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Gleðilegan
hversdagsleika!
K

æru Framhaldsskólanemar, áhugasamir
lesendur.
Nú fer hersveitum skærlitaðra
regnjakka túristanna að fækka, sumarið
klárast og haustið nálgast.
Skólarnir byrja á ný og námið tekur við af
vinnunni. Skammdegið tekur við af björtum
sumardögum og nætum. Ekki að það sé alslæmt,
að mínu mati. Það er eitthvað svo ömurlega ljúft
við úrhellisdaga þegar laufblöðin skarta sínum
fegurstu litum og vega upp á móti grámyglunni
sem fylgir yfirvofandi vetri.
Þrátt fyrir að sumarið bjóði uppá meiri
fjölbreytni frá degi til dags þá verða sumardagar
líka hversdagslegir til lengdar. Þá fer ég að
sakna hversdagsleikans sem fylgir því að vera í
framhaldsskóla. Ótrúlegt en satt þá koma tímar
þar sem ég sakna strætóferðanna á mánudags
morgnum. Sakna þess að skrapa saman klinki
fyrir kaffibolla í mötuneytinu. Að sjá ný andlit
forvitna nýnema á göngunum og auðvitað þau
gömlu líka. Ætli það þekki ekki allir þessa
tilfinningu, tilfinninguna að komast aftur í
rútínuna sem til lengdar, eins og allt annað,
verður að lokum þreytandi.
Núna er það samt fjarlægt vandamál, rútínan
dásamlega er rétt handan við hornið og eitt af
því sem henni fylgir er okkar frábæra Fram
haldsskólablað.
Því býð ég ykkur að njóta fyrsta tölublaðs
þessa skólaárs, kæru lesendur!
Að lokum vil ég vekja athygli á að Fram
haldsskólablaðið er unnið af Framhalds
skólanemum, fyrir Framhaldsskólanema. Ef þú
hefur áhuga á, eða veist um einhvern sem hefði
áhuga á, að taka þátt í þessu starfi er öllum
heimilt að senda umsókn á eftirfarandi netfang:
evadrofn98@gmail.com.

Ljósmyndarar

Kærar kveðjur,
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Þrátt fyrir að sumarið bjóði uppá meiri fjölbreytni
frá degi til dags þá verða sumardagar líka
hversdagslegir til lengdar.
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Ónefnt ljóð
Ég bað þig um að kenna mér að fljúga
Því þú hafðir séð löndin handan við hafið
og sjálfur allan tíma heimsins tafið.
En þú kunnir aðeins aðra að kúga
og svo kenndir þú að svíkja og ljúga.
Sanna meiningu og einlægni grafið
og sögur svo vandlega saman vafið
í gegnum hjörtu allra manna smjúga.
Þegar ég leyfði þér hár mitt að strjúka:
Hvernig hugur mitt augnablikið fangar
Þú ert það slæma, einu feilsporin mín.
Ég sleppti þér loks og frjáls mun ég fjúka:
Hugsa um alla staði sem mig langar
að heimsækja, heimsækja án þín.
-Ónefndur höfundur.
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Íslenska Þjóðfylking, feit pæling?
Katla Ársælsdóttir skrifar

Í

slenska Þjóðfylkingin hefur verið áberandi í
fjölmiðlum undanfarið. Flokkurinn var stofnaður
snemma á þessu ári og hefur verið á margra vör
um síðan þá. Í síðasta mánuði stóð Íslenska Þjóð
fylkingin fyrir mótmælum fyrir framan Alþingis
húsið sem mótmælti nýjum útlendingalögum.
Fyrir flestum er hugsunarháttur Íslensku
Þjóðfylkingarinnar óskiljanlegur og sprottin upp af
fáfræði og hræðslu við það ókunnuga.
Þá spyr kona sig, er Íslenska Þjóðfylkingin
kannski ekkert svo slæm?
Ég veit hvernig þetta hljómar en við skulum
aðeins skoða þetta frá hlutlausu sjónarhorni.
Nú hef ég lesið grunnstefnu flokksins og það
er alveg eitthvað gott í þessu. Málefni aldraðra og
öryrkja eru í fyrirrúmi hjá flokknum. Aldraðir og
öryrkjar eru saman stærsti samfélagshópur Íslands
og því miður gleymist hann oft í umræðunni.
Einnig styður ÍÞ íslenskan landbúnað og að

