðstoð í dag: 

Mjög erfitt hjá mörgum
„Þetta eru erfið spor hjá mörgum,“ 

segir Njóla Elisdóttir, formaður 
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar. 

Hátt í 200 manns fá aðstoð nefndarinnar 
nú fyrir jólin. Njóla segir að nefndin leggi 
áherslu á að aðstoða barnafjölskyldur, enda 
þótt aðrar fjölskyldur séu ekki síður illa 
staddar. 

„Þeir eru margfalt fleiri sem þurfa á 
þessari hjálp að halda. Ég finn þetta svo 
greinilega þegar fólk er að hringja,“ segir 

Njóla. Margir skjólstæðingar séu öryrkjar, 
sumir í langtímaatvinnuleysi en dottnir 
út af bótum. 

Njóla segir að fólk þurfi að sækja um 
úthlutun hjá nefndinni, miðað sé við bæði 
fjölskyldustærð og tekjur. Ætla megi að 
meðaltekjur á umsókn séu um 2,2 millj-
ónir á tíu mánaða tímabili, frá október til 
október. Það gera um 220 þúsund króna 
heildartekjur á mánuði. 

Úthlutað verður í dag, en næsta úthlutun 

á eftir verður á mánudaginn, 15. desem-
ber. Aðstoðin er fólgin í kortum sem fólk 
getur notað í Krónunni og Fjarðarkaupum. 
En að auki úthlutar nefndin jólapökkum, 
en krakkar í 8. bekk Öldutúnsskóla lögðu 
nefndinni til fjölmarga pakka. Þá hefur 
mæðrastyrksnefndin fengið jólapakka frá 
fyrirtækjum auk stykja. 

„Þótt þetta séu ekki háar fjárhæðir þá 
hefur þetta bjargað jólunum hjá mörgum, 
“ segir Njóla Elíasdóttir. 

Jólin nálgast og jólasnjórinn er kominn. Veðrið hefur hins vegar við misjafnt á aðventunni og jólatréð í hjarta Jólaþorpsins þurfti 
að flytja.  Sjá bls. 2.
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Barnafólk óvelkomið í Garðabæ? 
Guðrún Elín Herbertsdóttir, 

bæjarfulltrúi Bjartrar 
framtíðar í Garðabæ segir 

„ómögulegt að skilja hækkunina öðru-
vísi en svo að verið sé að gera barna-
fjölskyldur óvelkomnar í Garðabæ“ 
og vísar þar til hækkunar á leikskóla-
gjöldum í Garðabæ, sem samþykkt 
var í bæjarstjórn á dögunum. Bæjar-
fulltrúar Bjartrar framtíðar greiddu 
atkvæði gegn hækkunum á leikskóla-
gjöldum. Aðrir samþykktu. 

Guðrún Elín segir í bókun að BF 
geti ekki fallist á að hækka gjald-
skrána, þar sem hún sé þegar með 
því hæsta sem þekkist og hærra en 
í nágrannasveitarfélögunum, séu t.d. 
37 prósentum hærri í Garðabæ en 
í Reykjavík. „Ef Garðabær hækkar 

sína gjaldskrá um 3,4% en Reykja-
vík lækkar sína um 6% þá verður 
leikskólagjöld 36 þúsund krónur í 
Garðabæ á móti tæpum 25 þúsund 
krónum í Reykjavík. Leikskólagjöld 
í Garðabær verða þá 46,7% hærri en 

í Reykjavík. Þá er því oft slegið fram 
að “útsvar sé mun lægra í Garðabæ”. 

Hvað ætli það muni miklu? Það 
munar 0,82 prósentustigum. 
Meðaltekjur einstaklinga á Íslandi 
er 402 þúsund krónur á mánuði og 
sé gert ráð fyrir að meðaltekjur fjöl-
skyldu séu 804 þúsund króna greiðir 
sú fjölskylda kr. 6.600 minna á mánuði 
í útsvar í Garðabæ en Reykjavík. Þessi 
fjárhæð er ekki nema einn þriðji af 
mismuni leikskólagjalda milli Garða-
bæjar og Reykjavíkur,“ segir meðal 
annars í bókun Guðrúnar Elínar 
Herbertsdóttur. María Grétarsdóttir, 
bæjarfulltrúi Fólksins í bænum fjallar 
einnig um þessi mál í grein hér í blað-
inu. 

Sjá bls. 4.

Garðabær: 

Fjárhagsáætlun samþykkt
Bæjarstjórn Garðabæjar sam-

þykkti fjárhagsáætlun næsta 
árs í byrjun mánaðarins. Fram 

kemur í fundargerð bæjarstjórnar að 
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri, lagði 
til nokkrar breytingar frá frumvarpi 
til fjárhagsáætlunar sem kynnt var 
fyrr í vetur. Meðal annars var lagt til 
að leikskólagjöld yrðu hækkuð um 23 
milljónir, dregið yrði úr niðurgreiðslu 

á skólamat um 15 milljónir, og rekstr-
arkostnaður til hjúkrunarheimilsins 
Ísafoldar yrði lækkaður um næstum 
70 milljónir. Þá er gert ráð fyrir 18 
milljóna króna viðbótarútgjöldum 
vegna samninga tónlistarskóla-
kennara og 32 milljónir í þróunar-
sjóði leik og grunnskóla. Í áætlunum 
bæjarins segir að skuldahlutfall hans 
stefni undir 100 prósentin. 

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar: 

Aðeins til bráðabirgða
Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar-

bæjar fyrir næsta ár var sam-
þykkt í Bæjarstjórn Hafnar-

fjarðar í vkunni. Áætlunin gerir að 
mestu ráð fyrir óbreyttum rekstri frá 
því sem verið hefur á yfirstandandi 
ári, að teknu tilliti til verðlagshækkana 
og kostnaðarhækkana vegna kjara-
samninga, en ákveðið var að falla frá 
áformum um hækkun dvalar- og fæð-
isgjalda í leikskólum sem og hækkun 

gjalds í frístundaheimilum, segir í 
fréttatilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ. 

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
og Vinstri grænna gagnrýna að lítið 
samráð hafi verið við gegð áætlunarin-
anr og lítið svigrúm til „lýðræðislegrar 
umræðu um stefnumarkandi ákvarð-
anir,“ segir í fréttatilkynningu minni-
hlutans. , sem telja að meirihluti Sjálf-
stæðisflokks og Bjartrar framtíðar 
hafi nýtt tímann frá kosningum illa. 

Þá segja bæjarfulltrúar minnihlutans 
að sú fjárhagsáætlun sem bæjarstjórn 
samþykkti í vikunni eigi aðeins að 
vera til bráðabirgða. „Eins og fram 
kemur í greinargerð með áætluninni 
verður áætlunin endurskoðuð strax á 
vormánuðum 2015 þegar bæjarstjóri 
hefur lagt fram hagræðingartillögur 
sínar sem nú er unnið að á grund-
velli greiningar á rekstri og þjónustu 
sveitarfélagsins.“ Hvað er séríslenskt? 

Menningararfur er öflugt tæki 
í pólitískri þjóðernisstefnu 
og er eins óskylt þjóð-

fræði- og þjóðháttaáhuga og hugsast 
getur. Áhugi á eigin menningu og 
sögu fær mann til að horfa út fyrir 
landsteinana, tengjast og samsvara 
sig öðrum menningarheimum. Það 
má því segja að þjóðfræði snúist um 

tengingar og lífið í sínu víðasta sam-
hengi. Mér finnst lífsnauðsynlegt að 
hugleiða þessar tengingar sem hljóta að 
vera eitt besta vopnið gegn varasamri 
þjóðhverfu. Hvað er til dæmis hægt að 
kalla séríslenskt? “ Þetta segir Eyjólfur 
Eyjólfsson tenór í ítarlegu viðtali við 
Bæjarblaðið Hafnarfjörð/Garðabæ. 

Sjá bls. 6. 

Jólatréð í hjarta Jólaþorpsins í miðbæ Hafnarfjarðar var flutt inn í verslunar-
miðstöðina Fjörð vegna veðurs. eins og myndirnar sýna, lögðu margir hönd 
á plóg, enda töluvert verk að koma tré af þessari stærð fyrir.

Guðrún elín Herbertsdóttir.

Ungmenni á
götunni um jólin
Það er alveg þekkt staðreynd að 

krakkar eru á götunni yfir há-
tíðarnar. Nú er ég að koma aftur 

inn á völlinn eftir fjögurra ára hlé. Ég hef 
sinnt þessum málum í 20 ára og um hver 
jól eru alltaf einhverjir krakkar sem hafa 
á engan stað til að fara um jólin,“ segir 
Guðmundur Týr Þórarinssson, einnig 
þekktur sem Mummi í Götumiðjunni, 
í samtali við bæjarblaðið  Hafnarfjörð/
Garðabæ. Hann segir að krakkar frá 15-
18 ára séu í þessum sporum og komist 
ekki inn í gistiskýli, konukot eða slík 
úrræði, því þar sé aldurstakmark. 

Götusmiðjan hefur sett af stað 
landsátakið „Jól á götunni“. Þetta er 
söfnun til að koma upp neyðarskýli 
og rekstri útideildar sem hefur það að 
markmiði að hjálpa ungmennum frá 
fíkniefna- og afbrotatengdum lífsstíl. 
Þjónustumiðstöð Götusmiðjunnar 

var formlega opnuð að Stórhöfða 15 
í Reykjavík fyrir viku. Hún á að hýsa 
útideildina, auk þess sem þar verður 
sinnt meðferðarstarfi og fræðslu fyrir 
ungmenni og aðstandendur þeirra, segir 
í fréttatilkynningu. Stofnað hefur verið 
til neyðarnúmers 800-1133 sem opinn 
verður allan sólarhringinn. Um er að 
ræða gjaldfrjálst númer sem öll símafyr-
irtæki í landinu hafa sameinast um hýsa. 
Þjónustan er hugsuð fyrir ungmenni í 
vanda sem vilja láta sækja sig og komast 
í öruggt skjól. 

Í fréttatilkynningunni segir að stofn-
aðar hafi verið valgreiðslur í heima-
banka fólks og fyrirtækja sem hverjum 
og einum sé frjálst að greiða. Einnig 
hefur verið stofnað til söfnunarnúm-
ersins 908-1133 þar sem 1.500 kr. verða 
gjaldfærðar vegna þessa. Verndareng-
illinn er einnig til sölu þessa dagana.

