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Viðbrögð íþróttafélaga við umfjöllun um kynjaójafnvægi í fréttum: 

„Þurfum að axla okkar ábyrgð“
Það væri auðvelt að vísa þessu viðvar-

andi vandamáli alfarið á fjölmiðl-
ana en að mínu mati ristir vandinn 

dýpra. Við sem leiðum starf íþróttafélaga 
þurfum að axla okkar ábyrgð, t.d. gagnvart 
því að stelpur í iðkendahópi okkar eignist 

sterkar fyrirmyndir í meistaraflokkum og 
þjálfarateymi félaganna,“ segir Þorvarður 
Tjörvi Ólafsson, varaformaður Hauka. 

Frá því var greint í síðasta tölublaði að 
í janúarmánuði var gríðarlegur munur á 
umfjöllun um íþróttir karla annars vegar 

og íþróttir kvenna hins vegar. Umfjöllun 
um kvennaíþróttir var innan við tíu pró-
sent af heildarumfjöllun blaðsins þennan 
mánuð. Rætt er við forsvarsmenn íþrótta-
félaga í Hafnarfirði og Garðabæ um málið 
í blaðinu. Sjá bls. 12

Friðrik Dór syngur fyrir fullu húsi á grunnskólahátíð 2015. Hann fer til til Vínar með íslenska eurovisionhópnum. rætt er við hann 
hér í blaðinu, sjá bls. 14.
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AÐALFUNDUR
Knattspyrnufélagsins Hauka

verður haldinn
þriðjudaginn 24. febrúar kl. 18

á Ásvöllum.
Dagskrá samkvæmt lögum félagsins.

Félagar eru hvattir til að mæta.
Aðalstjórn Hauka

Foreldraráð Áslandsskóla gagnrýnir bæjaryfirvöld: 

Ekkert samráð 
Foreldrafélag Áslandsskóla 

boðaði til fundar í vikunni til 
að ræða þá ákvörðun bæjar-

yfirvalda að hætta við að byggja við 
skólann. 

Bæjaryfirvöld ákváðu að byggja 
ekki við húsnæðið eins og fyrirhugað 
hefur verið, heldur verja nokkru fé í 
spjaldtölvur fyrir nemendur, en spara 
hundruð milljóna á því að fresta hús-
byggingum. 

Foreldrafélagið sagði í tölvupósti 
til foreldra í vikunni að bæjaryfir-
völd hefðu tekið ákvörðun um hús-
næði skólans, menntunarskilyrði og 
aðbúnað barnanna án samráðs við 
hagsmunaaðila. „Gerð er sú krafa að 
ákvörðunin verði afturkölluð ogað 
áfram verði unnið að málefnum barn-
anna í samráði við skólasamfélagið 
lögum samkvæmt,“ segir í bréfinu. 

Mánuð á leiðinni
Foreldrafélagið gerði harðorðar 
athugasemdir við þessar ráðstafanir 
með bréfi sem dagsett var 13. janúar. 

Þetta bréf virðist hins vegar ekki 
hafa komið fram í dagsljósið fyrr en 
á síðustu dögum. 

Á fundi bæjarráðs í síðustu viku 
virtist tilvist bréfsins koma bæjarráðs-
fulltrúum minnihlutans á óvart. Þeir 
óskuðu formlega eftir svörum um 
það: „Fulltrúar Samfylkingar og VG 
óska eftir upplýsingum hvers vegna 
erindi til bæjarstjórnar sem barst bæj-
aryfirvöldum með formlegum hætti 
þann 13. janúar sl. frá foreldrafélagi 
Áslandsskóla hafi ekki enn verið 
komið á framfæri við bæjarstjórn, nú 
nærri mánuði eftir að erindið barst til 
bæjarstjóra? “

Á hinum sama fundi bæjarráðsins 
var greint frá fundi Haraldar L. Har-
aldssonar bæjarstjóra með fulltrúum 
foreldrafélagsins. Fundurinn var 
haldinn sama dag og bréfið var sent, 
13. janúar. Í minnisblaði bæjarsins 
segir meðal annars að stjórnendur 
Áslandsskóla hafi verið með í ráðum 
með þá leið sem ákveðið var að fara 
í haust. 

Hafnarfjörður: 

Frítt í sund 
í vetrarfríi
Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur 

ákveðið að dagana 25. febrúar 
til 1. mars fái allir ókeypis í 

sund. Á þessum dögum eru skipulags-
dagur og vetrarfrí í leik- og grunn-
skólum bæjarins. 

Til stendur að hafa opið í Bláfjöllum 
frá kl. 11-21 vetrarfrísdagana 26. og 27. 
febrúar, að því er fram kemur á heima-
síðu skíðasvæðanna. Rútur ganga þessa 
daga frá Olís í Mjódd. 

HS veitur kaupa eigin hlutabréf af Hafnarfirði: 

300 milljónir til Hafnarfjarðar
Hafnarfjarðarbær fær um 300 

milljónir króna í sinn hlut, 
gangi eftir áætlanir stjórnar 

HS veitna, um að kaupa hluti í sjálfu 
sér af eigendum en færa hlutafé svo 
niður. Til stendur að félagið kaupi bréf 
fyrir tvo milljarða króna. 

Hafnarfjarðarbær á fimmtán 
prósenta hlut í HS veitum á móti 
Reykjanesbæ sem á um helming, og 
félaginu Ursusi sem á rúman þriðjung. 
Ursus er í einkaeigu. 

Reykjanesbær fengi þannig um það 

bil milljarð og Ursus í kringum 600 
milljónir króna. Ursus eignaðist hlut-
inn í HS veitum fyrir rétt tæpu ári. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sam-
þykkti á fundi sínum í vikunni að 
milljónirnar 300 færu til að greiða 
niður skuldir bæjarins. 

Tillaga um að HS veitur kaupi hluti í 
sjálfu sér var lögð fram á hluthafafundi 
19. janúar. Nú í byrjun febrúar sendi 
Júlíus Jónsson, forstjóri félagsins, er-
indi til Hafnarfjarðarbæjar um þetta. 
Þar segir að á hluthafafundinum hafi 

verið „lögð fram tillaga um að félagið 
keypti eigin hlutabréf af hluthöfum 
fyrir 2 milljarða króna með þeim fyrir-
vara að hagkvæm fjármögnun fengist.“ 
Síðan segir í bréfi forstjórans að stefnt 
sé á að ganga frá þessu fyrir aðalfund 
félagsins sem til stendur að halda í 
mars. Þá stendur til að færa hlutafé 
félagsins niður, sem nemur kaupum 
félagsins á eigin bréfum. Í þessu plani 
er gert ráð fyrir að allir eigendur fé-
lagsins samþykki þessa ráðstöfun, svo 
eigendahlutföll raskist ekki.

Fækkun leikskólabarna: 

Vilja nýta svigrúm
Fulltrúar minnihlutans í bæjar-

stjórn Hafnarfjarðar vilja nýta 
svigrúm í rekstri bæjarins, sem 

verður til við fækkun leikskólabarna, 
til að lækka inntökualdur í leikskóla. 
Fulltrúar meirihlutans eru á öðru máli 
og ætla að fækka leikskólaplássum í 
bænum. 

Þannig samþykkti fræðsluráð bæj-
arins nýlega að segja upp samingi við 
ungbarnaleikskóla við Bjargir. Fram 
kemur í fundargerð þegar ákvörðunin 
var staðfest að samkvæmt spám um 
íbúaþróun muni börnum á leik-
skólaaldri fækka um 300 á næstu fimm 
árum. 

„Það svigrúm sem skapast við 
fækkun leikskólabarna á tilteknum 
aldri hefðum við viljað nýta til að efla 
leikskólastigið með því að stíga fyrstu 
skrefin í því að lækka inntökualdur á 
leikskóla til frambúðar. Ljóst er að vilji 
meirihlutans er og hefur frá upphafi 
verið annar. Við getum ekki tekið undir 
tillögur meirihluta Bjartrar Framtíðar 
og Sjálfstæðisflokks um minna fjár-
magn til leikskóla og lokun deilda. 
Með því teljum við að skref sé stigið 
afturábak í þessum mikilvæga mála-
flokki og vegið að grunnstoðum skóla-
kerfisins, þvert á vilja foreldra sem í 
könnunum hafa sýnt skýran vilja um að 

inntökualdur á leikskóla verði lækkaður 
frá því sem nú er,“ segir í bókun fulltrúa 
Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. 

Áheyrnarfulltrúar foreldraráðs leik-
skóla og grunnskóla á fundi fræðsluráðs 
lýstu áhyggjum vegna uppsagnar samn-
ingsins við leikskóla. 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og 
Bjartrar framtíðar létu bóka í fundar-
gerð að „þjónusta við foreldra leikskóla-
barna verður næstu mánuðina óbreytt 
frá því sem verið hefur og lokun þessa 
leikskóla hefur engin áhrif á þau börn 
sem þar eru nú. Ungbarnaplássum við 
aðra leikskóla verður fjölgað á móti. 
Fullyrðingum um að vegið sé að grunn-
stoðum skólakerfisins standast ekki 
skoðun. Þessi ákvörðun gefur tækifæri 
til að efla starf leikskólanna í bænum í 
framtíðinni.“

Fengu upplýsingar um símnotkun kjörinna fulltrúa: 

Lögbrot í stjórn Hafnarfjarðar? 
Þetta mál er með hreinum ólík-

indum? Í fyrsta lagi, hvernig 
dettur stjórnvöldum í Hafnarf-

irði í hug að það sé í lagi að grennslast 
fyrir um símanotkun bæjarfulltrúa, og 
hins vegar hvernig dettur Vodafone 

í hug, ekki síst eftir allt sem á undan 
er gengið hjá fyrirtækinu, að það sé í 
lagi að afhenda upplýsingar sem þessar 
þriðja aðila? Það þarf dómsúrskurð til 
að fá slíkt afhent. Það ætti þetta fjar-
skiptafyrirtæki að vita.“ Þetta segir 
Helga Vala Helgadóttir lögfræðingur. 