íslenski bústofninn sé varðveittur. Þessu hljóta allir
að vera sammála enda íslenski hesturinn falleg
asti hestur veraldar og dýrmætasta eign þessarar
þjóðar.
Eitt stefnumál sem skiptir ÍÞ gríðarlega miklu
máli er upptaka nýrrar myntar á Íslandi. Fylkingin
vill að við tökum upp ríkisdal sem tengd væri
bandaríska dollaranum. Íslenska krónan hefur ver
ið með öllu úrelt í fjölda ára, eða í raun bara síðan
hún var tekin upp. Hvergi annarsstaðar þykir það
eðlilegt að eyland þar sem einungis þrjúhundruð
þúsund manns búa, hafi sinn eigin gjaldeyri.
Íslenska Þjóðfylkingin er alfarið á móti mosk
um, eins og ég, enda eigum við að styðja kristna
trú og kristin gildi en ásatrúin fær einnig að fljóta
með af sagnfræðilegum ástæðum. Það á vissulega
að virða trúfrelsi, en aðeins samkvæmt stjórnar
skránni.
Sumir myndu kannski kalla þetta íhaldssemi
en málið er að við þurfum að halda í íslenska
menningu. Það liggur fyrir augum uppi að ef við

höldum okkur ekki á beinu brautinni með því að
standa vörð um íslenska þjóðmenningu og tungu
þá fer auðvitað allt til fjandans. Ég meina auðvitað
getum við ekki leyft fólki frá erlendum uppruna
flytja inní landið! Eða þegar ég segi frá erlendum
uppruna meina ég auðvitað ekki Vesturlandabúa.
Ég meina allt fólk sem er ekki hvítt og tilheyrir ekki
millistéttinni. Við getum ekki leyft fólki af öðrum
kynstofni koma inní landið okkar, stela konunum
og vinnunum frá okkur og eignast síðan eintóma
blendinga sem halda spillingu landsins áfram. Án
þess að minnast á það að svona fólk er eintómir
hryðjuverkamenn og munu sverta íslensku þjóðina.
Það er einmitt þess vegna sem við þurfum að herða
landamæraeftirlitið og innflytjendalöggjöfina til
muna.
Lokum Mandí og Ali Baba og opnum kjötsúpu
stað og flíspeysubúð í stað Viking Kebab.
“BÚMM BÚMM HÚH”
Guð Blessi Ísland!

Ungmennaráð Er túrismi á
UNICEF
Eik Arnþórsdóttir
skrifar

Á

síðasta skólaári gaf ungmennaráð UNICEF út stuttmyndina Heilabrot og
vakti hún gríðarlega mikla athygli. Stuttmyndin fjallar um hversu brýnt
það er að börn og unglingar með geðraskanir fái betri þjónustu í heil
brigðiskerfinu og að því sé sinnt af sömu alvöru og líkamlegum meiðslum.
Harpa Eir Þorleifsdóttir, meðlimur ungmennaráðsins, svaraði nokkrum spurn
ingum varðandi Heilabrot, ungmennaráðið sjálft og hvað er framundan hjá þeim.
Hvað gerir ungmennaráð UNICEF?
UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, er leiðandi í hjálparstarfi fyrir
börn í heiminum. Við í ungmennaráði UNICEF vinnum náið með þeim og berj
umst fyrir réttindum allra barna. Ungmennaráðið fæst við margvísleg verkefni
tengd börnum og unglingum. Til dæmis vorum við með Heilabrot (verkefni þar
sem vakin var athygli á geðheilbrigði barna og unglinga), skiptimarkað, dósasöfn
un fyrir sýrlensk flóttabörn og einnig sóttum við fund með ráðherra þar sem við
vöktum athygli á þörfum barna.
Hvers vegna fannst ykkur mikilvægt að gera Heilabrot?
Við vildum varpa ljósi á úrræðaleysi í geðheilbrigðismálum barna og unglinga
og vinna gegn þeim fordómum sem ungmenni með geðraskanir upplifa.
Hvert getur maður leitað til að fá andlega hjálp?
Til heimilislæknis, sérfræðings eða til geðlæknis.
Hverjar eru stefnuhugmyndir ungmennaráðsins fyrir komandi ár?
Það eru mörg verkefni á döfinni, meðal annars verkefni þar sem við ætlum að
vekja athygli á flóttabörnum.
Hvernig getur maður tekið þátt í starfi ungmennaráðsins?
Áhugasamir geta sótt um inngöngu í ungmennaráðið með því að senda skriflega
umsókn á netfangið hjordis@unicef.is. Formaður ungmennaráðsins ber umsóknina
undir ungmennaráð.
Hver eru markmið ungmennaráðsins?
Að halda utan um velferð barna og passa upp á að barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna sé fylgt.