Aríur og 
fleira gott
Systurnar og söngkonurnar 

Erla Björg og Rannveig Kára-
dætur koma fram á tónleikum 

í safnaðarheimilinu í Vídalínskirkju, 
Garðabæ 14. desember kl. 20. 

Á tónleikunum verða flutt söng-
ljóð, aríur og dúettar úr ýmsum vel 
þekktum óperum. Allir eru hjartan-
lega velkomnir, segir í fréttatilkynn-
ingu, en aðgangseyrir er 2000 kr. 

Erla Björg og Rannveig hófu nám 
sitt við Tónlistarskólanní Garðabæ, 
en hafa síðan báðar numið erlendis. 

Eimskip komið með tilboð
Eimskip hyggst reisa stóra 

frystigeymslu á athafnasvæði 
sínu við Hafnarfjarðarhöfn. 

Tilkynnt var um þetta í byrjun nóv-
ember, en eftir því sem bæjaryfir-
völd segja blaðinu, hefur Eimskip 
þegar fengið tilboð í byggingar. Hug-
myndin mun vera að hefja fram-
kvæmdir sem fyrst. 

Til stendur að á svæðinu rísi 10 
þúsund tonna frystigeymsla. Þetta 

segir Eimskip að sé gert vegna aukn-
ingar í veiðum og vinnslu á uppsjáv-
arfiski. Einnig sé aukin eftirspurn 
eftir vöruhótelaþjónustu fyrir frystar 
notendavörur. 

Félagið hefur lengi haft starfsemi 
í Hafnarfirði og rekur þar frystig-
eymslu sem er þrisvar sinnum minni 
en sú sem fyrirhuguð er. 

„Markmið félagsins er að byggja 
upp öfluga þjónustumiðstöð fyrir 

sjávarútveginn staðsetta í Hafnarf-
irði. Hafnarfjarðarhöfn er vel stað-
sett og býður upp á góða aðstöðu 
fyrir útgerðir,“ segir í tilkynningu 
Eimskips frá því í byrjun síðasta 
mánaðar. 

Þar kom einnig fram að fram-
kvæmdir ættu að hefjast fyrir áramót 
og að fyrsti áfangi nýju frystigeymsl-
unnar yrði tilbúinn til notkunar 
næsta sumar. 
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Mikið er ég ánægður með krakkana í 8. bekk í Öldutúnsskóla. Í stað 
þess að halda pakkajól fyrir sig sjálf í skólanum fara krakkarnir með 
peninga sem annars hefðu farið í gjöf fyrir bekkjarfélaga og kaupa 

gjöf fyrir barn úti í bæ. Þessu hafa þau pakkað inn og gefið Mæðrastyksnefnd 
bæjarins. Því miður er það svo í okkar ágæta samfélagi að þeir eru fjölmargir 
sem búa við fátækt og erfiðar aðstæður. Hundruð manna í Hafnarfirði einum 
leita sér aðstoðar fyrir jólin, og margir raunar allt árið. 

Við veitum meðbræðrum okkar og systrum sannarlega stuðning í gegnum 
skattana okkar og þeim peningum er vel varið. Enga á að skilja útundan og 
það má svo sannarlega gera betur. En blessunarlega eru líka fjölmargir úti í 
samfélaginu sem eru boðnir og búnir og veita samborgurum sínum aðstoð 
og hlýju með óeigingjörnu starfi.

En það getur mikið stress fylgt jólunum, líka hjá þeim sem alltaf hafa allt til 
alls. Það getur hreinlega tekið fólk á taugum. Allt á að vera svo frábært og 
fullkomið. Kreditkortið keyrt í botn. En jólin þurfa ekki að vera keppni um 
flottustu skreytingarnar, besta matinn og dýrustu gjafirnar. Hvernig líður þér 
þegar útvarpsþulurinn á Rás 1 segir: „Útvarp Reykjavík, útvarp Reykjavík. 
Gleðileg jól.“? Þá koma jólin og þessi dásamlegi friður. 

Jólin marka líka mikilvæga breytingu. Sólin fer loksins að hækka á lofti á ný, 
dagarnir lengjast og allt í einu kemur blessað vorið.

Gleðileg jól kæru lesendur og hafið það sem allra best yfir hátíðarnar. Við 
sjáumst á nýju ári.

Ingimar Karl Helgason

Þá koma jólin

Leiðari Gleðilega hátíð, bjart 
og farsælt komandi ár
Aðventan er yfirleitt tími ann-

ríkis. Allt er á fullu, viðburðir 
í skólum barnanna, fjölskyldur 

hittast, vinnufélagar gera sér glaðan 
dag og umhverfið breytir um svip með 
ljósum og skrauti. En aðventan er ekki 
síður tími íhugunar, endurlits og eftir-
væntingar. Við höfum öll gott af því að 
hægja á okkur, staldra við, njóta augna-
bliksins og lifa í núinu. Enda fylgja 
jólakveðjum manna á milli oftast ekki 
bara óskir um glaðar stundir á nýju ári, 
heldur ekki síður þakkir fyrir hið liðna. 

Á tímamótum er hollt að líta yfir far-
inn veg, íhuga hvort gatan hafi verið 
gengin til góðs og leggja drög að fram-
haldinu. Síðustu vikur í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar hafa einkennst af yfir-
ferð yfir rekstur bæjarins og áætanagerð 
inn í framtíðina. Að öðrum verkefnum 
ólöstuðum, hlýtur fjárhagsáætlunin að 
teljast það mikilvægasta, grundvöllur 
alls annars starfs á vegum bæjarins. 
Ákvarðanir um reksturinn byggjast 
jafnan á mótaðri stefnu, fjárhagslegur 
grundvöllur þarf að styðja við sett 
markmið. 

Framtíðarbærinn  
Hafnarfjörður
Samstarfssáttmáli meirihlutans sem 
lagður var fram síðastliðið sumar 
inniheldur meðal annars nokkur lyk-
ilorð um stefnuna fram á veginn. Við 

viljum að Hafnarfjörður sé ábyrgur, 
aðgengilegur og áhugaverður fram-
tíðarbær. Ábyrgur rekstur, aðgengi á 
öllum sviðum fyrir bæjarbúa og gesti og 
skemmtilegt mannlíf eru þannig okkar 
markmið og síðast en ekki síst skal ötul-
lega stutt við yngsta fólkið okkar, sjálfa 
framtíðina. 

Helstu tíðindi endanlegrar fjárhags-
áætlunar, helsta breytingin frá fyrstu 
drögum, hljóta því að vera þau ánægju-
legu tíðindi að ekki reyndist nauðsyn-
legt að hækka gjöld í leikskólum og 
tómstundaheimilum bæjarins, sem áður 
hafði virst óumflýjanlegt. 

Í áætlun fjölskyldusviðs bæjarins má 
meðal annars greina þau ánægjulegu 
tíðindi að þörf fyrir fjárhagsaðstoð 
hefur minnkað að undanförnu og að 
næsta ár verður þörfin minni en árið 
2014. Samningar um notendastýrða 
persónulega aðstoð (NPA) sem byggðu 
á tveggja ára tilraunaverkefni sem lýkur 
um þessi áramót verða framlengdir, 
enda er bæjarstjórn einhuga um þá 
stefnu að fylgja því verkefni áfram. 

Rýnt til gagns
Fjölmörg greiningarverkefni hafa verið 
sett af stað á undanförnum mánuðum, 
enda óhjákvæmilegt að nýr meirihluti 
og nýráðinn bæjarstjóri rýni gaum-
gæfilega allar forsendur sem liggja til 
grundallar viðfangsefnum næstu ára. 

Nú stendur yfir alhliða rekstrarúttekt á 
starfsemi bæjarins, en einnig má nefna 
starfshóp um fyrirkomulag heilsdags-
skóla og stuðning bæjarins við íþrótta- 
og tómstundaiðkun, yfirferð yfir fé-
lagslegt húsnæði á vegum bæjarins, 
endurskoðun deiliskipulags í Skarðshlíð 
og almenna greiningu á möguleikum til 
þéttingar byggðar í Hafnarfirði. 

Verkefnalisti bæjarstjórnar þessa dag-
ana er því að mörgu leyti líkur annríkri 
aðventu. Hér hefur einungis verið tæpt á 
örfáum málum, en í samræmi við stærð 
„heimilisins“ – þessa þriðja stærsta bæj-
arfélags landsins – er sannarlega í nógu 
að snúast. En um leið er staldrað við, 
litið um öxl og rýnt til gagns, til undir-
búnings frekari framtíðaráætlana. 

Fyrir hönd Bjartrar framtíðar í 
Hafnarfirði vil ég óska bæjarbúum gleði 
og friðar um jól og áramót og farsældar 
á nýju ári, megi það reynast okkur öllum 
gæfuríkt.

100 ár af kosningarétti
Þann 30. desember verður blásið 

í lúður og afmælisár boðið 
velkomið. Fluttur verður fyr-

irlestur Bríetar Bjarnhéðinsdóttur 
sem hún hélt einmitt þann dag árið 
1887. Hann er oft talinn marka upp-
haf kvennabaráttunnar á Íslandi (fyr-
irlesturinn má nálgast á heimasíðunni 
www. baekur.is og slá þar inn nafn 
Bríetar). Margt hefur að sönnu breyst 
frá árinu 1887. Það hefur þó komið 
þeim sem undirbúa flutninginn á óvart 
hversu margt er enn óbreytt og ógert. 
Það er full ástæða til að leggja leið sína 
í Iðnó þann 30. desember kl. 16. Allir 
eru velkomnir (gegn vægu gjaldi), en 
húsrými er takmarkað. Missið ekki af 
þessum upptakti!

Á næsta ári verða liðin 100 ár frá því 
Kristján konungur X skrifaði undir lög 
frá Alþingi sem færðu konum kosn-
ingarétt til Alþingis, mjög takmark-
aðan að vísu, en langþráðan. Þetta 
gerðist þann 19. júní 1915 og alla tíð 
síðan hefur sá dagur verið sérstakur 
kvenréttindadagur. 