Fréttablaðið upplýsti á miðviku-
daginn að bæjaryfirvöld hefðu fengið 
upplýsingar um símnotkun bæjarfull-
trúa afhentar frá símafyrirtækinu Voda-
fone. Þetta mun hafa verið gert á grund-
velli þess að Hafnarfjarðarbær greiðir 
reikninga fyrir notkun á símunum. 

Bæjarfulltrúar minnihlutans vissu 
ekki um þetta. Þeir hafa þegar sent 
Persónuvernd erindi vegna málsins. 

Í fréttatilkynningu frá Hafnar-
fjarðarbæ sem send var út undir há-
degi á miðvikudag, er því hafnað að 
símnotkun kjörinna fulltrúa hafi verið 
könnuð. 

Þetta segir í fréttatilkynningu Hafnarfjarðarbæjar: 
Hafnarfjarðarbæ barst kvörtun sem fól 
í sér ásakanir gagnvart ótilgreindum 
starfsmönnum bæjarins. Kom fram að 
starfsmaður undirstofnunar bæjarins 
hafi verið boðaður á fund en hringt 
hefði verið í hann úr síma skráðum á 
Hafnarfjarðarbæ. 

Ekkert liggur fyrir um þennan fund 
hjá bænum eða hver stóð fyrir honum. 
Nauðsynlegt var að kanna hvort og þá 
hver hefði hringt í starfsmanninn úr síma 
sem skráður væri á Hafnarfjarðarbæ en 
númerið hafði hann ekki tiltækt og ekki 
heldur nöfn þeirra sem sátu fundinn. 

Því var það kannað hvort og þá hver 
hafi hringt í númer starfsmannsins úr 

símkerfi Hafnarfjarðarbæjar og í kjöl-
farið var beiðni send til símafyrirtækis-
ins sem þjónustar sveitarfélagið þar sem 
óskað var upplýsinga um hvort hringt 
hefði verið í þetta tiltekna númer á sex 
klukkustunda tímabili. Símafyrirtækið 
svaraði beiðninni með því að afhenda 
yfirlit yfir öll símanúmer sem hringt 
hafði verið í. 

Einn starfsmaður sveitarfélagsins 
annaðist rannsóknina og miðaði hún 
einungis að því að kanna hvort hringt 
hefði verið í þetta tiltekna símanúmer. 
Svo reyndist ekki vera og hefur öllum 
gögnum sem bárust frá símafyrirtækinu 
verið eytt. 

Sýningunni „ertu tilbúin frú forseti“ í Hönnunarsafni Íslands í Garðabæ, lýkur 
á morgun, 22. febrúar. Á sýningunni er farið yfir þátt úr forsetatíð Vigdísar 
Finnbogadóttur, nefnilega fatnað sem hún valdi að klæðast í embættiserindum.

Laugardaginn 21. Febrúar kl. 16:00 keppir Stjarnan við Kr í úrslitaleik 
um Poweradebikarinn. Leikið er í Laugardalshöll. Stjarnan býður öllu 
Stjörnufólki til fjölskylduhátiðar í Ásgarði, til að hita upp fyrirleikinn, en 
hún hefst kl. 13
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Það er ekki alltaf ódýrast að versla þar sem þú heldur :)
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Hvenær er þetta afmæli?
Það hefur víst ekki farið fram-

hjá mörgum að á þessu ári er 
haldið upp á aldarafmæli kosn-

ingaréttar íslenskra kvenna. En er það 
virkilega rétt? Getur hugsast að kosn-
ingarétturinn sé bara 99 ára? Eða er 
hann kannski 94 ára þegar allt kemur 
til alls? Stórt er spurt og full ástæða til 
að leita svara.

Ástæðan fyrir spurningunni er sú 
að lögin frá Alþingi, sem Kristján kon-
ungur X staðfesti með undirskrift sinni 
þann 19. júní 1915, tóku gildi 19. janúar 
1916. Sumir telja að réttara fari á því 
að halda upp á aldarafmælið 19. janúar 
2016 og geyma hátíðahöld til næsta árs. 

En hér þarf að fleiru að hyggja. For-
mæður okkar mörkuðu stefnu fyrir 
100 árum þegar þær ákváðu að fagna 
staðfestingu konungs á lögunum á 
stærsta fjöldafundi Íslandssögunnar 
til þess tíma á Austurvelli. Ekki gátu 
þær vitað hvaða dag konungur skrif-
aði undir lögin, en þegar skeyti barst 
hingað þann 19. júní um staðfestingu 
hans hófust þær handa við að undirbúa 
hátíðahöld. Þær völdu 7. júlí vegna þess 
að Alþingi kom saman þann dag. Þær  

þökkuðu þinginu með skrautrituðu 
ávarpi, (sem verður til sýnis í Lands-
bókasafni frá 16. maí) og konungi 
sendu þær símskeyti. Þannig fögnuðu 
íslenskar konur því að vera „viður-
kenndar löglegir borgarar þjóðfélags-
ins“, eins og Bríet Bjarnhéðinsdóttir 
sagði í frásögn af hátíðahöldunum í 
Kvennablaðinu 16. júlí 1915.

Dagurinn 19. júní hafði þó strax sér-
staka merkingu hjá íslenskum konum. 
Þann 30. apríl 1918 skrifaði Bríet í 
Kvennablaðið: „Hann er grundvall-
arlagadagur vor íslensku kvennanna, 
sem gerði okkur að lagalegum þjóðfé-
lagsborgurum, með sömu skyldum og 
réttindum og bræður vorir hafa. Þann 
dag höfum vér sjálfar í fyrstu kjörið að 
hátíðisdegi...“

Grundvallarlagadagurinn 19. júní 
hefur verið sérstakur hátíðisdagur ís-
lenskra kvenna í heila öld. Hann hefur 
verið kallaður „Kvennadagurinn“ og  
„Kvenréttindadagurinn“ í dagatölum 
landsmanna um margra áratuga skeið.

Fyrir nokkrum árum hittist hópur 
kvenna til að ræða hvernig halda mætti 
upp á aldarafmæli kosningaréttarins. 

Þá var bent á að í raun yrði hann aðeins 
95 ára árið 2015. Árið 1915 náði hann 
nefnilega aðeins til um 52% kvenna á 
kosningaaldri karlmanna og því var 
langt í frá að kosningaréttur kvenna 
hafi þá orðið almennur. Réttara væri 
að tala um aldarafmælið þann 18. maí 
1920. Þá skrifaði konungur Íslands 
undir þá breytingu á stjórnarskránni 
sem nam í burtu kynferði sem eitt lyk-
ilatriða í kosningarétti þegnanna. Og 
jafnvel væri aldarafmælið ekki fyrr en 
1. janúar 1921 þegar sú breyting öðl-
aðist gildi. Samkvæmt því á kosninga-
réttur kvenna 94 ára afmæli á þessu ári. 

Þá var bent á hefðina. Eigum við að 
kollvarpa henni fyrir reglufestu og vísa 
þar með fyrri hátíðahöldum kvenna á 
bug sem markleysu, eða í besta falli 

vandræðagangi? Hin langa hefð, og 
skrif Bríetar í Kvennablaðinu 1918, sem 
ég vísaði til hér ofar, sannfærðu allar 
um að ekki væri rétt að vera svo stíf í 
falsinu. Við höfum því kosið að fagna 
þessum áfanga, þessu fyrsta skrefi 
í átt til jafnréttis, eins og formæður 
okkar gerðu og hafa gert allar götur 
síðan, þótt lögin 1915 væru þessum 
mikla annmarka háð. Dagurinn 19. 
júní er grundvallarlagadagur íslenskra 
kvenna.

Við erum ekki ein á báti með að 
miða afmæli kosningaréttar við sam-
þykkt þings og/eða undirskrift kon-
ungs. Konur í Danmörku fagna aldar-
afmæli síns kosningaréttar þann 5. júní 
næstkomandi. Þann dag fyrir réttum 
100 árum staðfesti Kristján konungur X 
lög frá danska þinginu um kosningarétt 
danskra kvenna með undirskrift sinni. 
Norskar konur fögnuðu aldarafmælinu 
þann 11. júní 2013, en þann dag sam-
þykkti stórþingið lög um kosningarétt 
kvenna. Í Svíþjóð verða hátíðahöld 26. 
janúar 2021 þegar öld verður liðin frá 
því sænska þingið samþykkti lög um 
kosningarétt kvenna. 

Aldarafmæli kosningaréttar kvenna 
verður fagnað með margs konar við-
burðum um allt land. Það er von af-
mælisnefndar að þeir verði til þess að 
minna fólk á að kosningaréttur er ekki 
og var ekki sjálfsagður. Almenningi 
var treyst fyrir honum hægt og bít-
andi. Framkvæmdanefnd um 100 ára 
afmæli kosningaréttar kvenna hefur 
dregið fram söguna á vefsíðu afmæl-
isins (http://kosningarettur100ara.
is) Ég hvet hér með alla áhugasama 
til þess að kynna sér hana og velta  
fyrir sér þessum hornsteini lýðræðis í 
landi okkar. Nú er svo komið að mörgu 
ungu fólki finnst ekki taka því að nýta 
réttindi sín. Er það ekki áhyggjuefnið?
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  13.500  E INTÖKUM  
Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  HAFNARFIRÐI  /  GARÐABÆ

Upplýsingasöfnun bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar um símtöl starfs-
manns og kjörinna fulltrúa er mjög alvarleg.  Í henni er fólginn full-
kominn trúnaðarbrestur sem verður að taka á. Brýnt er að þetta mál 

verði upplýst, skref fyrir skref, og líka að svör fáist við þeim augljósu grund-
vallarspurningum sem kvikna vegna málsins.

Baksviðið er starfsmannamál hjá bænum. Síðan virðist málið snúast um ein-
hvern fund, sem bæjaryfirvöld vilja vita um. Og eru augljóslega tilbúin til að 
ganga langt í því skyni. 