Íslandi tískubóla?
Sara Mansour skrifar

Þ

að er bara ekki hægt að þverfóta fyrir túristum lengur!“
„Ég nennti bara ekkert að bíða eftir afgreiðslu á Bæj
arins bestu – það var endalaus röð af túristum!“
„Ég held barasta að það séu fleiri túristar en Ís
lendingar hérna!“
Flest okkar hafa heyrt þessar setningar hér um bil orðrétt og
þær eru ekki svo fjarri sannleikanum. Hvort sem það var póli
tískur fréttaflutningur erlendra fjölmiðla, tónlistarmyndband
frá Justin Bieber eða víkingaklapp karlalandsliðsins í fótbolta,
þá hefur ferðamennska á Íslandi aukist svo að margir telja
fulla ástæðu til þess að setja á fót sérstakt ferðamálaráðuneyti.
Túrismi er stærsta tekjulind landsins um þessar mundir og stór
hluti þjóðarinnar hefur af honum atvinnu. Hótel, gistiheimili
og minjagripabúðir rísa án afláts í miðborg Reykjavíkur sem og
á landsbyggðinni. Fjöldi fólks hefur tekið upp á því að leigja út
herbergi eða íbúðir með skjótum gróða án mikillar fyrirhafnar.
Innkoma erlends gjaldeyris og almennur hagvöxtur hlýtur
að vera af hinu góða. Sömuleiðis halda Íslendingar erlendis
nokkrum sinnum á ári til þess að djamma, versla og upplifa
öðruvísi menningu á viðráðanlegu verði.
Ferðamennska er auðlind sem þjóðin öll getur notið og
allir eru voða sáttir (tja, fyrir utan að túristar eiga helst ekki
að sjást eða fá sér Bæjarins bestu). En hvað gerist þegar þessi
auðlind verður þurrausin? Mun Ísland einhvern tíma hætta að
vera í tísku. Um þessar mundir sér ekki fyrir endann á túrisma;
opinberlega eru engin óveðursský á lofti. Fólk kemur aðallega

til landsins af tveimur ástæðum; annars vegar til þess að skoða
stórbrotna náttúruna og hins vegar til þess að njóta menningar
innar. Fjöllin eru ekki á förum og tónlistarhátíðir hafa fest sér
sess í íslensku samfélagi. Hins vegar má víða heyra útlendinga
segja frá upplifun sinni af landinu og við ættum kannski að
líta á það sem varnaðarorð. Ísland er dýrt land: allt kostar og
það kostar mikið. Algengast er að fólk hneykslist á bjórverði
(höfundur vill meina að það sé vegna þess að sá kostnaður bitni
helst á þessari drykkfelldu þjóð), en raunar er önnur þjónusta
líka á uppsprengdu verði sem við Íslendingar verðum einfald
lega ekki vör við, t.a.m. hótelgisting, bílaleiga og minjagripir.
Þetta er fljótt að safnast saman og því fylgir mikil hætta á að
fólk komi einfaldlega ekki aftur. Útlendir vinir og vandamenn
minnast títt á ferðir sínar hingað en syrgja jafnframt að þeir
sjái sér ekki fært að endurtaka þær, þó viljinn sé sannarlega
fyrir hendi. Þeir lofsyngja landið en eru tregir til að mæla með
áfangastaðnum við aðstandendur. Jökulsárlón er fallegt, en
það er varla þess virði að verða gjaldþrota yfir því. Jafnframt
er mikilvægt að peningurinn sem túristar borgi, renni í rétta
sjóði, s.s. sveitafélög og ríkisskatt.
Ferðalög eru mikilvægur, og jafnvel nauðsynlegur, partur
af þroska flestra. Það er silfurrönd að hagnast efnahagslega á
túrisma. En það er spurning hvort gróðinn sé skammvinnur;
bundinn við tímabil, tísku eða trend? Hvað gerist þegar hægist
um? Munu hótelin standa auð? Mun hópur fólks standa uppi
atvinnulaus? Munum við sakna túristanna?