Þessa stórviðburðar verður minnst 
með margvíslegum hætti. Alþingi 
hefur samþykkt að láta um 100 millj-
ónir rakna til afmælishaldsins. Sérstök 
framkvæmdanefnd, sem kjörin var á 
almennum kvennafundi í september 
2013, hefur haft veg og vanda af að 
velja afmælisverkefni. Auk upptaktsins 
í Iðnó þann 30. desember eru verk-
efnin þessi: 

1) Safnasýningar
Höfuðsöfn landsins munu setja upp 
sérstakar sýningar. Í Landsbókasafni 
opnar sýning 16. maí 2015 er fjallar 
um sögu og þróun kosningaréttarins. 

Í Listasafni Íslands opnar sýningin 
„Áhrifakonur í íslenskri myndlist“ 
þann 30. janúar, og sýning helguð Nínu 
Tryggvadóttur opnar 12. september. 
Þjóðminjasafnið heldur sýningu sem 
nefnist „Konur í 100 ár“ auk þess sem 
farið verður yfir grunnsýningu safns-
ins með kynjagleraugum. 

2) Hátíðahöld á Austurvelli
Sérstakur hátíðaþingfundur verður 
í Alþingishúsinu fyrir hádegi þann 
19. Júní 2015. Húsið verður opið al-
menningi þennan dag og þar verður 
sérstök sýning með leiðsögn. Eftir há-
degi verður efnt til almennrar hátíðar 
á Austurvelli. Meðal viðburða verða 
kvennatónleikar þar sem nokkrar af 
okkar fremstu tónlistarkonum munu 
koma fram. 

3) Ráðstefna
Framkvæmdanefndin mun ásamt 
fleirum gangast fyrir alþjóðlegri ráð-
stefnu, sem tileinkuð verður kosninga-
rétti kvenna, lýðræði og lýðréttindum. 
Hún verður haldin dagana 22. -23. 
október 2015. Meðal gesta verða 
Vigdís Finnbogadóttir, Gro Harlem 
Brundtland og Laura Ann Liswood. 

4) Rit
Rannsóknarrit, helgað 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna, mun koma út 
á árinu 2020, en þá fengu konur kosn-
ingarétt til jafns við karlmenn. Sögu-
félagi hefur verið falin umsjá ritsins. 

5) Verkefnastyrkir
Stofnaður var sérstakur sjóður um 
styrki vegna verkefna sem tengjast 
markmiðum afmælisársins. Mikill 

fjöldi umsókna barst þegar styrkir 
voru auglýstir í október og var sótt 
um til margháttaðra verkefna um allt 
land sem sýna mikinn áhuga, metnað 
og hugmyndaauðgi. Úthlutun er nú 
lokið, en styrkir verða aftur auglýstir 
í febrúar. 

Auk þessa má nefna að Íslands-
póstur gefur út sérstakt amælisfrí-
merki þann 30. apríl 2015. Sinfóníu-
hljómsveit Íslands verður með tónleika 
þann 11. júní 2015 undir yfirskriftinni 
„Höfuðskáld og frumkvöðlar“ og á 
efnisskrá verða eingöngu verk eftir 
konur. Margt er enn í mótun víða um 
land, sem væntanlega verður greint 
frá síðar. 

Ég vil hér með hvetja alla skipu-
leggjendur til að tilkynna viðburði 
til afmælisnefndar sem heldur úti 
sérstakri upplýsingavefsíðu með 
viðburðadagatali: www. kosningar-
ettur100ara.is. Þar er skráður nokkur 
fjöldi viðburða og bætist ört í hópinn. 
Það er fljótlegt og gott að geta nálgast 
alla viðburði á einum stað. Fylgist með 
frá byrjun!

Leikskólagjöld 
í Garðabæ
Bæjarfulltrúar þurfa á hverjum 

tíma að takast á við ýmis álita-
efni og hækkanir á gjaldskrám 

bæjarins voru til ákvörðunar nú sam-
hliða gerð fjárhagsáætlunar. Almenna 
reglan fram að hruni var sú að gjald-
skrár hækkuðu samhliða hækkun verð-
lags. Ef það er ekki gert þá þýðir það að 
bærinn verji æ stærri hluta skatttekna 
íbúa til niðurgreiðslna á þjónustu fyrir 
þá sem njóta viðkomandi þjónustu. 

Kostnaður hjá Garðabæ við rekstur 
leikskóla og skóla hefur verið að hækka 
þar sem þjónustan hefur verið að 
aukast, sér í lagi gagnvart yngsta aldurs-
hópunum. Áður fyrr var viðmið gjald-
skrár á leikskólum þannig að foreldrar 
greiddu um 40% af heildarkostnaði og 
niðurgreiðslur bæjarins námu um 60%. 
Þrátt fyrir hækkanir á heildarkostnaði 
við rekstur leikskóla hin síðustu ár hafa 
leikskólagjöld ekki verið hækkuð í sam-
ræmi við hækkanir verðlags og nemur 
því hlutfall bæjarins í niðurgreiðslum 
með leikskólum rúmlega 80% nú og 
hlutfall foreldra tæplega 20%. 

FÓLKIÐ – í bænum hefur lagt til 
að fastsetja hlutfall greiðslna foreldra í 
kostnaði leikskólagjalda. Þannig skapist 
grundvöllur fyrir sameiginlegu átaki 
bæjaryfirvalda og foreldra í að halda 
kostnaði í lágmarki. Einnig mætti hugsa 

sér að breyta samhliða, samsetningu 
leikskólagjaldanna þannig að ákveðinn 
fjöldi tíma daglega væri á grunngjaldi 
en kostnaður yrði meiri eftir því sem 
dvölin væri lengri. 

FÓLKIÐ- í bænum hefur lagt til í 
bæjarstjórn að rýna verklag vegna 
niðurgreiðsna til leikskóla og grunn-
skóla og breyta þannig að fjárhæð 
fylgi barni óháð skóla og rekstrar-
formi vistunarinnar. Með góðri rýni 
og samræmingu milli skólanna mætti 
sjá fyrir sér að hægt væri að ná hagræði 
í heildarkostnaði við rekstur leikskóla 
og grunnskóla, á sama hátt og Hafn-
firðingar eru að gera undir forystu 
Haraldar Líndal bæjarstjóra. 

f.h. FÓLKSINS- í bænum, 

Höfundur er

Guðlaug Kristjánsdóttir,

Forseti bæjarstjórnar  

Hafnarfjarðar og oddviti  

Bjartrar framtíðar

Höfundur er

Auður Styrkársdóttir,

forstöðukona Kvennasögusafns 

Íslands og formaður fram-

kvæmdanefndar um 100 ára 

afmæli kosningaréttar kvenna

Höfundur er

María Grétarsdóttir,  

bæjarfulltrúi 
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BJÓÐUM EINNIG:

Dansandi og dramatískur Messías
„Svo ég vitni beint í orð eins skipuleggjanda verkefnisins þá er 
óratórían Messías eftir Händel eitt þekktasta og mest spilaða verk 
tónbókmenntanna og hefur verið flutt í ýmsum útgáfum í aldanna 
rás. Barokksveitin Camerata Øresund og tólf manna kammerkór 
skipaður íslenskum og skandinavískum einsöngvurum, tekur verkið 
upp á arma sína og býður upp á dramatískan og dansandi Mess-
ías, sem ætti að koma tónleikagestum skemmtilega á óvart.“ segir 
tenórinn Eyjólfur Eyjólfsson, um verkefnið sem á hug hanns allan 
þessa dagana. 

Eyjólfur, sem er uppalinn í Hafnarfirði 
lauk burtfararprófi í söng og flautuleik 
frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar vorið 
2002. Þá lauk hann meistaragráðu 
(MMus) og Postgraduate Diploma frá 
Guilhdall School of Music and Drama 
í London eftir þriggja ára framhalds-
nám. Undanfarin ár hefur Eyjólfur 
verið búsettur í Hollandi þar sem 
hann hefur tekið þátt í fjölbreyttum 
verkefnum. Nú síðast söng hann á tón-
leikum með nýstofnuðum sönghóp, 
Dieci voci, sem leiddur var af hinum 
heimsþekkta kontratenór, Michael 
Chance. 

Líkt og í góðu jazzbandi
Það er barokk-fiðluleikarinn Peter 
Spissky sem stendur fyrir tónleika-
röðinni sem Eyjólfur nefndi í upphafi 
en alls verða haldnir fernir tónleikar 
í þremur löndum. Lokatónleikarnir 
verða í Hörpu þann 10. janúar. Spis-
sky er mörgum Íslendingum að góður 
kunnur fyrir framlag sitt á Sumartón-
leikum í Skálholti en þar láu leiðir 
þeirra Eyjólfs saman. „Á þessum tón-
leikum munum við segja skilið við 
gamlar hefðir frá 19. öld og spilum 
verkið án stjórnanda. Eins og tíðkaðist 
á barokktímanum mun hver og einn 
flytjandi taka virkan þátt í að móta 
tónlistina í hita augnabliksins, líkt og 
í góðu jazzbandi eða eins og Händel 
sjálfur hefði kosið. Peter Spissky mun 
vísa hljómsveitinni veginn með ör-
uggum og sveiflandi bogastrokum og 
sameina hljóðfæraleikara og söngvara 
í blæbrigðaríku samspili. Söngvarar 
úr kórnum skiptast á að syngja ein-
söngsaríurnar og munu því bregða sér 
í mörg hlutverk í þessari áhrifamiklu 
frásögn af spádómnum um komu 
Krists, fæðingu og krossfestingu.“ 