Fullyrt er í tilkynningu frá bænum í vikunni að „nauðsynlegt“ hafi verið að 
kanna hver hefði hringt í starfsmanninn með fundarboð. Þetta er ekki rökstutt 
og heldur ekki að hlaupið var beint í símafyrirtæki og beðið um upplýsingar 
sem trúnaður á að ríkja um. Hér er farið á bak við fólk. 

Bæjarstjórinn í Hafnarfirði á engan rétt á því, og enginn annar, að nýta aðstöðu 
sína sem fulltrúi greiðanda símareikninga til að njósna um aðra: Hvorki um 
starfsfólk bæjarins, og enn síður kjörna fulltrúa. 

En teljist það vera innan ramma laga að svona upplýsingar séu sendar frá fjar-
skiptafyrirtæki, fyrirvaralaust – eins og Vodafone telur sýnilega vera eðlilegt 
- þá hljóta ritstjórnir fjölmiðla að klóra sér í haus. Geta aðrir kallað eftir síma-
gögnum sem gætu bent á t.d. heimildarmenn sem heitið hefur verið trúnaði? 
Hvað með aðra kjörna fulltrúa í bæjar og sveitarstjórnum? Þetta er fólk sem 
almenningur og starfsmenn þarf að geta leitað til, stundum í trúnaði, með sín 
mál, og sömuleiðis er mikilvægur hluti starfs kjörinna fulltrúa að fylgjast með 
og afla upplýsinga. Þeir fylgjast með stjórnsýslunni en ekki öfugt. 

Þótt bærinn vísi í tilkynningu sinni í vikunni til 7. gr. laga um persónuvernd, 
þá segir þar fátt um hvort ákvæði annarra greina laganna hafi verið virt. Til að 
mynda um samþykki þess sem upplýsingar fjalla um. Spurningarnar eru miklu 
fleiri. Þegar þetta er skrifað er lítið um svör og bæjarstjórinn sýnilega á hálum ís. 

Ingimar Karl Helgason

Á hálum ís

Leiðari

Höfundur er

Auður Styrkársdóttir,

formaður Framkvæmdanefndar 

um 100 ára afmæli  

kosningaréttar kvenna

Pólitísk hugmynda- 
fræði skiptir máli 
Í seinasta tölublaði Hafnarfjarðar 

má sjá grein eftir bæjarfulltrúa 
Bjartrar framtíðar í Hafnarfirði. 

Í upphafi greinarinnar gera þau til-
raun til þess að fjarlægja sig viðmið-
inu um hægri og vinstri, en lýsa síðan 
viðhorfum sem sóma sér vel í hverjum 
þeim stjórnmálaflokki sem kennir sig 
við frjálshyggju – harða hægri stefnu. 
Fram kemur afstaða til einkarekstrar 
opinberrar þjónustu, að hvert og eitt 
tilvik þurfi að skoða sérstaklega. Gefið 
er í skyn að engir almennir ágallar fylgi 
samningum um einkarekstur almanna-
þjónustu. Lagðir eru að jöfnu samn-
ingar um innheimtu og samningar um 
rekstur leikskóla, og allir aðrir samn-
ingar um útvistun allrar hugsanlegrar 
þjónustu, ekki síst í skólakerfinu komi 
til álita. Til kosta einkarekstrar eru 
síðan talin atriði eins og frjálsræði til 
stefnumótunar, sem væntanlega rúmist 
þá ekki innan opinberrar þjónustu. 

Skoðanir og afstaða sýnir hvort við 
erum til vinstri eða hægri í pólitík

Við erum ekki á sömu skoðun og 
bæjarfulltrúar Bjartrar framtíðar. Í 
fyrsta lagi þá er það ekki svo að hægri 

eða vinstri setji okkur skorður eða 
ákvarði skoðanir okkar. Skoðanir okkar 
og afstaða til einstakra álitamála sýna 
hvort við höllumst frekar til hægri eða 
vinstri. Skoðanir fulltrúa Bjartrar fram-
tíðar í fyrrnefndri grein eru hægriskoð-
anir, um það verður varla deilt. 

Vinstri flokkar láta sig varða 
jöfnuð í samfélaginu. Vinstra fólk 
hefur áhyggjur af þeirri skoðun að 
eflingu skólastarfs sé best sinnt með 

eflingu einkageirans. Að þannig 
verði til samkeppni við hið opinbera. 
Fleiri einkaskólar þýðir nefnilega að 
þangað leitar efnameira fólk, í hverfi 
slíkra skóla og á móti safnast efnam-
inna fólk annað og ójöfnuður í sam-
félaginu eykst. Félagsleg aðgreining 
eykst sömuleiðis og meiri hætta verður 
á ójöfnuði gagnvart börnum og barna-
fjölskyldum. 

Þegar við styðjum einkaskóla og 
bjóðum þá velkomna, þá þýðir ekki 
bara að horfa á hagkvæmni samninga. 
Við þurfum að átta okkur á því að við 
erum að breyta samfélaginu – í þessu 
tilviki að stuðla að ójöfnuði. Það viljum 
við vinstri græn ekki gera. 

„Getur hugsast að kosninga-
rétturinn sé bara 99 ára?
 Eða er hann kannski 94 ára 
þegar allt kemur til alls?“

Höfundar eru:

Elva Dögg Ásudóttir 

Kristinsdóttir,  

varabæjarfulltrúi  

og fulltrúi Vinstri 

grænna í fræðsluráði

Gestur Svavarsson,  

varafulltrúi Vinstri 

grænna í fræðsluráði 

Guðrún Ágústa  

Guðmundsdóttir,  

bæjarfulltrúi  

Vinstri grænna

Fólk safnaðist saman á austurvelli til að fagna kosningaréttinum sumarið 1915. 
Hér er bríet bjarnhéðinsdóttir í ræðustól.  Mynd: Þjóðminjasafnið/Wikipedia.



VÉLASALAN
Til sjávar og sveita í 75 ár

Dugguvogi 4
104 Reykjavík
Sími, 520 0000

www.velasalan.isGrófin 14b - 230 Reykjanesbær - S. 421 4566 - tv@taeknivik.is

GPS - Radíóbaujur
Staðsettu lögnina nákvæmlega.
Langdrægni allt að 50 sjómílur.CVS-128 Dýptarmælir

Dýptarmælarnir frá Koden eru 
ábyggilegir og endast.

TMQ Sjálfsstýringar
 Í allar stærðir báta.

Lýsing
Siglingaljós, vinnuljós og inniljós.

MDC-RADAR
Ratsjárnar frá Koden eru  til frá 4Kw til 
25Kw einnig til í „black Box“ útgáfum.

KGC-222 Kompás
Nákvæm stefna og hraði.

KDS-6000BB Sonar
Ný tækni, háhraða breiðbands sónar. 
Þrepa stillanleg tíðni 130kHz-210kHz 1,5kW. 

Áratuga reynsla 
starfsmanna Vélasölunnar og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna 

að einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað og sjávarútveg á Íslandi.
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Áskorun að 
leika á ensku
„Ég fékk hlutverkið í gegnum umboðsmann sem ég er með í Los 
Angeles en svona gigg erlendis fara iðulega í gegnum umboðsmenn. 
Þessi umboðsmaður setti sig í samband við mig í kjölfarið á leik 
mínum í Svartur á leik. Sú kvikmynd fór víða um heim á hátíðir 
og á einni þeirra sá hann myndina og leist vel á. Þetta eru rúmlega 
tvö ár síðan og síðan þá hef ég sent prufur vegna fjölda verkefna 
sem aldrei hefur neitt komið út úr. Ég var farinn að halda að það 
myndi aldrei koma neitt útúr þessu en svo einn daginn þá hringir 
hann og segir að við séum komnir með tilboð um leik í 6 þáttum 
af 12 í nýrri seríu fyrir NBC.“ segir Hafnfirðingurinn og leikarinn 
Jóhannes Haukur Jóhannesson sem staddur er í Marokkó í annað 
sinn við tökur á þáttunum A. D. þar sem hann fer með hlutverk 
lærisveinsin Tómasar. Þegar kallið kom síðastliðið haust hafði Jó-
hannes þrjár vikur til að ganga frá öllum sínum málum hér á landi 
og hreinsa dagskrána sína næstu þrjá mánuðina. Hann segir það 
hafa gengið vel, hann hafi fengið afleysingar í þau verkefni sem hann 
var búinn að taka að sér og fékk leyfi frá Þjóðleikhúsinu í samráði 
við Þjóðleikhússtjóra. 

Jóhannes sem útskrifaðist með BFA 
gráðu í leiklist frá Listaháskóla Íslands 
vorið 2005 hefur leikið fjölda hlut-
verka bæði á sviði og fyrir sjónvarp. 
Má þar nefna Dýrin í Hálsaskógi og 
Engla alheimsins í Þjóðleikhúsinu 
og Söngvaseið og Fólkið í blokkinni 
í Borgarleikhúsinu. Þá lék hann ein-
leikinn Hellisbúann í Íslensku Óper-
unni leikárið 2009-10. Kvikmyndirnar 
Svartur á leik og Reykjavík Rotterdam 
auk þáttaraðanna Pressan, Fangavaktin 
og Marteinn eru meðal sjónvarpsefnis 
sem Jóhannes hefur leikið í. 