Ef þér finnst þetta erfitt
þá er það af því

það á að
vera erfitt.
Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur.

Katrín Tanja DavÍÐsdÓttir, afrekskona í Crossfit

Hraustasta kona heims
2015 og 2016

Hver sem íþróttin er, markmiðið er alltaf að verða betri.
Hleðsla er íþróttadrykkur úr náttúrulegum íslenskum
hágæðapróteinum sem byggir upp vöðvana.
Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur.

hledsla.is

6

Framhaldsskólablaðið

september 2016  blað 01

Druslur munu
breyta heiminum
Stella Briem
Friðriksdóttir
skrifar

Þ

ann 26.júlí 2014 breyttist lífið
mitt fyrir fullt og allt. Þann dag
fór ég í fyrstu Druslugönguna
mína. Vitandi nánast ekkert um
Druslugönguna eða tilgang hennar
klæddi ég mig í „Ekki nauðga“ bol og
beið spennt eftir að gangan myndi byrja.
Þegar ég var komin niður á Austurvöll
var ég í ákveðnu sjokki hvað gangan og
stelpurnar sem leiddu hana voru ólýs
anlega kraftmiklar. Ræðurnar sem ég
hlustaði á þennan dag eru þó það sem
hafði allra mestu áhrif á mig. Þetta var
í fyrsta skipti sem ég heyrði konur tala
opinberlega um kynferðisofbeldi og áhrif
þess á samfélagið og þær voru ekkert
að skafa utan af því. Ég hugsaði bara
„Fokk já, afhverju tala ekki allir svona
um þetta?“ Ég gat ekki skilið að það væri
svona tabú að tala um kynferðisofbeldi
en í rauninni held ég að ég hafi ekki
almennilega skilið þöggunina sem lá á
bakvið þetta allt saman. Ég skildi ekki
almennilega hvað nauðgunarmenning er
rosalega ríkjandi í okkar samfélagi. Þessi
menning er lúmsk og hún er allstaðar.
Ég varð svo ástfangin af Druslu
göngunni þennan dag að ég varð að verða
hluti af druslugönguhreyfingunni. Ég
vildi vita allt um Druslugönguna, hvernig
hún byrjaði og hvar hún hófst.
Fyrsta druslugangan var haldin
í Ontario, Toronto 3.apríl árið 2013 í
kjölfari þess að lögreglumaður ráðlagði
kvenkyns nemendum í háskólanum York
University: „Að forðast að klæða sig eins
og druslur til þess að komast hjá því að
verða nauðgað.“ Þetta var hans lausn á
nauðgunarvandamáli skólans. Stúlkur
skólans fengu nóg og börðust gegn þess
um ummælum, sem ýta undir þolendaog drusluskömmun, með því að klæða sig
eins „druslulega“ og þær gátu og gengu
um lóð skólans öskrandi af reiði. Þetta
var upphafið á druslugönguhreyfingunni.
Sumarið 2015 fékk ég tæki
færi til að taka þátt í skipulagningu
Druslugöngunnar sem hluti af götuteym
inu þeirra. Þetta var algjör draumur fyrir
mig því gangan skiptir mig svo miklu
máli og ég vildi leggja mitt af mörkum til
þess að gangan yrði kraftmeiri en nokkru
sinni fyrr. Ég fékk að kynnast þeim sem
hafa staðið á bakvið Druslugönguna frá
upphafi og ég lít á þau öll sem fyrirmynd
ir mínar í dag.
Það sem þetta yndislega og duglega
fólk gaf mér var nefnilega svo dýrmætt.
Þau sýndu mér hvers vegna Druslu
gangan er svona mikilvæg. Ég heyrði
þeirra reynslusögur af kynferðisofbeldi
sem þau gengu í gegnum og hvað Druslu
gangan hafði hjálpað þeim mikið.
Í ár var Druslugangan með aðeins
öðruvísi áherslum en fyrri ár. Gangan
2015 lagði áherslu á mikilvægi þess að
segja frá, koma sögunnni sinni fram og
skila skömminni. En nú 2016 var lögð
áhersla á að benda á það hvað þolendur
kynferðisofbeldi ganga í gegnum eftir að
þau hafa sagt frá ofbeldinu.
Þolendur kynferðisofbeldis vilja ekki
að það sé horft öðruvísi á þau eftir að hafa
sagt frá eða að þau séu skilgreind sem
„fórnarlömb“. Þau eru baráttufólk og það
má ekki gleymast að þau eru ennþá sömu
manneskjurnar og þau voru. Samfélagið
okkar þarf að finna betri leið til að taka
á móti þolendum kynferðisofbeldis og