Langspilssmíði  
gefandi ferli
Eyjólfur segist mest syngja gamla tón-
list, helst barokk en líka endurreisn-
artónlist. Þá sé hann einnig farinn að 
skoða miðaldatónlist sem sé komið til 
af því að fyrir nokkrum árum hafi hann 
heillast mjög af hljóðfærinu langspili. 
Því kynntist hann fyrir tilstilli Spil-
manna Ríkisins, fjölskylduhljómsveit í 
vesturbæ Reykjavíkur sem sérhæfir sig 
í gömlum hljóðfærum. Ómar Strange, 
maður móður hans hafi síðan smíðan 
handa honum langspil í þrítugsaf-
mælisgjöf og þá hafi áhuginn kviknað 
fyrir alvöru. Í Utrecht í Hollandi komst 
hann á snoðir um strengjahljóðfæra-
verkstæði þar sem hann fékk aðstöðu 
og kennslu hjá Elisabethu Mueller. 
„Satt best að segja er þetta eitt af því 
skemmtilegasta og mest gefandi ferli 
sem ég hef gengið í gegnum, að smíða 
mitt eigið miðaldahljóðfæri frá grunni 
á verkstæði sem var staðsett í húsi frá 
15. öld. Langspilssmíðin tók langan 
tíma eða tæp tvö ár því ég smíðaði 
það í hjáverkum þegar minna var að 
gera í söngnum. Langpsilið var eitt 
síðasta hljóðfærið sem var smíðað á 
verkstæðinu því stuttu eftir að fyrstu 

strengirnir höfðu verið strekktir hætti 
frú Mueller starfseminni og settist í 
helgan stein. Ég er einstaklega þakk-
látur fyrir þetta smíðatækifæri og vona 
ég geti komið mér upp smíðaaðstöðu í 
nánustu framtíð. Aldrei að vita nema 
ég geti þá tekið við pöntunum.“

Göldrótta kýrin Búkolla
Eyjólfur hefur ekki aðeins áhuga á 
gömlum hljóðfærum heldur flestu 
því sem tengist þjóðfræði sem hann 
leggur nú stund á í fjarnámi frá Háskóla 
Íslands. Áhugann rekur hann til þeirra 
stunda þegar afi hanns Yngvi Guð-
mundsson, sagði honum og bræðrum 
hans ævintýrið um Búkollu. „Þessi 
stund þegar við lágum uppi í koju 
undir hlýjum sængunum bergnumdir 
af dularfullum heimi þessarar eftir-
lætis kýr íslenskra barna er ein besta 
æskuminningin. Ég er sannfærður um 
að þessar frásagnir afa af Búkollu hafi 
haft mikil áhrif á undirmeðvitundina 
og um það leyti er ég var kominn á það 
þroskastig að ekki var lengur spennandi 
að hlusta á sögur um göldróttar kýr 
fékk ég þá flugu í höfuðið að ráða mig 
í sveit.“ Í fimm sumur, frá tólf ára aldri, 
fór Eyjólfur í sveit í Flóa, á Hrygg I 
og Hraungerði. Þar undi hann við leik 
og störf innan um fjölmargar frænkur 
Búkollu og heyrði sögur af Kampholts-
móra og lífinu í sveitinni fyrir tíma 
fyrstu dráttavélarinnar. 

Menningararfurinn vand-
meðfarið afl
Áhugi Eyjólfs á þjóðfræði var kominn 
til að vera og í þrítugsafmæli sínu ákvað 
hann að gera þjóðfræðitilraun. Hann 

bauð stórum hópi vina og ættinga til 
gamaldags veislu og voru gestir hvattir 
til að mæta í þjóðbúningi. Langaði 
hann að kanna hvort hægt væri að 
skapa svipaða stemningu og hann 
hafði oft upplifað í Færeyjum, sér-
staklega á Ólafsvöku þegar dansinn 
er stiginn dátt og menn gleyma sér 
í einhverskonar forneskju-seið að 
sögn Eyjólfs. „Afmælisgjörningurinn 
heppnaðist mjög vel, gestir tóku vel 
undir í fjárlagasöngnum og mér tókst 
að fá flesta þeirra í hringdans undir 
öllum erindunum af Ólafi liljurós sem 
var án efa hápunktur kvöldsins.“ 

Hann segist lengi hafa velt fyrir sér 
þeim mikla sameiningarkrafti sem 
menningararfur virðist búa yfir. Það 
sé þó vandmeðfarið afl sem tengist 
þjóðernishyggju sterkum böndum. 

„Menningararfur er öflugt tæki í 
pólitískri þjóðernisstefnu og er eins 
óskylt þjóðfræði- og þjóðháttaáhuga 
og hugsast getur. Áhugi á eigin menn-
ingu og sögu fær mann til að horfa út 

fyrir landsteinana, tengjast og sam-
svara sig öðrum menningarheimum. 
Það má því segja að þjóðfræði snúist 
um tengingar og lífið í sínu víðasta 
samhengi. Mér finnst lífsnauðsyn-
legt að hugleiða þessar tengingar 
sem hljóta að vera eitt besta vopnið 
gegn varasamri þjóðhverfu. Hvað er 
til dæmis hægt að kalla séríslenskt?“ 
Eyjólfur nefnir þjóðarhljóðfæri Ís-
lendinga sem dæmi, íslenska lang-
spilið sem barst til landsins á 18. öld. 
Það sé íslenskt heiti yfir sitar sem var 
vinsælt hljóðfæri í Evrópu á miðöldum 
og finnast afbrigði þess víða um lönd. 
Að sögn Eyjólfs er hægt að rekja sögu 
hljóðfærisins allt til 5. aldar til Kóreu 
og er talið að það hafi fundið leið sína 
frá Asíu til Evrópu með siglingum 
kaupmanna. „Spilamáti langspilsins 
er auðlærður og auk þess er hljóð-
færið tiltölulega auðvelt í smíði og 
hafa þessir þættir eflaust haft mikil 
áhrif á vinsældir þess sem vöruðu í 
um eina öld.“

menning
Hildur  

björgvinsdóttir

eyjólfur og spissky við Koncertkirken á blågårdsplads þar sem Kaupmanna-
hafnartónleikarnir verða haldnir.

Gamla góða langspilið. eyjólfur spyr hvað kalla megi séríslenskt og bendir á 
að afbrigði af þessu „séríslenska“ hljóðfæri megi finna annars staðar.



Fjöldi Íslendinga á sér draum um að eignast sumarbústað á unaðsreit í sveitum landsins enda er yndislegt að geta notið náttúrunnar í  
faðmi fjölskyldunnar. Sprotinn á rætur sínar í þeirri hugmynd  að geta boðið fólki falleg, íslensk hús í viðráðanlegri stærð með góða  
viðbyggingar- og útfærslumöguleika. Sprota húsin eiga sér rætur í byggingasögulegum menningararfi Íslands og þegar vandað er til 
verka skapar samspil manngerðs umhverfis og náttúru góða upplifun.

Léttir er fjölnota þjónustuhús sem smíðuð eru í nokkrum útfærslum. Þau má nota sem salernis-, þvotta-, sturtu-, gisti- og 
afgreiðsluhús eða geymslu. Húsið fellur vel að íslensku umhverfi og þau geta staðið stök eða nokkur sambyggð. Húsin eru 
byggð upp á einingum sem smíðaðar eru við kjöraðstæður inn á verkstæði og klædd að innan með sterkum  
endingagóðum harðplastplötum sem auðvelt er að þrífa.

Þjónustuhús sem falla vel að íslensku umhverfi

Úr draumum og vonum er lífið ofið

Þjónustuhúsin okkar
Frábær fyrir allar tegundir ferðaþjónustu!

Léttir
Fjölnota þjónustuhús

Sproti

Úr draumum og vonum
er lífið ofið.

Þjónustu- og frístudahús

Gluggasmíði

Útihurðir
Ýmsar gerðir

Gluggagerðin ehf.   Súðarvogur 3-5     105 Reykjavík     Sími : 566-6630  www.gluggagerdin.is

Við gerum tilboð í glugga og hurðir og sérsmíðum samkvæmt óskum. Einnig sjáum við um úrtekningu og ísetningu nýrra glugga og hurða. 

Gamli glugginn úr - nýji glugginn í

Gluggagerðin sérhæfir sig í nýsmíði á 
gluggum og hurðum, ásamt ísetningum. 
Smíðum jafnframt ný opnanleg
fög í eldri glugga sé um 
það að ræða. 

Höfum mikla reynslu í sérsmíði 
svala- og útihurða.

Hafðu samband og við metum 
ástandið.
Sími 566 6630

Gamli glugginn úr,
nýi glugginn í
...svo einfalt er það

Gamli glugginn úr,
nýi glugginn í
...svo einfalt er það
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menning
Hildur  

björgvinsdóttirMyndasögur fyrir alla aldurshópa
„Á árunum 1985 til 1989 sótti ég nám í myndlista-og handíðaskóla Íslands. 
Þar opnuðust augu mín fyrir grunvallaratriðum í myndlistinni. Það er að 
segja myndbyggingu, fjölbreytileika í myndlistinni og sjálfstraust sem fylgir 
því að vera listamaður og standa með þeim verkum sem maður skapar 
sjálfur. Ég valdi að fara í auglýsingadeild eins og það hét þá vegna þess að 
þar fannst mér ég eiga meiri möguleika á að vinna við það sem mér finnst 
skemmtilegast. þ.e.a.s. teiknun og myndskreytingar,“ segir Jean Antoine 
Posocco, myndasöguteiknari og útgefandi. Í auglýsingadeildinni, sem í 
dag heitir grafísk hönnun, lærði Jean meðal annars ýmislegt er snýr að 
bókaútgáfu. Þegar hann lauk námi var hann þegar kominn í sjálfstæðan 
atvinnurekstur auk þess að vinna á auglýsingastofu, meðal annars við að 
myndskreyta barnabækur. „Ég var sí teiknandi alla daga ársins og fékk 
greitt fyrir það. Ég vissi að myndasögugerð á Íslandi væri ekki viðurkennd 
og lítið upp úr því að hafa fjárhagslega. Þannig er það með listamenn að 
þegar sköpunarviljinn býr í þeim er ekkert sem stoppar þá. Ég teiknaði 
myndasögur heima, fyrir mig. Enginn í kringum mig hafði áhuga á þessu 
dúlleríi hjá mér en ég fékk útrás við að teikna þessar sögur.“

Allskonar sögur  
skemmtilegastar
„Mér fannst mest spennandi að teikna 
íslenskar þjóðsögur. Þessar sögur eru 
ekki þannig skrifaðar að auðvelt sé að 
búa til myndasögur eftir þeim. Þannig 
að þær sögur sem ég teiknaði þurftu 
handritslyftingu. Sú skemmtilegasta 
kom út 2006 og heitir „Skessan á 
steinnökkvanum“. Hún var mátulega 
löng. Ég þurfti að endurskrifa hana og 
búa til samtöl án þess að breyta öllu. 
Þetta er svart/hvít myndasaga. En hún 
birtist fyrst í hasarblaðinu Blek.“ 