Tilbreyting að  
vera góði kallinn
Jóhannes segist kunna afar vel við 
hlutverk Tómasar. „Hann er til dæmis 
einn af lærisveinunum og því í „góða 
liðinu“ en er ekki vondur kall. Ég hef 
frekar verið að fá hlutverki illmanna 
og skíthæla hingað til, sem er stórkost-
lega gaman, en þetta er skemmtileg 
tilbreyting. Svo er þetta heldur ekkert 
of stórt hlutverk og ekki of lítið. Það 
er í sjálfu sér mikil áskorun að leika á 
ensku og gera það með almennilegum 
hreim, þannig að það er ágætt að vera 
ekki með of mikið af texta. Allavega 
ekki svona í fyrsta gigginu.“

Myntute í sólinni
Tökur á þættinum fara fram í smá-
bænum Ouarzazate þar sem lítið er 
um að vera að sögn Jóhannesar en 
fólkið sé vinalegt og loftslagið hlýtt. 
„Netsamband er ekki alltaf gott og 
stundum fær maður hráan kjúkling 
en ef maður passar sig og gætir þess 
að borða á réttu stöðunum þá er þetta 
í góðu lagi.“ Beðinn um að lýsa dæmig-
erðum tökudegi þá segir hann þá byrja 

kl. 6:00 á morgnana. Þá séu leikarar 
sóttir og þeir keyrðir út í eyðimörk-
ina, um það bil hálftíma akstur, þar 
sem búið er að reisa gríðarlega stóra 
leikmynd, heila Jerúsalemborg. Þegar 
á staðinn er komið taki við smink og 
búningar og svo bið eftir tökum sem 
getur verið mis löng eftir dögum. „En 
það er heldur ekkert leiðinlegt að 
bíða í sólinni með myntute. Á kvöldin 
borðar alltaf hópurinn saman á ein-
hverjum af veitingastöðunum sem 
eru í bænum. Það er misjafnt hversu 
margir mæta, stundum vill maður bara 
vera einn á herberginu og stundum 
tvístrast hópurinn í margar áttir.“ Jó-
hannes segir samstarfsfólkið ákaflega 
skemmtilegt og stemningin sé gjarnan 
líkt og á heimavist, sérstaklega á frí-
dögum þegar allir hittast í morgun-
verðarhlaðborðinu og slaka svo á á 
sundlaugabakkanum fram eftir degi. 
„Maður reynir auðvitað að fylla upp 
í daginn með því að fara á markaði, í 
ræktina og undirbúa sig fyrir komandi 
tökudaga.“

Meira kósý í rútu
„Það er í sjálfu sér lítill munur þegar 
vélarnar rúlla, sem er gott að finna. 
Þegar maður er með leikstjóranum að 

vinna í senunni og öðrum leikurum að 
reyna að skila einhverjum sannleika til 
linsunnar“ segir Jóhannes aðspurður 
um muninn á að leika í bandarísku 
þáttaröðinni og íslenskri kvikmynd. 
„Munurinn felst aðallega í allri aðstöðu 
og umgjörð. Það eru náttúrulega miklu 
meiri peningar í þessu þarna úti og 
meira lagt í allan aðbúnað. En þegar 
þeir peningar eru ekki til staðar þá er 
eins gott að þeir fari bara í það sem 
sést í linsunni. Það er líka bara kósý að 
vera allir saman í einni rútu á Íslandi 
frekar en að hanga einmanna í treiler 
í Marokkó.“ 

Tómas snýr aftur
„Þetta verður seint talin einhver erfið-
isvinna en það sem er erfitt við þetta 
er fjarlægðin frá fjölskyldunni og það 
er alltaf gott þegar maður fær frí í 
nokkra daga til að skjótast heim. Nú 
var ég meira og minna úti í 12 vikur 

fyrir áramót og átti þá að vera búinn.“ 
Jóhannes hafði þó ekki alveg sagt skilið 
við Marokkó því lærisveinninnTómas 
var skrifaður inn í fleiri þætti í seinni 
hluta seríunnar og hélt hann því aftur 
utan þann 7. febrúar. Ekki er ljóst 
hversu lengi hann mun dvelja í þetta 
sinn en þó ekki lengur en til 22. mars 
þegar tökutímabilinu lýkur. „Vonandi 
kem ég fyrr og jafnvel get ég skroppið 
heim ef ég á smá frí í millitíðinni. En 
díllinn er þannig að ef myndast að 
minnsta kosti fimm daga frí hjá manni, 
þá fljúga þeir manni heim og til baka.“ 
Í haust þegar Jóhannes fór fyrst út hafi 
fjarlægðin verið erfið, sérstaklega þegar 
hann sá fram á að vera 12 vikur í burtu 
frá konu og tveimur börnum. Tökur 
röðuðust þó honum í hag og fékk hann 
að fara tvisvar heim á tímabilinu auk 
þess sem fjölskyldan kom í heimsókn 
til Marokkó. „Þetta var því ekki eins 
slæmt og ég hélt að þetta yrði í fyrstu. 
Auðvitað talar maður við krakkana á 
skype og það er æðislegt, en það kemur 
ekki í staðinn fyrir faðmlag.“ 

Hvernig kaninn  
tekur A. D. 
Ekki er ljóst hvað tekur við hjá Jóhann-
esi eftir að tökunum lýkur í vor. Hann 
reiknar þó með að hefja aftur störf hjá 
Þjóðleikhúsinu en óvíst er hvenær það 
verður og í hvaða sýningum. Þá séu 
verkefni í farvatninu hér á Íslandi sem 
ekki sé tímabært að tala um. „Enda 
getur alltaf brugðið til beggja vona. 
En aðal spenningurinn er að fylgjast 
með því hvort A. D fari vel í kanann, 
og hvort það verði ráðist í aðra seríu. 
Verði það gert og óskað eftir því að 
lærisveinninn Tómas haldi áfram, þá 
verð ég allavega himinlifandi með það.“

Merki um fjarlæga fortíð og nútímann. Krossar og bifreið og Jóhannes Haukur.

Jóhannes Haukur í hópi lærisveina.
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Deilt var um hvar þjóðhöfðinginn ætti að búa: 

Álitamál á Bessastöðum
„Það var álitamál hvort sú saga sem tengdist Bessastöðum og 
ofurvaldi danska konungsins hefði góð eða slæm áhrif við val bú-
staðarins,“ segir Sigríður Agnes Sigurðardóttir um forsetabústaðinn. 
Hún fjallar um val á bústað þjóðhöfðingjans í BA ritgerð sinni í 
sagnfræði við Háskóla Íslands, en ritgerðina skrifaði hún undir 
handleiðslu Guðna Th. Jóhannessonar sagnfræðings. 

Í ritgerðinni er sagt frá því þegar 
ákveðið var að þjóðhöfðingi Íslands, 
fyrst ríkisstjóri, 1941, og síðar forseti, 
hefði búsetu á Bessastöðum. „Þegar 
bústaður ríkisstjóra var valinn var 
haft að leiðarljósi að húsnæðið yrði 
bústaður þjóðhöfðingja til frambúðar. 
Aðrir staðir en Bessastaðir komu til 
greina,“ segir Sigríður Agnes. Hún 
segir við blaðamann að sá annar 
staður sem helst hefði komið til greina 
hafi verið Fríkirkjuvegur 11, húsið 
sögufræga sem athafnamaðurnn 
Thor Jensen byggði. „Það voru helst 
sjálfstæðismenn sem töluðu fyrir Frí-
kirkjuveginum,“ segir Sigríður Agnes. 

Vildi Thor selja?
Thor Jensen var á þessum tíma 
fluttur upp í Mosfellssveit, en húsið 
þá komið í hendur félagsskapar 
bindindismanna. Kannað var hvort 
embættisbústaðurinn gæti orðið þar. 
Ríkisstjórnin lét meta meta húsið. 

Sigríður Agnes segir að rökin fyrir 
þessari staðsetningu hafi einkum 
verið staðsetningin. Húsið stendur 
við Tjörnina í Reykjavík, í hjarta 
borgarinnar og stutt frá höfninni. 
„Þau rök voru yfirleitt notuð að verið 
væri að fela Reykjavík fyrir erlendum 
fyrirmennum með því að fara með 
það beint upp í sveit,“ segir Sig-
ríður Agnes. Einnig hafi verið nefnt 
í umræðum um málið á Alþingi að 
Lauganesspítala mætti einnig nýta í 

þessu skyni. Breski herinn hafði þá 
aðstöðu þar. 

Bessastaðir gefins
- Hvað réði þá valinu á Bessastöðum?
 „Sigurður Jónasson, framkvæmdastjóri 
átti Bessastaði á þessum tíma. Hann gaf 
ríkinu í raun jörðina, með ákveðnum 
skilyrðum reyndar. Ríkisstjóri myndi 
sitja á staðnum og ríkið myndi greiða 
honum fyrir framkvæmdir sem hann 
hafði lagt í á húsi og jörð,“ segir Sig-
ríður Agnes. Auk þess hafi verið mik-
ilvæg röksemd að á Bessastöðum hefði 
verið höfðingjasetur um margra alda 
skeið. Það var þó ekki óumdeilt. Málið 
hafi ekki runnið „léttilega í gegnum 
Alþingi“. Skiptar skoðanir hafi verið 
um hvort þjóðhöfðingi skyldi búa í 
höfuðstöðnum eða hvort hægt yrði að 
ferðast með erlenda gesti frá höfninni í 
Reykjavík og út að Bessastöðum. 

„Álitamál var hvort sú saga sem 
tengdist Bessastöðum og ofurvaldi 
danska konungsins hefði góð eða slæm 
áhrif við val bústaðarins. Annars vegar 
var þessi saga talin smánarblettur sem 
þyrfti að forðast. Hins vega gat það 
talist Íslendingum til framdráttar að 
hafa losnað undan konungi og tákn-
rænt fyrir það væri að nýr þjóðhöfðingi 
sæti á þeim stað þar sem áður hafði 
verið aðsetur danska yfirvaldsins,“ 
segir í ágripi af ritgerð Sigríðar Agnesar 
á Skemmunni, sem er hluti af vefsetri 
Landsbókasafnsins. 