hjálpa þeim að takast
á við þær afleiðingar
sem fylgja því að ganga
í gegnum þetta.
Til þess að geta hins
vegar útrýmt þessu samfé
lagsmeini sem kynferðisof
beldi er þurfum við að skilja
hvar rótin að vandanum liggur.
Rót vandans er að mínu mati
margþætt. Þegar við erum litlar
stelpur og strákur er leiðinlegur við
okkur, stríðir okkur eða lemur okkur, er
okkur sagt að hann sé skotinn í manni.
Með því að troða þessum hugsunar
hætti inn í hausinn á litlum krökkum
erum við að búa til ofbeldissamfélag.
Kynfræðsla í grunnskólum leggur nánast
enga áherslu á hvað heilbrigt kynlíf er
í rauninni. Ungir strákar á Íslandi eru
með fremstu af norðurlöndunum í klá
máhorfi frá unga aldri og mér finnst það
útskýra mikið. Krakkar horfa á klám þar
sem konan er undirgefin í nánast öllum
tilvikum og ofbeldi er fært í eðlilegt horf
sem gróft kynlíf. Þessar ranghugmyndir
leiða svo til þess að naugðun á sér stað
þar sem gerandinn gerir sér einfaldlega
ekki grein fyrir því að hann hafi verið að
beita ofbeldi. Línan á mill grófs kynlífs
og nauðgunnar á aldrei að vera óljós.
Stundum er erfitt að útskýra hversu
mikilvægt ákveðið málefni er manni en
ég ætla samt að reyna með því að segja
mína sögu. Druslugangan hefur komið
mér í gegnum erfiðustu tíma lífs míns.
Stuttu eftir Druslugönguna 2015 lenti ég
í kynferðislegu ofbeldi. Hann var vinur
minn, við höfðum sofið saman áður og ég
treysti honum. Eftir atvikið lét ég sjálfa
mig gleyma því strax og gróf mig í að
hjálpa öðrum í stað þess að hjálpa sjálfri
mér. Ég var í svo mikilli afneitun um að
þetta hefði komið fyrir mig. Ég gekk í
gegnum mjög erfitt þunglyndistímabil og
ég týndi sjálfri mér. Það var ekki fyrr en
sumarið 2016 sem ég sagði bestu vinkonu
minni frá þessu, það var í fyrsta skiptið
sem ég sagði þetta upphátt. Stuttu eftir
það byrjaði #drusluákall á twitter og eft
ir hvatingu frá vinkonu minni sagði ég
frá þessu. Ég fattaði ekki hvað þetta lá
þungt á sálinni minni fyrr en ég loksins
létti af mér. Ég skilaði skömminni, ég
grét, ég brosti, ég fann sjálfa mig aftur.
Druslugangan gaf mér nefnilega það
að ég vissi alltaf, meira að segja þegar
ég vissi ekki hvort ég gæti einhvern
tíman sagt frá, að þegar ég myndi skila
skömminni þá fengi ég stuðning. Hún gaf
mér skilning um að þetta var ekki mér
að kenna. Ég átti þetta ekki skilið bara
vegna þess að ég fór heim með honum.
Ég átti þetta ekki skilið vegna þess að
ég sagði fyrst já og svo nei. Ég átti þetta
ekki skilið.
Við búum í druslu- og þolenda
skömmunar samfélagi en saman getum
við breytt því. Með því að standa uppi
á móti fólki sem finnst stelpur vera að
„biðja um það“ með því að vera fullar,
í flegnum bol, lauslátar eða að þiggja
drykk frá ókunnugum. Fokkum á þetta
fólk. Við megum vera í eins flegnum,
stuttum eða gegnsæjum bolum og við
viljum. Við eigum ekki að þurfa að „passa
uppá drykkinn okkar.” Með því að segja
stelpum að gera það erum við að koma
ábyrgðinni á þær ef þeim er nauðgað. Það
er aldrei athyglissýki að segja frá sinni
sögu. Maður er heldur ekki að „skemma
mannorð” gerandans með því að segja frá
því sem hann gerði. Hann skemmdi það
sjálfur með gjörðum sínum. Aldrei láta
neinn segja þér að þú hafir átt það skilið
að lenda í ofbeldi, það er aldrei þér að
kenna. Ekki undir neinum hugsanlegum
kringumstæðum. Við eigum okkur og
okkar líkama sjálf.
Ég er Drusla.
Við erum Druslur.
Druslur munu breyta heiminum.
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Sigríður Alma Axelsdóttir skrifar