Árið 2008 kom út myndasögu-
bók Jean með ljóðatexta eftir Svein 
Sveinsson. „Mér fannst það frábær 
áskorun að fást við að myndskreyta 
ljóð í myndasöguformi. Útkoman var 
framar vonum og í allt öðruvísi stíl 
en ég er vanur að teikna myndasögur. 
Eftir allt saman finnst mér skemmtilegt 
að fást við allskonar sögur.“

Skortur á útgáfu
Það var árið 1995 sem Jean kenndi 
fyrsta myndasögunámskeiðið á Íslandi. 
Skráning var góð og segist hann hafa 
fundið fyrir því að það hafi vantað 
stuðning við ungmenni til að tjá sig 
með þessu listformi. Síðan þá hefur 
fjöldi námskeiða verið haldin. Vandinn 
sé hinsvegar sá að eftir slík námskeið 
sé ekkert sem tekur við hjá tilvonandi 
myndasöguteiknurum. Lítill áhugi er 
hjá útgefendum að gefa út myndasögur 
eftir Íslendinga og enda því margir á 
að fara í frekara nám og reyna fyrir 
sér annarsstaðar. Hann segir að ólíkt 
því sem þekkist út í hinum stóra 
heimi séu hér ekki gefin reglulega út 
myndasögublöð. Mikil vinna liggi í 
teikningu myndasagna og gagnlegt 

væri fyrir teiknara að fá sögur sínar 
birtar í pörtum í blaði sem kæmi út 
reglulega. „Eina myndasögublaðið 
sem kemur reglulega út á Íslandi er 
NeoBlek en í því er að finna mest af 
þýddum frönskum sögum. Það er 
vegna þess að það er mjög erfitt að fá 
menn til að teikna heila 30 blaðsíðna 
sögu sem væri hægt að birta í bútum á 
þriggja mánaða fresti. Á heildina litið 
þá erum við langt á eftir mörgum 
þjóðum hvað varðar myndasögugerð 
en það eru margir einstaklingar sem 
tjá sig í gegnum myndasögugerðina og 
það er frábært.“ 

En eru myndasögur  
eingöngu fyrir börn? 
„Alls ekki. Það er mikill misskilningur 
hjá Íslendingum að halda því fram. 
Sem er svolítið þversagnarkennt fyrir 
þjóð sem telur sig vera bókmennta-
þjóð. En í landinu mínu Frakklandi, 
var staðan alveg eins fyrir um 50 árum 
síðan. Elítan þar var búin að setja 
myndasöguna í kassa merkt „börn“. 
Þaðan komst hún ekki út fyrr en kyn-
slóð höfunda vildi gera myndasögur 
fyrir fullorðna. Það breytist í kringum 
1970. Allt í einu spruttu fram sögur 
sem fjölluðu um pólitík, kynlíf, hvers-
dagsleikann og geimverur svo eitthvað 
sé nefnt.“

Jean segir að í kjölfarið hafi mynda-
söguhöfundar orðið meira áberandi í 
fjölmiðlum, sýningar hafi verið settar 
upp, gagnrýnin hafi orðið uppbyggileg 
og margir sérfróðir menn hafi farið að 
ræða um myndasögur. Þetta sjái hann 
vera að gerast núna á Íslandi, þökk 
sé kynslóð sem ólst upp við mynda-
sögur. „Ég heyri oft menn segja að fólk 
sem les myndasögur séu óþroskaðir 

fullorðnir menn. Ég vil frekar líta á 
þessa einstaklinga sem fólk sem hefur 
ekki týnt barninu í sér. Auðvitað eru 
sumar myndasögur ætlaðar börnum 
en hverjir myndu fullyrða að Ástríkur 
væri myndasaga ætluð eingöngu 
börnum? Örugglega einstaklingur sem 
hefur ekkert gaman af að lesa mynda-
sögur. Það er álit margra að um leið 
og myndskreyting fyllir auð svæði í 

bók sé það merki um barnaskap. En 
myndasaga getur verið lærdómsrík, 
skemmtileg og krefjandi.“ 

Persónusköpun mikilvæg
Hvernig er að þýða myndasögur, er 
það kúnst? „Þótt skrítið sé er svarið já. 
Til dæmis með Ástrík eða Sval ogVal 
er ekki nóg að þýða úr frönskunni og 
halda að það sé komið. Maður þarf að 

setja sig í spor rithöfundarins. Hann 
hefur skapað persónur sem allar eru 
mismunandi og upplifa tilfinningar 
á mismunandi átt. Þess vegna þarf oft 
á tíðum fleiri þýðendur. Og stundum 
er mjög gott að fá menn sem eru ekki 
löggildir þýðendur en eru frábærir 
myndasögulesendur í þessa vinnu. Þeir 
setja sig strax í spor persónanna og hafa 
á tilfinningunni hvernig þær hugsa og 
tala. Ástríkur er fyndinn en ekki eins 
og Svalur. Viggó Viðutan talar ákveðið 
mál sem væri asnalegt í munni Svals.“

Ástríkur aftur á íslensku 
Nýlega hóf að Jean útgáfu á nýrri seríu 
af félögunum Ástríki og Steinríki en 
liðin voru 30 ár frá því að síðast komu 
bækur út flokknum á íslensku. „Þegar 
ég hóf myndasöguútgáfu gerði ég mér 
grein fyrir að ef útgáfan ætti að lifa af 
þyrfti að koma út titlar sem lesendur 
þekkja. Ástrík þekkja allir. Sama með 
Sval og Val. Þess vegna legg ég metnað í 
að koma þessum titlum aftur á markað. 
Vissulega er eftirspurn eftir þessum 
bókum því ég er búinn að hrærast í 
þessum geira í 20 ár og veit hvað fólk 
vill.“ Auk Ástríks og Svals og Vals gefur 
hann út Lóu og Tímaflakkarabækurnar 
sem hvort tveggja eru nýir titlar á Ís-
landi. „En útgáfan er líka hugsuð sem 
stuðningur út á við í þjóðfélaginu fyrir 
myndasöguteiknara og áhugamenn um 
myndasögur. Á meðan myndasögu-
bækur á íslensku eru ekki sjáanlegar, er 
erfitt fyrir íslenska myndasöguteiknara 
að segja að það sem þeir gera sé merki-
legt. „Lífsþorsti“ eftir Kristján Jón 
sem kemur út í ár hjá okkur er dæmi 
um þá viðleitni. Það má líta svo á að 
Froskur útgáfa leggi sitt af mörkum til 
viðurkenningar í uppbyggingu mynda-
sögurnar á Íslandi. “

Jean segir það ástríðu hjá sér að kynna þjóðinni fyrir evrópskri myndasögugerð í gegnum kunnar persónur á borð við Ástrík og sval og Val en einnig í gegnum titla sem fáir þekkja á Íslandi. Hann 
segir 95% myndasögutitla í verslunum vera frá bandaríkjunum og þýddar sögur á ensku frá Japan.

Jean segir að myndasögur séu fullorðinsbókmenntir. Það sé þversagnarkennt ef bókmenntaþjóð telur þær vera 
eingöngu fyrir börn.
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Aðstoðarlögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins vill þyngja refsingar í vændiskaupamálum: 

Tvíbent skilaboð til 
lögreglu í vændismálum
„Ég á erfitt með að dæma fyrir aðra, en fyrir mína parta og örugglega 
margra annarra, þá eru það klárlega mál þar sem börn eiga í hlut. Þau 
eru alltaf saklaus af aðstæðunum og þau búa ekki aðstæðurnar til,“ segir 
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðarlögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, 
spurðu um erfiðustu verkefnin sem lögreglan glímir við. 

Alda Hrönn er nýlega komin til starfa 
hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins, 
eftir farsælt starf hjá lögreglunni á 
Suðurnesjum, þar sem hún starfaði 
einnig undir stjórn Sigríðar Bjarkar 
Guðjónsdóttur, sem nú er lögreglu-
stjóri höfuðborgarsvæðisins. 

Reykjavík vikublað átti samtal við 
Öldu Hrönn á dögunum og spurði út í 
áhersluverkefni lögreglu höfuðborgar-
svæðisins með nýjum stjórnendum. 

Alda Hrönn segir að hlutverk lög-
reglunnar sé öðru fremur að þjón-
usta borgarana. Það séu verkefni 
lögreglunnar um allt land og líka 

í Reykjavík, en embættið hér hafi 
raunar einnig ýmis stjórnsýslutengd 
verkefni, líkt og útgáfu skotvopna-
leyfa. 

Heimilisofbeldi og vændi
„Það er áhersla á heimilisofbeldis-
málin og núna, aukin áhersla á man-
sal og vændi, auk kynferðisbrotanna,“ 
segir Alda Hrönn um helstu áherslu-
mál. „Það verður einnig betur staðið 
að útlendingamálum, með heildaryf-
irsýn yfir þau. Þetta eru helstu verk-
efnin, auk þess auðvitað að standa sig 
áfram vel í öðrum verkefnum líka.“

Alda Hrönn heldur áfram. „Svo ég 
nefni aftur mansal og vændi. Þetta er 
skipulögð glæpastarfsemi. Þannig að 
þetta er þáttur í að auka öryggi borg-
aranna og vinna í þágu þeirra.“

- Hafa þessir málaflokkar, heim-
ilisofbeldi, vændi og mansal, verið 
vanræktir hjá lögreglu höfuðborgar-
svæðisins? 

„Ég eiginlega er ekki bær til að 
segja til um það. En það er klárt að 
ekki hefur verið lokið við að innleiða 
sambærilegt verkefni í heimilisofbeld-
ismálum og við hófum á Suðurnesjum. 
En það er ekki vanræksla af hálfu emb-
ættisins hér. En það er ef til vill þyngra 
að koma þessu af stað með öllum 
sveitarfélögunum hér á höfuðborgar-
svæðinu. Þetta er stærra verkefni en á 
Suðurnesjum og að sjálfsögðu getum 
við alltaf gert betur.“

Nota „gluggann“
- Geturðu lýst þeirri aðferð sem þið 

hafið notað í heimilisofbeldismálum 
á Suðurnesjum? Þetta verkefni er þess 
eðlis er það ekki rétt, að það snertir 
fleiri en lögreglu? 