Innbú frá London
Ákvörðun var tekin á Alþingi um 
húsnæðið þegar frumvarp um ríkis-
stjóra varð að lögum sumarið 1941. 
Eftir að Sveinn Björnsson var kosinn 
ríkisstjóri var unnið hratt að umbótum 
húsnæðisins og að kaupa allt innbú og 
flytja til Íslands frá Bretlandi. Þá þurftu 
hlutirnir að gerast hratt. Álit hafi verð 
fengið hjá sendiherra Breta, Howard 
Smith, og aðstoðarmanni hans, Harris, 

varðandi húsgögn og niðurstaðan var 
sú að stíll hússins yrði tengdur við 
þann tíma sem það var byggt á, síðari 
hluta 18. aldar. Sendiherra Íslendinga 
í London, Pétur Benediktsson, hafi séð 

um að kaupa húsgögn, borðbúnað og 
allt annað sem þurfti til þess að ríkis-
stjóri gæti flutt inn. Ráðuneyti Breta 
hafi svo séð um að allt yrði sent eins 
fljótt og mögulegt var hingað til lands.

Menn hafa fengið ýmsar hugmyndir um Fríkirkjuveg 11 í reykjavík í gegnum 
tíðina. ein var að jafna húsið einfaldlega við jörðu og reisa á rústunum stein-
steyptar höfuðstöðvar undir Seðlabanka Íslands. Þetta var um 1970. ekki urðu 
þær hugmyndir að veruleika, því reykjavíkurborg samdi við Seðlabankann 
um að hann fengi heldur part af arnarhóli, en þar standa nú höfuðstöðvar 
bankans. 

Löng og 
fróðleg saga
Á heimasíðu forsetaembættisins er 
fjallað um sögu Bessastaða og þar 
er einnig rakið hvernig Bessastaðir 
urðu embættisbústaður fyrst ríkis-
stjóra og svo forseta. Þar segir meðal 
annars:

„Bessastaðastofa var byggð 1761-
66, í amtmannstíð Magnúsar Gísla-
sonar. Árið 1805 fluttist Hólavalla-
skóli, eini lærði skóli landsins, 
til Bessastaða og hlaut þá heitið 
Bessastaðaskóli. Hann starfaði þar 
til 1846 að hann flutti til Reykja-
víkur; á þeim árum sóttu skólann 
m.a. Fjölnismenn og aðrir leiðtogar 
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og 
þar sleit skáldið Benedikt Gröndal 
barnsskónum eins og hann lýsir í 
Dægradvöl. 1867 eignaðist skáldið 
og þingmaðurinn Grímur Thom-
sen Bessastaði og bjó þar tæpa tvo 
áratugi. Eftir að hann lést árið 1896 
keypti Landsbanki Íslands Bessa-
staði, Lambhús og Skansinn af 
ekkju Gríms, Jakobínu Jónsdóttur. 
Skúli Thoroddsen ritstjóri og al-
þingismaður og kona hans Theo-
dóra Thoroddsen skáldkona keyptu 
Bessastaði 1898 og bjuggu þar 
rausnarbúi með börnum sínum tólf 
til 1908 og áttu jörðina þar til Skúli 
lést árið 1916. Jón H. Þorbergsson 
bóndi bjó á Bessastöðum 1917-28 og 
Björgúlfur Ólafsson læknir 1928-40. 
Þá keypti Sigurður Jónasson forstjóri 
Bessastaði og hann afhenti síðan ís-
lenska ríkinu staðinn að gjöf árið 
1941 svo þar mætti verða bústaður 
ríkisstjóra og síðar forsetasetur.“

Thor Jensen lét reisa húsið við Frí-
kirkjuveg.

Framkvæmdir fyrirhugaðar 
Björgólfur Thor Björgólfsson kaup-
sýslumaður á húsið að Fríkirkjuvegi 
11. Það var langafi hans Thor Jensen 
sem upphaflega lét reisa húsið, en 
það var um langa hríð í eigu Reykja-
víkurborgar. 

Húsið hefur látið nokkuð á sjá. Að 
utanverðu má til að mynda merkja 
töluvert ryð á bárujárni og við glugga.

Ragnhildur Sverrisdóttir, tals-
maður Björgólfs, segir við Reykja-
vík vikublað að fyrirhugað sé að gera 
húsið upp. Leyfi hafi fengist til þess 
að uppfylltum ákveðnum skilmálum 
Minjastofnunar. „Húsið er illa farið 
og fljótlega verður hafist handa við 

endurgerð þess að utan. Það er al-
friðað, svo hvert einasta smáatriði 
að utan verður gert í upprunalegri 
mynd.“

Ragnhildur segir að húsið sé ekki 
alfriðað að innan, en þar séu þó stíf 
skilyrði um ýmislegt.

Á áætlun hafi verið að opna húsið 
almenningi fyrir ýmsa starfsemi, auk 
þess sem fyrirhugað sé að heiðra 
Thor Jensen með varanlegri sýn-
ingu um hann á veggjum hússins. 
Sú sýning er í undirbúningi, segir 
Ragnhildur. Til að mynda sé byrjað 
að safna ljósmyndum og fleiru sem 
tengdist Thor.

Gaflaraleikhúsið: 

Nýtt verk frumsýnt
Á morgun, laugardaginn 21. 

janúar frumsýnir Gafl-
araleikhúsið nýtt íslenskt 

barna og fjölskylduleikrit sem heitir 
„Bakaraofninn – þar sem matargerð 
er lyst!“ eftir þá Gunnar Helgason og 
Felix Bergsson. Í fréttatilkynningu 
segir að í verkinu opni Gunni og Felix 
veitingastaðinn „Bakaraofninn“ en 
lendi strax í miklum vandræðum með 
iðnaðarmann sem reynist ekki allur 
þar sem hann er séður. Að auki eiga 
þeir von á grimmum matargagnrýn-
anda sem er þekktur fyrir „að drepa 
veitingastaði!“ Þetta er uppskrift að 
hröðum og fyndnum ærslaleik, segir 

í tilkynningu leikhússins. Semsagt, 
uppskrift að hröðum og fyndnum 
ærslaleik. 

Aðrir leikarar eru Elva Ósk Ólafs-
dóttir og Ævar Þór Benediktsson, 
þekktur sem Ævar vísindamaður. 
Tónlistin í verkinu er eftir Mána Svav-
arsson sem er hvað þekktastur fyrir 
tónlistina úr Latabæ og leikstjóri er 
Björk Jakobsdóttir. 

Gunna og Felix hafa lengi starfað 
saman en þeir vöktu fyrst athygli sem 
tvíeyki þegar þeir sáu um Stundina 
okkar í Sjónvarpinu. Þeir hafa starfað 
saman að ýmsum verkefnum í tvo 
áratugi.

bessastaðakirkja í forgrunni hér. Fyrirmenni hafa lengi verið á bessastöðum 
og þar voru líka tengsl við danskt konungsvald.



Tryggið ykkur miða
565 5900

midi.is
www.ga�araleikhusid.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
þrjár leiksýningar =  þrjú hlátursköst

Farsi fyrir alla �ölskylduna

Svo..fyndið og  svo..satt
 

Frumsýning 21. febrúar
Sunnudagur 22. febrúar kl 13.00
Sunnudagur 1. mars kl. 13.00
Sunnudagur 8. mars kl 13.00 

Sunnudagur 22. febrúar kl 20.00 Aukasýning
Fimmtudagur 26. febrúar kl. 20.00 Uppselt
Fimmtudagur 12.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars kl 20.00 Uppselt

Föstudagur 27. febrúar kl 20.00 
Föstudagur 6. mars kl 20.00 
Föstudagur 13.mars kl 20.00
Laugardagur 14. mars Uppselt

Stórt læk ..ógeðslega fyndin

Víkingastræti 2 Hafnar�örður

OPTICAL STUDIO – FRÍHÖFN

Þar sem 
úrvalið 
er af 
umgjörðum

Fagmennska 
fyrst 
og fremst

www.opticalstudio.is
www.facebook.com/OpticalStudio

Módel: Andrea Stefánsdóttir
Umgjörð: Victoria Beckham 
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Afeitrun
Hætti fólk skyndilega að borða sykur eru líkamleg áhrif merkjanleg 
á örfáum klukkustundum. Helst má líkja þessu við það þegar fólk 
segir skilið við eiturlyfjadjöfulinn eða hættir að reykja. Algengt er 
að fólk verði órólegt, pirrað og finni fyrir nánast óstjórnlegri löngun 
í sætindi. Sú löngun hverfur ekki fyrr en einni til tveimur vikum 
eftir að sykurátinu er hætt. Til samanburðar segja viðurkennd fræði 
okkur að mesta nikótínlöngunin hverfi á þremur sólarhringum þegar 
menn drepa í síðustu rettunni. Flestar hliðarverkanirnar eru hins 
vegar jákvæðar. Eftir nokkrar sólarhringa í sykurleysi finna flestir 
fyrir aukinni orku og læknavísindin segja okkur að ónæmiskerfið 
styrkist mikið á stuttum tíma. Blóðið verður hreinna og hætta á 
hjartasjúkdómum minnkar. Fólk sefur líka betur á nóttunni. 

Viðbættur sykur  
í dulargevi
Fyrir viku sögðum við frá frábæru 
átaki landlæknisembættisins sem hefur 
opnað vefsíðuna sykurmagn.is. Til-
gangurinn er að „auka færni barna og 
foreldra þeirra í fæðuvali“ eins og þar 
segir. Málið er auðvitað að oft er það 
sem girnilegast lítur út í augum barna 
ekki endilega það sem hollast fyrir þau. 
Vissulega er náttúrlegur sykur í ýmsu 
sem við borðum, ávöxtum og hreinum 
mjólkurvörum. Það er hins vegar við-
bætti sykurinn sem er vandamálið – og 
hann getur verið til í ýmsum myndum 
eins og talið er upp á síðunni; hrásykur, 
púðursykur, melassi, síróp, agavesíróp, 
glúkósi (þrúgusykur), ávaxtasykur 

(frúktósi), og náttúrulegan. En það 
skiptir ekki máli hvað hann heitir. 
Viðbættur sykur er viðbættur sykur 
og „almennt er ekki hollara að bæta í 
matvælin einni tegund sykurs umfram 
aðra.“

Foringi hinna sykurlausu
Framtak landlæknis er til fyrirmyndar 
og allir ættu að skoða síðuna sykur-
magn.is, sér til fróðleiks. En að öðrum 
ólöstuðum er Gunnar Már Sigfússon í 
hópi þeirra Íslendinga sem hefur hvað 
mest áhrif á matarræði þjóðarinnar 
þessa daganna. Hann hefur verið í 
broddi þeirrar hreyfingar sem tekið 
hefur upp lágkolvetna mataræði – og 
raunar lífsstíl - og gefið út hverja met-
sölubókina á fætur annarri um hvernig 
fólk getur snúið við blaðinu og öðlast 
betri heilsu og bjartara útlit með því 
að segja kolvetnunum stríð á hendur. 
Sú hreyfing er svo öflug að hún hefur 
orðið merkjanleg áhrif á hagtölur. 
Sala á fituríkum mjólkurafurðum 
hefur stóraukist, svo nú setja bændur 
allar kvígur á og færri fara í sláturhús. 
Þetta hefur svo aftur valdið kjötskorti 
á tímabilum. 