Á Íslandi eru yfir 30 skólar sem bjóða
upp á nám á framhaldsskólasstigi.
Það er ekki bara einn skóli á landinu.
Við sem sækjum í skólana á höfuðborgarsvæðinu eigum það til að sjá ekki
út fyrir höfuðborgarmörkin.
Reykjavík er okkar heimur, og því ætti

hann að vera heimur allra framhaldsskólanema landsins. Sem er ekki raunin.
Ísland er stærra en bara Reykjavík.
Við lifum okkar lífi í okkar bæjarfélagi
og höfum mismunandi sýn á Íslandi. Og
hvernig við upplifum menntaskólaárin
okkar.

Við hvetjum fólk um allt land til að senda
inn greinar, myndir o.s.frv.
Hvort sem þú ert frá norðri, suðri, austri
eða vestri, þá er þér ávallt velkomið
að senda inn efni og vera hluti af framhaldsskólablaðinu.

Hvernig er að búa á Ísafirði?
Dóróthea
Magnúsdóttir skrifar

Í

safjörður er umkringdur fjöllum og
liggur bærinn við sjóinn. Þetta tvennt
eru stórir partar af lífi okkar Ísfirðinga.
Hér er mikil skíðahefð á veturna og svo
er líka gaman að skella sér í fjallgöngu á
sumrin. Staðurinn býður upp á mjög góð
skilyrði til að iðka útivist. Á Ísafirði búa
um 3000 manns.
Það eru margir kostir við að búa í
litlum bæ úti á landi. Ég er fædd hérna
og uppalin og hef átt heima hér alla tíð,
fyrir utan 2 ár þegar ég var fyrir sunnan.
Mér finnst mjög gott að búa hérna.
Andrúmsloftið er notalegt og rólegt. Það
er ekki svona mikill stórborgarasi. Það er
stutt í allt. Ég get labbað í menntaskól
ann, vinnuna í bakaríinu og tónlistar
skólann. Það er mjög þægilegt, maður
þarf ekkert að eiga bíl.
Flesta grunnþjónustu er hægt að
sækja sér hér: sjúkrahús, banka, verslanir,
kaffihús, bakarí, veitingastaði, skemmti
staði, bíó og fleira.
Annars er ekkert mál að panta af
netinu nú til dags, ef eitthvað fæst ekki
hérna.
Það er nóg af vinnu fyrir skólafólk á
staðnum, enda vinna flestir sem ég þekki
með skóla. Svo er nóg að gera á sumrin í
ferða þjónustunni! Bærinn fyllist þegar
skemmtiferðaskipin koma, og stundum
tvöfaldast jafnvel íbúafjöldinn!