„Það er í rauninni þannig að þegar 
við fáum vitneskju um heimilisofbeldi 
eða útkall í þessar aðstæður, þá lítum 
við þannig á að það opnist gluggi. 
Þar sem þolandinn er tilbúinn til að 
vinna með lögreglu, og lögregla hefur 
möguleika til að afla sönnunargagna. 
Það skiptir máli að ná til brotaþola og 
veita honum aðstoð sem hann þarf í 
þessum aðstæðum. Fólk er ekki sjálf-
viljugt í þessum aðstæðum. Það er brýn 
ástæða til að grípa inn í og aðstoða 
brotaþola. Oft eru líka börn á heimili. 
Þau eru ekki sjálfbjarga þar. Þegar þessi 
gluggi opnast þá kallar lögreglan eftir 
aðstoð félagsþjónustu. Aðkoma félags-
þjónustunnar/barnaverndar er í öllum 
tilvikum þar sem barn er á heimili eða 
skráð á heimili en ef ekki er óskað eftir 
samþykki brotaþola til að starfsmaður 
félagsþjónustu komi á staðinn. Þetta er 
til að gæta hagsmuna brotaþola, allt 
með það að leiðarljósi.“

Vilja rjúfa vítahringinn
Alda lýsir því að ítarleg rannsókn fari 
fram á vettvangi heimilisofbeldis. 
Því sinni rannsóknarlögreglumenn. 
„Þannig að við öflum þeirra sönnunar-
gagna sem þarf til að vinna málið 
áfram. Áður var þetta þannig að við 
komum inn á vettvang og handtókum 
gerandann. Hann var yfirleitt bara 
tekinn, oft undir áhrifum, var í haldi í 
nokkra klukkutíma til að róast, og svo 
bara sendur heim, en þá lokast þessi 
„gluggi“,“ segir Alda Hrönn. 

Hún lýsir því hvernig eldri vinnu-
brögð í öðru lagaumhverfi hafi litlu 
skilað. „Næsta virka dag var kannski 
hringt í brotaþola og spurt „viltu kæra? 
“En þá segir hann kannski bara „nei 
takk“ því hann hefur ekkert val um 
annað, gerandinn kominn heim og 
ekkert annað í stöðunni. Þannig að 
við viljum rjúfa þennan vítahring,“ 
bætir hún við. 

Sýnilegur árangur
Hún segir að á Suðurnesjum hafi 
verið fylgst með þolendum heimilis-
ofbeldis. Málum sé fylgt eftir þannig 
að viðkomandi sé heimsóttur viku eftir 

tilkynningu til lögreglu. Þá sé kannað 
hvort ofbeldið eigi sér enn stað, hvort 
þolandi sé með nýja áverka. „Þannig að 
við sjáum hvort viðkomandi sé fangi á 
eigin heimili. Um þetta snýst þetta. Að 
veita þessa fyrstu aðstoð og til þess að 
reyna að rjúfa þennan vítahring. Að 
sjálfsögðu er það megin markmiðið 
að þolandi og gerandi leiti sér aðstoðar 
þannig að vítahringurinn sé rofinn og 
bætt verði úr.“

- Lögreglunni á Suðurnesjum hefur 
verið hrósað fyrir góðan árangur í heim-
ilisofbeldismálum. En hefur hann verið 
mældur? 

„Það hafa ekki enn verið gerðar 
félagsfræðilegar rannsóknir á þessu. 
Karlar til ábyrgðar er enn sem komið 
er eina úrræðið fyrir karla sem eru 
gerendur í heimilisofbeldi. Frá vori 
hafa þeir verið að taka við konum 
sem gerendum í heimilisofbeldi. Hjá 
þeim er mjög mikil fjölgun frá karl-
mönnum á Suðurnesjum. Bæði þeir 
sjálfir og barnaverndaryfirvöld á 
Suðurnesjum eru að nota þetta úrræði 

 

„Ég á ákaflega bágt með 
að trúa því að það sé 
raunverulegur vilji fyrir 
því hjá manneskju að 
stunda þessa vinnu.“

Hugsjón
Alda Hrönn hóf löggæslustörf árið 
1999 í sumarafleysingum og starfaði 
í lögreglunni meðfram námi í lög-
fræði í tvö sumur. Hún var fulltrúi 
hjá Sýslumanninum í Hafnarfirði frá 
2001 og fór þaðan við sameiningu 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu á höfuðborgarsvæðið árið 2007 
en þaðan til lögregluembættisins 
á Suðurnesjum síðla sama árs. Þar 
var hún við störf þar til hún tók við 
starfi aðstoðarlögreglustjóra höf-
uðborgarsvæðisins nú í haust, með 
þeirri undantekningu raunar að fyrir 
nokkrum misserum var hún í eitt ár 
settur saksóknari í efmahagsbrotum. 
Spurð um hvers vegna hún valdi lög-
reglustörfin segir Alda Hrönn: „Ég 
væri ekki hérna ef þetta væri ekki 
mín hugsjón.“

Alda Hrönn telur að fræða þurfi lögreglumenn, ákærendur, dómara og fleiri 
um mansal og vændi.
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í fjölskyldumeðferð fyrir fólk sem er í 
þessum aðstæðum,“ segir Alda Hrönn 
og vísar einnig til tölulegra gagna frá 
Kvennaathvarfinu. Þær sýni að umtals-
vert færri konur frá Suðurnesjum leiti 
til athvarfsins en áður. „Þetta er rakið 
til þessara inngripa. Með því að beita 
þessum úrræðum, nálgunarbanni og 
brottvísun af heimili erum við að veita 
þolendum heimilisofbeldis, sem einnig 
fá réttargæslumann, tækifæri til að vera 
á eigin heimili í stað þess að gerandinn 
verði þar áfram.“

Mikil þörf á fræðslu
- Nú hefur oft komið fram að mikil tengsl 
séu milli vændis og mansals. Hvernig 
getur lögreglan beitt sér til að uppræta 
þetta? 

„Í fyrsta lagi er það bara fræðsla. 
Það þarf fræðslu til lögreglumanna 
og ákærenda, dómara, fræðslu fyrir 
almenning, félagsþjónustu, heilbrigð-
isyfirvöld, alla sem koma að þessu. 
Á grundvelli síðustu aðgerðaráætl-
unar stjórnvalda þá var komið af stað 
fræðsluhópi á vegum innanríkisráðu-
neytisins og það er búið að fara núna í 
töluverða herferð til að kynna mansal, 
hvað það er, helstu einkenni og slíkt,“ 
segir Alda Hrönn og bætir því við að 
undanfarna mánuði hafi rúmlega 200 
manns fengið fræðslu af því tagi. „Ef 
að við fræðum ekki og berum ekki 
kennsl á fórnarlömbin, þá verða engin 
fórnarlömb. Almennt er það þannig 
að fórnarlömb mansals gefa sig ekki 
fram, hvorki við lögregluyfirvalda eða 
aðra, og segja að þau séu fórnarlömb. 
Oft hafa þau bara ekki þekkingu á því 
hvað mansal er. Það eru þessi einkenni 
sem þarf að bera kennsl á til þess að 
geta greint þau. Við þurfum fyrst og 
fremst að bera kennsl á einkennin ef 
við eigum að geta veitt þeim öryggi og 
nauðsynlega aðstoð.“

Alda Hrönn bætir því við að rann-

saka þurfi mansalsmál frekar. Mansals-
mál séu stór og rannsóknir á þeim oft 
tímafrekar og kostanaðarsamar. „En 
vonandi erum við að fara að bæta 
okkur í því og erum að fara að skoða 
þetta betur.“

Ekki raunverulegt val
- Nú er hafa staðið réttarhöld í Héraðs-
dómi Reykjavíkur yfir 40 mönnum sem 
sakaðir eru um kaup á vændi. Fram 
hefur komið að rannsókn málsins hófst 
sem rannsókn á mansali. En það er ekki 
ákært fyrir það. Hvað skýrir? 

„Ég á erfitt með að fara inn í einstök 
mál eins og það, en ef ég get talað um 
það almennt, þá er það þannig og það 
er viðurkennt í þessum „heimi“, að 
mansal er oft yfirhatturinn á þessari 
skipulagðri glæpastarfsemi þar sem 
verið er að versla með fólk. Lögregla 
getur verið með fórnarlamb mansals 
í höndunum, en erfitt er að ná sak-
fellingu fyrir mansalið. Stundum er 
sakfellt fyrir önnur brot sem þessu 
tengjast, til dæmis vændi, milligöngu, 
peningaþvætti, málamyndahjónabönd, 
eða hvað annað sem er,“ segir Alda 
Hrönn. 

Hún greinir frá því að hún hafi nýlega 
setið alþjóðlega ráðstefnu um mansal á 
Norðurlöndum og á Balkanskaga. „Það 
eru færri mansalsmál hér, klárlega, en 

það er alls staðar þannig að það er erfitt 
að sanna þetta. Sönnunarkröfurnar 
eru mjög ríkar. Því verða sakfellingar 
í mörgum löndum á öðrum grundvelli 
en fyrir sjálft mansalið.“

- Skiptir sænska leiðin svonefnda, að 
kaup á vændi séu glæpur en ekki það 
að selja vændi, máli í þessu sambandi? 

„Já, klárlega. Það er mín sýn og 
annarra sem vinnum að þessu að við 
erum stundum með konur sem vilja 
oft ekki okkar aðstoð. Þetta eru svo-
kallaðar vændiskonur, þær sem eru að 
selja sig í vændi. Þær vilja ekki íhlutun, 
en hins vegar eru það afar fáar konur 
sem eru ekki í viðkvæmri aðstöðu. Þær 
eru lang flestar í viðkvæmri aðstöðu að 
því leyti að þær hafa ekki raunverulegt 
val. Stundum eru þær beinlínis gerðar 
út, en stundum er það líka þannig að 
þær eru oft frá landi þar sem ríkir mikil 
spilling, þær hafa einhvern tímann, á 
einhverjum tímapunkti, verið gerðar 
sjálfar út. Þetta er það sem þær kunna 
og hafa haft lifibrauð af, þær koma frá 
fátæku ríki og svo framvegis. Þannig 
að raunverulega valið er í rauninni 
ekki fyrir hendi. Í almennri umræðu 
er stundum talað um þær „sem vilja 
þetta“. Þær eru mjög fáar og ég bara 
leyfi mér að efast, að þær séu ekki í 
viðkvæmri stöðu, þannig að viðkom-
andi þurfi einhvers konar aðstoð. Ég á 
ákaflega bágt með að trúa því að það sé 
raunverulegur vilji fyrir því hjá mann-
eskju að stunda þessa vinnu.“

Sektir of lágar
- Á það hefur verið bent að þessi vilji 
löggjafans, Alþingis, að færa ábyrgð 
á vændi yfir á kaupandann nái ekki 
markmiði sínu vegna þess að fælingar-
mátturinn sé fólginn í því að menn 
verði uppvísir að vændiskaupum. Þótt 
menn séu teknir af kerfinu, eins og dæmi 

eru um, þá sé eins og það sé þegjandi 
samkomulag um að ekki verði upplýst 
hverjir þarna eru á ferðinni. Hvaða 
skoðun hefur þú á þessu? 