Bjartari tíð 
Nú hefur Gunnar Már líka sagt 
sykrinum stríð á hendur. Hann hvetur 
fólk til þess að hætta með öllu að borða 
sykur. Hann hefur gefið út bók um 

það hvernig maður getur slitið sig frá 
sykrinum á sex vikum, heldur nám-
skeið o.s.frv. Svo virðist sem þúsundir 
hafi hlýtt kallinu. Á fimmta þúsund 
hefur smellt læki á fésbókarsíðu átaks-
ins og fjöldi skráð sig til leiks á vefsíð-
unni. Við Íslendingar erum í hópi þi-
erra þjóða heims sem borðum mestan 
sykur allra. Það verður spennandi að 
sjá hvort áhrifa Gunnars Márs og hans 
sykurlausu fylgismanna muni gæti í 
sykur-hagtölum á næstu misserum. 
Ætli þeim takist, í samvinu við land-
lækni og fleiri – að kenna okkur Ís-
lendingum umgangast sykur.
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Hættum að vera svona sæt
Við sem búum á stór-Hafnarfjarðarsvæðinu erum svo heppin að hér er 
fjöldi frábærra matvöruverslana með kjötborðum, fiskbúða og svo er 
auðvitað auðvitað ein allra besta kjötverslun landsins í göngufæri fyrir 
mörg okkar. Aðgengi okkar að úrvals mat er því afskaplega gott og sú ágæta 
vísa verður líklega seint kveðin of oft - að hreinn íslenskur matur er það 
allra besta sem við getum látið ofan í okkur. Það er auðvitað staðreynd að 
nánast hvergi á byggðu bóli er notað jafn lítið af eituefnum í landbúnaði 
og hér. Lyfjagjöf er í algjöru lágmarki og minni en þekkist annars staðar í 
þróuðum löndum og ekki þarf að fjölyrða um fiskinn sem við getum sótt 
í ískalt Atlantshafið allt í kringum okkur. En við erum samt allt of sæt. 

Óhreinn matur
Mikið af þeim mat sem við borðum er 
eitthvað unninn áður en hann kemur 
inn í eldhúsið til okkar. Við þekkjum 
öll, annað hvort af eigin raun eða frá-
sögnum annarra að kjúklingur, kjöt og 
fiskur getur verið uppfullur af alls kyns 
aukaefnum. Soja- eða kartöflumjöl, lit-
arefni, hvíttunarefni og vatn eru meðal 
þess sem við borgum gjarna fyrir þegar 
við veljum eitthvað úr kjötkælinum. 
Það eru líka alls kyns skringileg efni 
í matnum okkar sem við kunnum 
engin skil á. Ef pakkningarnar segja 
okkur eitthvað, er það gjarnan flókið 
og innskiljanlegt fyrir venjulegt fólk. 
Því er auðvitað lang best að elda sjálf 
frá grunni, alla vega ef okkur er ekki 
sama hvað fjölskyldan lætur ofan í sig. 

Sæta í dulargervi
Svo er það blessaður sykurinn. Hann 
er bókstaflega alls staðar, ekki síst þar 
sem við eigum ekki von á honum. Til 
dæmis er víða settur sykur út í hrís-
grjónin í sushiinu á veitingastöðum. 
Vissuð þið það?
 Svo er það allt morgunkornið sem 
oftar en ekki er auglýst sem gegngóð 
hollusta, en er í raun fullt af sykri. Sumt 
stenst auðvitað væntingar og við vitum 
líka um að Cocoa Puffs er sykrað. En 
hitt er nýtt fyrir mörgum að það er 
sykur í Cheeriosi, gamla góða korn-
flexinu frá Kelloggs´s og líka í því sem 
heitir Fitness og Special K. . . . og á að 
heita hollustu morgunkorn. Þetta má 
meðal annars lesa um á nýrri vefsíðu 
sem landlæknir var að opna – sykur-
magn.is. 

Sykurlaus kjúklingur
Að mati undirritaðs er ekki sérstök 

ástæða til að fara yfir það hér hversu 
gríðarlegt magn af sykri er í flestu sæl-
gæti, gosi og öllu hinu sem fellur undir 
nammi flokkinn. Þessar vörur eru ekki 
endilega vandamálið, því við vitum að 
þær eru óhollar. Svo er það bara okkar 
að velja og hafna. Það er hins vegar allt 
hitt sem við höfum á tilfinningunni að 
sé hollt – en er það ekki – sem er vanda-
málið. Matarblaðamaður hlustaði ný-
lega á raunarsögu vinar síns sem hafði 
ekið búð úr búð til að leita að kjúklingi 
sem ekki var búið að sykra í drep. Það 
var hins vegar meira en að segja það að 
finna sykurlausan kjúkling!

Sorglega sætt
Þetta er þeim mun sorglegra í ljósi þess 
að bændur og búalið leggja sig í líma 
við að framleiða handa okkur hollar 
og góðar landbúnaðarvörur. Lamba-
kjötið okkar er það besta í Evrópu sam-
kvæmt alþjóðlegum blindprófunum og 
íslenska kúamjólkin með þeirri nær-
ingarmestu í heimi. En af hverju er þá 
svona erfitt að finna hreinar afurðir í 
sumum flokkum. Matarblaðamaður 
skoðaði sig nýlega um í mjólkurkæli. 
Jú, þar var vissulega að finna sykur-
lausar afurðir, en þær voru fáar og 
það fór ekkert sérstaklega mikið fyrir 
þeim. Svo er hitt, að stundum setja 
menn sykur í öðru formi en hvítu út 
í vörur, t.d. agavesýróp. Það er hins 
vegar auðvitað líka sykur. Svo ekki sé 
nú minnst á sætuefnin, sem eru alveg 
sérstakur kapítuli. 

Sykursull í skrípódollum
Hjá Mjólkursamsölunni hafa menn 
gjarnan svarað gagnrýni á sykraðar 
mjókurvörur eitthvað á þá leið að 
þetta sé það sem markaðurin vill. 

Sykraða jógúrtin seljist einfaldlega 
betur en það sem er ómengað. Þetta 
er án efa rétt hjá þeim MS-mönnum. 
Sem setur okkur öll í klemmu, ekki 
síst kúabændurna sem eiga fyrirtækið. 
Matarblaðamaður hefur rætt þessi mál 
við þá nokkra. Þeir eru flestir pirraðir 
yfir því að hágæða mjólkin sem þeir 
senda frá sér verði að hluta að „sykur-
sulli í skrípódollum sem börnin geta 
ekki staðist“ eins og ónefndur bóndi 
orðaði það svo skemmtilega í einka-
samtali á dögunum. En þetta er það 
sem selst, eins og MS bendir á, og við 
það situr. Eða hvað?

Þetta viljum við
En það er ekki að ástæðulausu að sykr-
uðu vörurnar seljast meira en hinar. 
Ástæðurnar eru einkum tvær. Í fyrsta 
lagi erum við þannig víruð að við erum 
æst í sykur. Þegar forfeður okkar sveifl-
uðu sér í trjánum í Afríku fyrir margt 
löngu var allt hið litríka og sæta um leið 
hollt og gott. Við erum semsagt innstillt 
frá náttúrunnar hendi til að borða sæta 
ávexti, en sælgætið og sykraði matur-
inn uppfyllir að nokkru þessa með-
fæddu og frumstæðu þörf. En þetta er 
auðvitað eins og að fylla bensíntakninn 
á bílnum með vatni. Mælirinn mun 
stíga og sýna að taknurinn sé fullur, en 
það er hætt við því að mótorin hiksti, 
ef hann þá yfirleitt sýnir einhvert lífs-
mark. En það er rétt að halda því til 
haga að auðvitað þurfum við dálítinn 

sykur . . . en bara ekki svona rosalega 
mikið af honum. Að öllu jöfnu fáum 
við nóg af náttúrulegum sykri ef við 
borðum hollan og fjölbreyttan mat. 

Þetta lærum við
En aftur að mjólkurvörunum. Þær 
eru almennt séð hollar og góðar fyrir 
okkur, að frátöldum sykrinum. Hrá-
efnið er gott en það er hins vegar alveg 
rétt að það selst miklu meira af þessu 
sykraða. Önnur ástæðan er auðvitað 
afríski arfurinn. Hin stóra ástæðan er 
sú að það er búið að kenna okkur frá 
blautu barnsbeini að mjólkurvörur 
eigi að vera sykraðar. Bláberjaskyr eða 
jarðaberjajógúrt á að vera á bragðið 
eins og eitthvað sem er með sjö sykur-
molum í – finnst okkur. Þannig er það 
og þannig hefur það verið lengi. Við 
þetta alast börnin okkar upp og svona 
á þetta að vera . . . finnst okkur. Þess 
vegna kaupum við sykraðar mjólkur-
vörur. Þetta er það sem við erum alin 
upp við og veljum sem neytendur, rétt 
eins og þeir hjá MS segja. 

Við berum öll ábyrgð
En það liggur auðvitað í augum uppi 
að við verðum að breyta þessu. Það 
er auðvitað út í hött að við eigum 
heimsmetið í sykurneyslu miðað við 
höfðatölu! Við foreldrar og neytendur 
berum ábyrgð. Það gera matvælafram-
leiðslufyrirtækin líka. Í ljósi rekstr-
arforms, sögunnar og yfirgnæfandi 
marðsstöðu, ber Mjólkursamsalan líka 
alveg sérstaka siðferðislega ábyrgð í 

þessu máli. En það er kannski ekki 
rétta lausnin að skikka alla til að 
hætta á hnefanum eins og sagt er - 
með því að taka burtu allan sykurinn 
með einu pennastriki. En það er til 
lausn á þessari klemmu. Hér er mín 
tillaga. Kannski má gera þetta smátt 
og smátt. Mjólkursamsalan, sem gert 
hefur margt gott fyrir íslenskt samfé-
lag, ætti að taka höndum saman við 
t.d. landlækni, okkur neytendur og alla 
aðra sem vilja vera með . . . og breyta 
um taktík. 

Afeitrum okkur
Hvernig væri að setja sér það markmið 
að gera allar mjólkurvörur sykurlausar 
á tíu árum. T.d. þannig að dregið verði 
úr sykurmagni í hænuskrefum. Þannig 
yrðu þá „bara“ 6,3 sykurmolar í hverri 
dós bláberjaskyri að ári - í stað 7 eins 
og nú er. Það mætti jafnvel deila þessu 
enn frekar niður og draga örlítið úr 
sykurmagninu í hverri einustu fram-
leiðslu næstu tíu ár. Bara um brot úr 
prósenti í hverri lögun. Þannig yrðum 
við og börnin okkar smám saman 
vanin af sykrinum án þess að við 
tækjum eftir því. Ef Mjólkursamsalan 
gengi á undan með góðu fordæmi er 
líklegt að hægt væri að fá fleiri mat-
vælaframleiðndur með. Sykurlaus 
kjúklingur á ekki að vera vandfengin 
lúxusvara og undantekning - heldur 
regla. Svo borða bara þau okkar sem 
vilja karamellur, súkkulaði og annað 
sykurmikið góðgæti þegar það á við 
– með fullri meðvitund.
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Ekki aðeins við  
fjölmiðla að sakast
Talsmenn íþróttafélaga í Hafnarfirði og Garðabæ telja að samantekt um 
kynjahlutfall í íþróttafréttum sem sýnir að verulega hallar á konur, staðfesti 
tilfinningu sem lengi hafi verið fyrir hendi. Mikilvægt sé að fjalla um sem 
flesta íþróttaviðburði, en félögin megi líka taka frumkvæði í þessum efnum. 

Í grein Guðrúnar Hörpu Bjarnadóttur, 
sem birt var í síðasta tölublaði kom 
fram að í íþróttaumfjöllun Frétta-
blaðsins í janúar var fjallað um konur 
í 9,2 prósentum tilvika, en karla í 89,9 
prósentum. Það sem upp á vantar 
hundraðið var umfjöllun um bæði kyn. 

Fjalli um sem mest
„Niðurstaðan gefur vísbendingu um 
stöðu mála og styður við upplifun mína 
á mismunandi vægi umfjöllunar ljós-
vakamiðla á íþróttaiðkun kynjanna. 
Þá umræðu má einnig útvíkka um 
mismunandi vægi umfjöllunar miðl-
anna á milli íþróttagreina. Líklega má 
rekja ástæðu beggja þessara atriða 
til ólíkra vinsælda og þá í framhaldi 
aðstæðnanna þegar vinna þarf með 
takmörkuð gæði; t.d. vinnustundir 
fjölmiðlamanna og takmarkaðs frétta-
rýmis. Uppúr stendur að fyrir íþrótta-
starfið er mjög mikilvægt að fjallað sé 
um sem flesta íþróttaviðburði og sú 
umræða sem m.a. kann að spretta af 
þessum greinarskrifum er í mínum 
huga mjög jákvæð enda kann það að 
leiða til aukinnar umfjöllunar fjölmiðl-
anna um hið góða starf sem á sér stað í 
íþróttahreyfingunni óháð kyni,“ segir 
Jóhann Steinar Ingimundarson, for-
maður Stjörnunnar í Garðabæ. 

Samúel Guðmundsson, formaður 
Hauka, segir miður hversu lítið sé 
fjallað um konur í íþróttum. Haukar 
hafi lagt metnað sinn í að hafa umgjörð 
um kvennalið eins og hjá karlaliðum. 
Í boltagreinum séu sterk kvennalið 
sem sjáist til að mynda á landsliðsver-
kefnum. „Þrátt fyrir þetta hefur ný-
liðun í kvennaflokkum heldur gefið 
eftir undanfarin ár þrátt fyrir gott gengi 
kvennaliða Hauka sem er sama þróun 
og virðist vera almennt. Lítil umfjöllun 
um kvennaíþróttir í fjölmiðlum hefur 
þar eflaust sitt að segja,“ segir Samúel. 

Ekki bara fjölmiðlanna
Þorvarður Tjörvi Ólafsson, varafor-
maður Hauka segir að ekki megi kenna 
fjölmiðlum einum um. 

„Það væri auðvelt að vísa þessu við-
varandi vandamáli alfarið á fjölmiðlana 
en að mínu mati ristir vandinn dýpra. 

Við sem leiðum starf íþróttafélaga 
þurfum að axla okkar ábyrgð, t.d. gagn-
vart því að stelpur í iðkendahópi okkar 
eignist sterkar fyrirmyndir í meistara-
flokkum og þjálfarateymi félaganna. 
Þær eru sannarlega til og við getum 
gert betur í að koma þeim á framfæri. 
Þar er ekki einungis við fjölmiðlana 
að sakast. Hjá Haukum eru t.d. sterk 
kvennalið í körfu og handknattleik 
sem eru fyrst og fremst leikmenn 
sem eru aldir upp innan félagsins. Við 
þurfum að gera meira til að tengja þær 
við yngri iðkendur enda vitum við að 
slíkt minnkar brotfall stelpna til muna. 
Að mínu mati mun ekki skapast meira 
jafnvægi í fjölmiðlaumfjöllun fyrr en 
meira jafnvægi skapast í yngri flokka 
starfi félaganna. Í Haukum höfum við 
hafið þá vegferð en það er löng leið 
fyrir höndum.“ 

Þarf viðhorfsbreytingu
Ingvar Kristinsson, formaður Fim-
leikafélagsins Bjarkar segir þetta vera 
staðfestingu þess sem vitað var fyrir. 
Erfitt sé að átta sig á því hvað veldur. 
Fótboltinn, líka evrópskur fótbolti sé 
plássfrekur. Öll sú umfjöllun sé um 
karla og efnið sé vinsælt. Hins vegar 
megi vera meira jafnvægi í íþróttaum-
fjölluninni. 

„Hér þarf ákveðna viðhorfsbreytingu 
til að bæta úr. Konur eru ekki síður 
að gera góða hluti i íþróttum eins og 
karlar, en það á einhverra hluta vegna 
ekki eins uppá pallborðið. Það eru jú 
færri konur sem stunda íþróttir en 
karlar en munurinn er þó ekki nema 
um 40/60 og því ætti umfjöllunin að 
vera eitthvað nálægt þessum hlutföllum 
ekki 20/80 eða þaðan af lakara. Það 
væri áhugavert að sjá hvernig aðrir 
fjölmiðlar eru að standa sig í þessum 
efnum núna. Allavega er það tillfinning 
að RÚV hafi bætt sig all nokkuð hvað 
þetta varðar á síðustu misserum. Sér-
staklega eftir að þeir hættu að keppast 
um stóru fótboltaviðburðina. Þeir gera 
fimleikum þar mjög góð skil og þar 
efast ég um að halli á kynin þó hlut-
föllin í fimleikunum séu nærri 65/35 
konum í vil. 

Mikilvægt er að halda þessari um-

ræðu á lofti, það er eina leiðin til að 
vekja athygli á þessari skekkju. Von-
andi átta íþróttafréttamenn sig á að þeir 
verða að bæta sig. Fimleikahreyfingin 
hefur á síðastliðnum árum veitt árlega 
viðurkenningu til þess fjölmiðils sem 
þótt hefur standa sig hvað best í um-
fjöllun um greinina. Þetta hefur gefist 
vel og kannski er þetta ein leiðin til að 
fá fjölmiðla til að bæta sig í umfjöllun 
um kvennaíþróttir.“

Vill fleiri á völlinn
Elsa Hrönn Reynisdóttir, fram-
kvæmdastjóri FH, segir áhugaleysi fjöl-
miðla vera undarlegt. Það sé samband 
milli umfjöllunar og háhuga lands-
manna. Hún nefnir sem dæmi góðan 
árangur kvennalandsliðsins í fótbolta. 
Í kjölfar umfjöllunar hafi aðsókn á 
leiki vaxið. „Auðvitað skiptir máli að 
þeim gekk mjög vel, en umfjöllun í 
fjölmiðlum átti örugglega sinn þátt.“

Elsa nefnir einnig að það kynni að 
spila inn í þetta að „fáir eða engir kven-
menn skrifa um íþróttir,“ segir hún, og 
bætir við að konur mæti í minna mæli 
á kvennaleikina, eins og aðrir áhorf-
endur. „En svo erum við að kvarta. Við 
þyrftum allar að taka okkur á og verða 
sýnilegri á vellinum.“

LIð Stjörnunnar hefur verið ósigrandi á Íslandsmótinu tvö ár í röð. Áberandi munur er á umfjöllun um karla- og 
kvennaíþróttir í fjölmiðlum. Forsvarsmenn íþróttafélaga í Hafnarfirði og Garðabæ ræða þessi mál hér á síðunni og 
segja meðal annars að fjölmiðlum einum verði ekki kennt um slæma stöðu.