„Mín skoðun er sú, sama og hjá rík-
issaksóknari núna, að krefjast þess að 
það sé opið þinghald í vændiskaupa-
málum, vegna þess að þar er raunveru-
lega forvörnin. Það að viðkomandi sé 
ekki nafngreindur gerir það að verkum 
að forvarnargildið er ekki það sama. 
Þannig að þá höfum við of mikla eft-
irspurn. Við þurfum að stemma stigu 
við eftirspurninni. Það er mitt mat og 
ríkissaksónara líka að við gerum þá 
meira með því að þetta séu ekki lokuð 
þinghöld.“

Alda Hrönn bætir því við að enn 
meira mætti gera. „Sektir í þessum 

málum hafa verið of lágar að mínu 
mati. Þá erum við ef til vill að fá tvöföld 
skilaboð. Löggjafinn og dómsvaldið 
senda eiginlega tvíbent skilaboð. 
Löggjafinn telur þetta ólögmætt en 
refsiramminn er lágur og dómsvaldið 
hefur túlkað lögin eins og raun ber 
vitni,“ segir Alda Hrönn Jóhannsdóttir. 

Sjónarmið beggja kynja
- Ef við lítum annað, þá er það nýtt af 
nálinni hér á höfuðborgarsvæðinu, að 
lögregluliðinu sé stýrt af konu, hvað þá 
tveimur konum. Talað hefur verið um 
karlaveldi í lögreglunni. Hvernig upplifir 
þú starfsumhverfið? 

„Ég upplifi það bara vel. Okkur er 
mjög vel tekið af lang flestum. Við 
höfum verið í þessu samfélagi lengi 
Mér persónulega hefur líkað mjög vel 
að starfa í þessum geira og hefur þótt 
það mjög skemmtilegt, eftir sex ára 
starf með Sigríði Björk. Mér finnst 
líka gríðarlega mikill kostur að vera 
með konur inn í kerfinu. Það hefur 
bara sýnt sig í stórum sem smáum 
málum sem við höfum verið með að 
það skiptir máli að við séum með sjón-
armið beggja kynja. Og ég held að þú 
getir alveg spurt þá kollega okkar sem 
við höfum unnið hvað lengst með að 
þetta er orðin sú dýnamík sem hefur 
reynst best.“

- Nýlega kom fram að konur eru 
samt sem áður aðeins um 13 prósent 
lögreglumanna. Þarf ekki að jafna þetta 
hlutfall frekar? 

„Jú, ég myndi nú halda það. Að 
sjálfsögðu fer þetta eitthvað eftir 
áhuga viðkomandi. Kynin eru ólík, en 
ég held samt að það hafi verið erfitt 
fyrir konur að ná fótfestu inni í stéttum 
þar sem hefur verið mikil kynjaskipt-
ing. Ég held að þetta sé allt að breyt-
ast. Maður sér það. Við þurfum líka 
að fjölga konum í stjórnunarstöðum 
innan lögreglunnar. Það er bara ein 
kona sem hefur verið skipuð yfirlög-
regluþjónn. Það segir sitt.“

Alda Hrönn segir of snemmt að 
svara því til hvort gengið verði sér-
staklega í að fjölga konum innan lög-
reglunnar. „Ég held samt að það þurfi 
alltaf að gæta jafnræðis þannig að það 
sé alltaf hæfasti aðilinn valinn í starfið 
hverju sinni, hvort sem það er kona eða 
karl. En að sjálfsögðu þarf að líka að 
líta til kynjahlutfallsins og líta til jafn-
réttislaganna í þessum efnum,“ segir 
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðar-
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðsins.

Austurríska 
leiðin
Austurríska leiðin svonefnda var 
sett í lög hér á landi árið 2011. 
Samkvæmt henni er heimilt að 
fjarlægja ofbeldismann af heimili 
og setja nálgunarbann á viðkom-
andi. Markmið laganna er að styrkja 
réttarstöðu fórnarlamba ofbeldis, 
sérstaklega þeirra sem verða fyrir 
heimilisofbeldi.

Val og að-
stöðumunur
Sænska leiðin svonefnda var inn-
leidd í íslensk lög árið 2009. Þá var 
samþykkt frumvarp um að kaup á 
vændi yrðu refsiverð. Í greinargerð 
með frumvarpinu segir meðal annars 
um sænsku leiðina að hún miði við 
að „það sé hlutverk löggjafans að 
sporna við sölu á kynlífi, enda sé ekki 
ásættanlegt að líta á mannslíkamann 
sem söluvöru. Einnig er gengið út 
frá því að ábyrgðin af viðskiptunum 
hvíli á herðum kaupandans en ekki 
seljandans, enda sé aðstöðumunur 
þeirra ævinlega mikill. Loks er litið 
svo á að það sé kaupandinn sem í 
krafti peninganna hafi eiginlegt val 
um að kaupa eða kaupa ekki, enda 
staða hans í langflestum tilvikum 
miklum mun sterkari en staða þess 
sem selur aðgang að líkama sínum 
til kynlífsathafna.“

„sektir í þessum málum hafa verið of lágar að mínu mati,“ segir Alda Hrönn.

Alda Hrönn lýsir aðgerðum lög-
reglunnar í heimilisofbeldismálum.

Alda Hrönn telur að réttarhöld í 
vændiskaupamálum eigi að halda 
fyrir opnum tjöldum. 

Mynd: Pressphotos.biz

„Við viljum rjúfa  
þennan vítahring.“



Gjafakortin fást í 
verslunum Hagkaupa. 

Símabúðinni í Firði 
og Ga�araleikhúsinu

Gjafakort á frábærar leiksýningar 
eru góðar jólagja�r  

Gleðilega hátíð
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Hver er stærsti sigur þinn?
Að hafa nælt í Sigurgeir.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Stjórnmál, ferðalög og umhverfisvernd.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég ber virðingu fyrir öðrum og er 
(næstum) fordómalaus.
En galli?
Ég á það til að taka að mér of mörg 
verkefni.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Reynisfjara.
En í Hafnarfirði?
Hellisgerði.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
985
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Bítlarnir eru í uppáhaldi.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Pasta carbonara og kók.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Ævintýri góða dátans Svejks eftir 
Jaroslav Hasek. Hún kenndi mér að 
húmor er besta vopnið.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Ég sæki mikið í heimildarmyndir og 
norræna dramaþætti. Það er mikið 
horft á NRK, DR og SVT heima hjá 
mér.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Ég hef viljað verða margt, en aðallega 
kennari, blaðamaður eða ljósmyndari.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Ég byrjaði snemma að vinna í fyr-

irtæki föður míns, við að laga leka í 
húsþökum. Hef unnið á pizzastað, á 
tælenskum veitingastað, í umhverfis-
samtökum og nú er ég að vinna á leik-
skólanum Hvammi í Hafnarfirði.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Fyrirmynd mín er Jens Stoltenberg, 
fyrrverandi forsætisráðherra Noregs.
Af hverju pólitíkin?
Mér finnst mjög mikilvægt að vera 
virkur þáttakandi í samfélaginu sem 
ég bý í. Ég berst fyrir félagslegu réttlæti 
og jöfnuði, og eins og staðan er í dag er 
mikil þörf á öflugu fólki í þá baráttu.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Að gera bæinn meira aðlaðandi fyrir 
ungt fólk.
Að því sögðu, hvað mega bæjaryfir-
völd gera betur?
Bæta almenningssamgöngur og efla 
leigumarkaðinn.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Ferðast um heiminn.
Leiðinlegast?
Að standa í röð á flugvöllum.

Hvað er svo framundan hjá Óskari 
Steini?
Aðalfundur, jólin og nýtt ár.
Lífsmottó:
Framtíðin er óráðin.
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Óskar Steinn Ómarsson:

„Húmor er besta vopnið“
Óskar Steinn Ómarsson er for-
maður Bersans - félags ungra jafn-
aðarmanna í Hafnarfirði og þykir 
líklegt að hann verði endurkjörinn 
til annars árs í því embætti, en að-
alfundur verður á mánudag. Óskar 
Steinn býr í Hafnarfirði ásamt sam-
býlismanni sínum Sigurgeiri Inga 
Þorkelssyni, og vinnur á leikskól-
anum Hvammi. Óskar Steinn hefur 
mikinn áhuga á stjórnmálum og 
umhverfisvernd, er mikill jafnað-
armaður og segir Jens Stoltenberg 
vera eina sínu helstu fyrirmynd. 
Óskar Steinn hefur búið í Nor-
egi um nokkurt skeið, bæði með 
móður sinni og líka dvalist þar á 
eigin vegum. „Sem námsmanni í 
Noregi fannst mér Ísland eiga langt 
í land með að standast samanburð 
við hin Norðurlöndin,“ segir hann 
meðal annars, en Óskar Steinn er í 
yfirheyrslunni að þessu sinni. 

Ferðamönnum í Hafnarfirði fjölgar mikið
Ferðamönnum hefur fjölgað 

mjög í Hafnarfirði en hlutdeild 
Hafnarfjarðar af heildarfjölda 

ferðamanna er svipuð og árið 2011. 
Þetta sýnir könnun sem fyrirtækið 
Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjón-
ustunnar gerði í sumar að beiðni 
menningar- og ferðamálanefndar 
og greint er frá á heimasíðu Hafnar-
fjarðarbæjar. 