50%
minni
viðbættur
sykur

Nýja jógúrtið frá Örnu, mjólkurvinnslunni í Bolungarvík, 
er þróað til að koma til móts við óskir neytenda um holl-
ari og sykurminni mjólkurvörur. Í jógúrtið er notuð blanda 
af sykri og Steviu, en það er 100% náttúrulegt sætuefni. 
Jógúrtið inniheldur einungis 2% af viðbættum sykri en 
hefur samt góða fyllingu og bragðast vel.

Stevia er 100% náttúrulegt sætuefni sem unnið er úr laufum 
Stevia-plöntunnar. Í jógúrtið okkar notum við Steviu frá  

Via-Health sem framleidd er á Íslandi  
með hreinu íslensku vatni.

 

Arna ehf. Mjólkurvinnslan í Bolungarvík • laktósafrítt.is

NÝ JÓGÚRT FRÁ ÖRNU
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Hefurðu búið erlendis?
Nei, því miður. En það er draumurinn 
að taka einhver ár erlendis.
Hver er stærsti sigur þinn?
Við FHingar unnum Hauka eitt sinn 
með 22 mörkum gegn einu á gervi-
grasinu á Ásvöllum. Mig minnir að það 
hafi verið í 4. flokki, minnist þess ekki 
að hafa unnið neitt lið stærra en það...
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fótbolti og málefni Fimleikafélags 
Hafnarfjarðar. Ég hef einnig áhuga á 
tónlist.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég er frekar jákvæður núorðið. Eitt-
hvað sem ég hef unnið í markvisst frá 
því að ég var yngri, ég var of fastur í 
neikvæðnisrausi.
En galli?
Ég alhæfi of mikið og nota gjarnan of 
stór lýsingarorð.
Hver er fallegasti staðurinn á Ís-
landi?
Ég ætla að setja þetta á Þórsmörk. Að 
sjá meira af landinu mínu er þó á "to 
do" listanum.

En í Hafnarfirði?
Kaplakriki
Eftirlætis íþróttafélag?
Fimleikafélag Hafnarfjarðar
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
3.846. Ég reyni að samþykkja aðeins 
mína nánustu vini.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Lasagne og svo getur ískalt Coke í 
dós verið svakalega gott með rétta 
matnum.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Minn uppáhalds tónlistarmaður er lík-
lega Drake. Uppáhalds tónlistarstefna 
er líklega einhverskonar hiphop/R&B
Hvaða bók, lag eða listaverk hefur 
haft mest áhrif á þig og hvers vegna?
Ég myndi segja að platan „The mised-
ucation of Lauryn Hill“ með Lauryn 
Hill sé það listaverk sem hefur haft 
mest áhrif á mig. Hún svona setti mig 
á þá braut sem ég hef fylgt hvað helst 
síðan.

Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Ég er rosalega mikið á internetinu, of 
mikið eiginlega. Annars þykir mér gott 
að slappa af fyrir framan sjónvarpið 
yfir góðum fótboltaleik
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Fyrst um sinn sagðist ég alltaf vilja 
verða bankastjóri. Það er þó ansi langt 
síðan ég missti áhugann á því...
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Mitt fyrsta starf var sem leiðbeinandi í 
knattspyrnuskóla FH. Síðan þá hef ég 
unnið sem lagerstarfsmaður, þjálfari 
og í móttöku TVG-Zimsen. Ég síðan 
haft tónlistina að atvinnu frá árinu 
2009.
Ef þú værir ekki á fullu í tónlistinni, 
hvað tækirðu þér fyrir hendur?
Ég myndi helst vilja fara í sjálfstæðan 
rekstur. Alls konar draumar sem von-
andi verða einn daginn að veruleika.
Hvert var fyrsta „breikið“ þitt í tón-
list?
Ég komst, ásamt hljómsveitinni 
Fendrix þar sem ég var trommari, á 
úrslitakvöld Músíktilrauna árið 2003. 
Í framhaldinu fengum við að hita upp 
fyrir rokkhljómsveitina Sign í Aust-
urbæ á útgáfutónleikum þeirra. Það 
var risa breik fyrir unga menn. Minnir 
samt að við hljómsveitin hafi hætt í 
vikunni á eftir... En ætli fyrsta alvöru 
breikið hafi ekki bara verið lagið Hlið 
við hlið sem kom út árið 2009, ég hef 
allavega ekki litið til baka síðan.
Hvað sýslarðu annað en það?

Ég er í Háskólanum og svo er nóg að 
gera í föðurhlutverkinu.
Voru það vonbrigði að sigra ekki á 
laugardaginn?
Auðvitað voru það ákveðin vonbrigði. 
Þetta var þó ólíkt öllum öðrum úrslita-
stundum sem ég hef upplifað hingað 
til, ég fann það fyrir fram að ég yrði 
rólegur og sáttur í hjartanu á hvorn 
veginn sem færi. Ég samgleðst Maríu 
innilega yfir þessu stóra tækifæri sem 
hún er að fá.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Foreldrar mínir og systkini eru mínar 
helstu fyrirmyndir.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörðinn?
Hvað Hafnfirðingar eru stoltir af því 
að vera Hafnfirðingar.
Að því sögðu, hvað mætti gera betur 
í Hafnarfirðinum?
Ég myndi vilja sjá ýmsar breytingar 
gerðar á miðbænum og starfseminni 
þar til þess að glæða þennan fallega og 
sjarmerandi miðbæ því lífi sem hann 
á skilið.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Góðar stundir með fjölskyldu og 
vinum.
Hvað er svo framundan hjá þér?
Það er ótrúlega margt, ég þarf að 
vinna eitthvað upp í skólanum, nóg 
fyrir stafni í tónlistinni og svo er ég á 
leið til Vínar sem bakrödd fyrir Maríu 
Ólafs í Eurovision. Það er því margt að 
hlakka til.
Lífsmottó:
Bara að reyna að hafa svolítið gaman 
að þessu...

Ný sýning í Hafnarborg:

Tumi sýnir Largo–Presto
Á morgun verður opnuð í Hafnar-

borg sýning á verkum Tuma 
Magnússonar. Sýningin ber yfirskrift-
inaLargo – presto. Á sýningunni eru 
ný verk eftir Tuma sem lengi hefur 
verið í fremstu röð íslenskra lista-
manna. Titill sýningarinnar Largo – 
presto er sóttur í stóra innsetningu 
sem einkennist af reglubundnum 
hljóðum og hreyfingu, segir í um-
fjöllun á heimasíðu Hafnarborgar. 
Ólíkir taktar, hægir og hraðir, samein-
ast og verða að mótsagnakenndri upp-
lifun af síbylju og kyrrð. Hamarshögg, 
bank í borð og fótatak eru á meðal 
þeirra hljóða sem sem hljóma um sali 
Hafnarborgar og mynda síbreytilegan 
takt sem svo ferðast um rýmið og 
tengist átta aðskildum myndflötum.

Á sunnudaginn klukkan 15 verður 
Tumi svo með listamannaspjall og 
ræðir verk sín og sýninguna við gesti.

Friðrik Dór Jónsson:

Sáttur í hjartanu hvorn veginn sem færi

 Ullarnærföt í útivistina

Þinn dagur, þín áskorun

OLYMPIA   

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík  •  Sími 561 9200 •  run@run.is  •  www.run.is

Sölustaðir:
Útilíf • Vesturröst • Hagkaup • Verslun Guðsteins Eyjólfssonar
Verslunin Bjarg, Akranesi • Verslunin Tákn, Húsavík
Verslunin Blossi, Grundafirði • Kaupfélag Skagfirðinga
Bjarnabúð, Bolungarvík • Hafnarbúðin Ísafirði
Efnalaug Vopnafjarðar • Nesbakki, Neskaupsstað
Kaupfélag V-Húnvetninga • Heimahornið, Stykkishólmi
Eyjavík, Vestmannaeyjum

30 
ÁRA

100% Merino ull
Góð og hlý heilsársföt 
fyrir karla og konur
Stærðir: S – XXL

Friðrik Dór Jónsson þarf vart að kynna fyrir lesendum en hann hefur 
verið með allra vinsælustu tónlistarmönnum landsins undanfarin misseri, 
einkum hjá yngri kynslóðum. Friðrik Dór þótti sigurstranglegur í Söngva-
keppni Sjónvarpsins sem fór fram um síðustu helgi. Hann lenti reyndar í 
öðru sæti, en var ekki langt frá sigri. Hann mun þó fara til Vínar í vor og 
verður þátttakandi í framlagi Íslands. Friðrik Dór er Hafnfirðingur í húð 
og hár. Kona hans er Lísa Hafliðadóttir og eiga þau dótturina Ásthildi. 
Auk þess að sinna tónlistinni, sem hann hefur að aðalstarfim hefur hann 
einnig lært viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Friðrk Dór Jónsson er í 
yfirheyrslunni að þessu sinni.

Friðrik Dór ásamt Maríu á úrslitasekúndunni á laugardagskvöldið var. Mynd: Rúv.

Auglýsingasíminn er 578 1190 
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Næsta blað kemur út föstudaginn 6. mars
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Ina 
kastari

5.945 kr.

Ina 
kastari

11.995 kr.

Ina 
kastari

13.995 kr.

Ina 
kastari

9.995 kr.

Berna 
útiljós

18.800 kr.

Artu 
útiljós

18.900 kr.

Kensington 
standlampi

8.830 kr.

Stækkunarglerslampi 22w

19.990 kr.

Stækkunarglerslampi 2x9w

29.990 kr.

Stækkunarglerslampi 12w

14.990 kr.

Embassy 
standlampi

10.790 kr.

Arto
útiljós

18.800 kr.

Percy
borðlampi

15.990 kr.

Eco Poise
borðlampi

9.990 kr.

Eternity
borðlampi

9.990 kr.

Probe
kastari

7.500 kr.

Sofia 
kastari

8.800 kr.

Verði ljós
 