Áætlað er að 67 þúsund erlendir 
ferðamenn hafi haft viðkomu í Hafnar-
firði sumarið 2014, 46% fleiri en sum-
arið 2011. Þar af hafi 14 þúsund gist í 
nálægt 44 þúsund nætur. 25% þeirra 
sem höfðu komu til Hafnarfjarðar öfl-
uðu sér upplýsinga um bæinn áður 
en þeir komu. Af þeim sem komu í 
Hafnarfjörð höfðu flestir aflað upplýs-
inga í ferðahandbókum (9%), á Trip 

Advisor (8%) eða á Google (7%). 28% 
þeirra sem komu í Hafnarfjörð sum-
arið 2014 fóru á veitinga- eða kaffihús. 
Næst flestir fóru í Hellisgerði (19%) en 
nokkru færri versluðu (17%), nýttu 
sér þjónustu upplýsingamiðstöðvar 
ferðamanna í ráðhúsinu (15%), fóru á 
safn/sýningu í Hafnarfirði (12%) eða 
heimsóttu þar vini/kunningja (9%), 
segir á vef Hafnarfjarðarbæjar. 

Óskar steinn (th) ásamt evu Lín Vilhjálmsdóttur og Ingvari Þór björnssyni.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

HVALUR HF.

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Sveitarfélagið Vogar

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

 TÍMAREIMAR – BREMSUR – BILANAGREINING - OLÍUSKIPTI  
ÁSAMT ÖLLUM ALMENNUM BÍLAVIÐGERÐUM

Tjónaviðgerðir fyrir öll  
tryggingafélöginBílaspítalinn – Kaplahrauni 1 – Hafnarfirði 

Sími 565 4332 – bsp@bsp.is
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Gleðileg jól
Nú eru tæpar tvær vikur til jóla, Hafnarfjörður er kominn í jólafötin og 
jólaþorpið á sínum stað. Smákökur, skata, hangikjöt, hamborgarhryggur 
og allt hitt er innan seilingar – svo ekki sé nú talað um pakkaflóð og 
fjölskyldutíma. Hafnfirðingar fyllast flestir stolti þegar þeir aka í gegnum 
miðbæinn baðaðan jólaljósum og skrauti. Daglegt amstur og ergelsi mun 
bráttverða gleymt og grafið í fáena dag. Allir eru með einhvers konar hefðir 
í mat og drykk og flestir komnir á fullt í undirbúningi. 

Hlökkum til
En því miður eru ekki allir jafn sælir 
um jólin eða á aðventunni. Sumir þurfa 
að leita sér aðstoðar til að geta haldið 
hátíðleg jól og alltof margir tapa sér 
í streitu í jólaundirbúningnum. Fyrir 
ári var vitnað á þessum síðum til 
könnunar sem þá var ný. Þar kom fram 
að þótt flestir hlakki til jólanna, þá eru 
þeir lika margir sem kvíða jólunum. 
Matarblaðamaður benti þá á að þetta 
er ekkert nýtt og rifjaði upp frásögn 
af þunglyndi og ógleði Eiríks Rauða 
á jólaföstunni, sem helgaðist af því að 

hann átti ekki það sem þurfti til að 
halda jólin hátíðleg fyrir sig og sitt fólk. 

Verum glöð
Þá kom Þorfinnur karlsefni til bjargar 
og sigldi með fullt skip af góðum kosti 
til Grænlands. Þannig að jólakvíði 
vegna efna- eða bjargarleysis er ekki 
nýr af nálinni. En hvaða ráð eru til við 
því? Jú, kannski fyrst og fremst að temja 
sér hófsemd og nægjusemi um jólin 
eins og endranær. Því andi jólanna er 
hinn sami hvort sem borð eru drekk-
hlaðin veislukosti eða jólatréð falið 

bak við fjall af pökkum. Sem betur fer 
hlakka lang flest okkar til jólanna. Þau 
eru tími gleði og hamingju, heimsókna 
og faðmlaga. 

Okkar eigin jólasiðir
Nokkrir siðir eru sérstaklega ein-
kennandi fyrir íslensk jól. Uppruna 

þeirra má annað hvort rekja aftur fyrir 
landnám, til séríslenskra aðstæðna fyrr 
á öldum eða danskra áhrifa síðar. Hvað 
matinn varðar þá hefst jólahald margra 
með skötuáti. Þetta er góður og gildur 
sem flestir kenna við Vestfirðina. Að 
norðan hefur svo laufabrauðið breiðst 
út um allt land og hangikjötið er ómis-
sandi hjá flestum. Margir vilja líka hafa 
rjúpu á borðum og svo eru smákökur 
kryddið sem gerir jólin svo einstök. 
Veljum okkur það úr nægtarbúri jóla-
siðanna sem okkur líkar og sleppum 
hinu. Þar er engin kvöð að gera allt 
saman. 

Jólin þurfa  
ekki að vera dýr
Matarblaðamaður ætlar sér ekki þá 
goðgá að segja Hafnfirðingum og Garð-
bæingum hvernig á að halda gleðileg 
jól. En ef litlir peningar og lítill tími 
virðast vera að setja strik í jólareikn-
inginn, þá lumar hann á nokkrum 
ráðum. Fyrst og fremst verðum við 
öll að hafa í huga að jólin eru gleði-
hátíð. Það skiptir bara engu máli þótt 
ekki hafi tekist að þrífa allt og skúra út, 
mála eða leggja nýja parketið. Við bara 
slökkvum ljósin og kveikjum á kertum 
-jólin koma samt. Það þurfa heldur 
ekki allar jólagjafir að vera fokdýrar, 
frábærar og hitta beint í mark. Bara 
það fá einhvern pakka dugar flestum. 

Einfaldleiki er góður
Fyrir ári síðan var á þessum síðum að 
finna uppskrift að humarhamborgara 
úr Íslensku hamborgarabókinni. Frá-
bærlega jólalegur og einfaldur réttur, 
sem tekur stutta stund að útbúa. 
Nokkrir lesendur höfðu samband og 
söðgu skemmtilegar frá vel heppn-
uðum jólamáltíðum þar sem þessi 
skemmtilegi og einfaldi réttur var í 
öndvegi. Jólasmákökurnar er hægt að 
taka svipuðum tökum. Ein eða tvær 
tegundir duga alveg og það þurfa ekki 
að vera flóknar uppskriftir. Spesíur 
eru alltaf vinsælar og einfaldari verða 
smákökur varla. Svo eru líka til leiðir 
til að gera baksturinn einfaldari, t.d. 
má nota Sushezi eða aðra sushi græju 
til að búa til fallegar og fullkmlega 
kringlóttar jólakögur á mettíma. Svo 
má auðvitað kaupa tilbúið deig úti 
í búð, svona til að hafa a.m.k. eina 
smákökutegund á boðstólum. 

Minni skötulykt
Ef fólk er hrifið af skötu á Þorláksmessu, 
en lætur lyktina fara í taugarnar á sér, 
getur verið sniðugt að sjóða skötuna 

í vacuum poka. Matarblaðamaður 
gerði velheppnaða tilraun með þetta á 
dögunum. Best er að velja bita sem ekki 
er of kæstur, því við venjulega suðu 
útvatnast skatan í leiðinni. En með því 
að sjóða hana í vacuumpoka er hægt að 
lágmarka lyktina, alveg fram að borð-
haldi – og fá ekta fína og vel sterka 
skötu. Skatan þarf svona korter í suðu 
og tíminn er ekkert lengri í vacuum-
poka. Gætið þó að því að velja poka 
sem eru sérstaklega gerðir fyrir til að 
elda mat í. 

Hægeldaður jólamatur  
– Sous Vide
Svipaða aðferð er hægt að nota við 
eldun á rjúpu, gæs, kalkún eða öðru 
fuglakjöti, vilji fólk hafa það um jólin. 
Að elda fuglinn með svokallaðri Sous 
Vide aðferð, tryggir nánast fullkomna 
eldun og er að auki fyrirhafnarlítil 
leið til að elda. Þá er matnum pakkað 
í vacuum poka og hann svo hægeld-
aður í vatnsbaði þar sem hitastiginu er 
stýrt nákvæmlega. Þetta gefur frábæran 
árangur í hvert sinn. Gúgglið Sous Vide 
og kynnið ykkur málið. Sous Vide 
eldað hangikjöt er líka frábært. Laufa-
brauðið má svo bara kaupa í búð. Með 
því að nýta sér þetta er hægt að dúlla 
sér í áhyggjuleysi með fjölskyldunni á 
meðan jólamaturinn mallar. 

Ánægjuleg og einföld jól
Með því að nýta sér þessar aðferðir 
sem til eru til að stytta sér leið við við-
matseldina, vera með fáar tegundir og 
einfaldar máltíðir, má gera matseldina 
að ánægjulegasta hluta jólahátíðar-
innar. Hófsemi og nægjusemi í 
skreytingum og gjöfum minnkar svo 
álagið á buddunni. Ein leið er að pakka 
jólagjöfunum inn í gömul dagblöð og 
tímarit. Á mínu heimili höfum við 
gert þetta árum saman og börnunum 
þykir það nánanast furðulegt að kaupa 
ráðndýran pappír og henda honum svo. 
Svo er ekki verra að börnin fá sjálf að 
pakka inn flestum gjöfunum. Annar 
siður á mínu heimili er að hafa pitsudag 
á annan í jólum, þar sem fjölskyldan 
kemur saman, býr til pitsur og notar af-
gangana frá stóru jólamáltíðunum sem 
álegg. Það þarf ekki allt að vera tipp 
topp eins oá ljósmynd í matreiðslubók 
eða tímatiti. Aðal málið er að njóta. 
Gleðileg jól.

Svavar 
Halldórsson

matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is

Við kynnum nýjan 
möguleika 
í mat og gistingu.
Verið velkomin 

Hlið á Álftanesi
w w w . f j o r u k r a i n . i s  -  P ö n t u n a r s í m i  5 6 5  1 2 1 3

Fjörukráin og Hótel Víking óska viðskiptavinum sínum 
sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á komandi ári.

HLIÐ ÁLFTANESI

Veitingar og gisting

Skötuveislan verður á 
sínum stað á Þorláks-

messu frá kl. 11:30 
og frameftir kvöldi.

Verð: 3.900 kr. pr. mann

Þú færð jólagjöfina 
hjá okkur
NONNI GULL

Handverk í sérflokki
Strandgötu 37 · Hafnarfirði · Sími 565-4040 

www.nonnigull.is
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