Upplifanir fyrir vestan
Vetrarmánuðirnir geta verið mjög þungir
og þá er oft ekki ferðafært. Það snjóar oft
mjög mikið og það getur komið óveður.
Ég man ekki eftir rauðum jólum hérna
á Ísafirði en þegar maður býr hérna þá
venst þetta bara. Við erum svo miklir

LungA
Ástrún Helga
Jónsdóttir skrifar

L

istahátíð unga fólksins, sem flestir þekkja
undir nafninu LungA, fór fram í hinum
undurfagra Seyðisfirði í 16.skipti um miðj
an júlímánuð sumarsins sem er nú sorglega
en satt að líða undir lok. Ef til vill hafa nokkrir
ekki heyrt áður um hinn umrædda viðburð svo ef
til vill er þörf á örlítilli útskýringu.
Listahátíðin snýst um að færa saman unga
frjálshuga frá öllum heimshornum og gefa þeim
færi á að skrá sig í listasmiðjur en þær eru nokkr
ar og allar mjög litríkar! Allt frá ,,Hvað er svona
fyndið?” að ,,Listin að skrifa bréf ” - LungA býður
uppá allt.
Á hverjum degi er svo off-venue dagskrá sem
aldrei er af verri kantinum. Sem dæmi um við
burði sem þar hafa verið má nefna uppistand með
Hugleiki Dagssyni, heldur skrautlegt karíókí með
undirleik meðlima Retro Stefsson og danssýningu
frá hinum margverðlaunaða danshóp: Predator.
Vinnusmiðjurnar standa yfir í viku og svo
er hátíðin trompuð á stórtónleikum innan um
gamlar fiskvinnslur fyrir utan bæinn með sjóinn
á aðra hönd og fjallshlíðina á hinni. Tónleikarnir
eru mikilfenglegir en fram hafa komið listamenn
á borð við GKR, Sturla Atlas, Sykur, Reykjavíkur
dætur og dj. flugvél og geimskip.
LungA er eitt besta tækifæri sem býðst til að
kynnast gefandi og glöðu fólki frá öllum heims
hornum og ég hvet alla sem sækjast í almennilega
gleði og upplifun að kíkja austur á Seyðisfjörð
næsta sumar og taka þátt.

naglar hér fyrir vestan, látum ekkert smá
óveður stoppa okkur!
Hérna áður fyrr varð oft rafmagns
laust og ég á margar minningar þegar
mér leið eins og ég væri komin 100 ár
aftur í tímann að spila við kertaljós með
fjölskyldunni eða eitthvað álíka í jólafrí
inu. Mér finnst eiginlega synd að það
sé hætt! Ég verð að viðurkenna að mér
finnst eitthvað kósí við óveður. Þetta er
bara upplifun!
Ég er á 4. ári í Menntaskólanum á
Ísafirði. Þetta er frekar lítill skóli, nem
endurnir eru tæplega 300. Skólinn bíður
upp á bæði verknám og bóknám. Fólk
hvaðan sem er getur komið og stundað
nám því skólinn bíður upp á heimavist.
Hér er fínt félagslíf, nemendafélag
skipuleggur ýmsa viðburði yfir skólaár
ið en toppurinn er Sólrisuvikan, árlega
menningarvikan okkar. Þá er óhefðbund
in kennsla, Sólrisuleikritið frumsýnt, MÍ
blaðið gefið út og fjöldi skemmtilegra
viðburða er í boði; uppistandarar/tón
listarmenn, skyrglíma, bílabíó og margt
fleira.

Fjölbreytilegt nám og
menningarlíf
MÍ er eini framhaldsskólinn á landinu
sem bíður upp á valáfanga í þjóðbún
ingasaum, en það er gert undir leiðsögn
kennara frá Þjóðbúningafélagi Vestfjarða.
Ég fór síðastliðinn vetur og saumaði mér
upphlut sem ég ætla að útskrifast í. Þetta
var frábært tækifæri og ótrúlega gaman
að eiga þjóðbúning sem maður hefur gert
sjálfur, ég mæli eindregið með þessu.
Við erum einnig með Fab Lab, staf
ræna smiðju, í skólanum sem er opin
öllum.
Í boði er að taka valáfanga en þarna
eru búin að vera mörg mjög spennandi

verkefni í gangi.
Á Ísafirði er fjölbreytt menningarlíf.
Það er mikil gróska hérna í tónlist og
það er fullt af flottu tónlistarfólki sem er
héðan. Við erum með tónlistarskóla og
listaskóla sem kennir m.a. á ýmis hljóð
færi og dans. Ég sjálf stunda nám við
Tónlistarskóla Ísafjarðar og læri á píanó.
Mér finnst einn helsti kostur skólans vera
kennararnir; frábært tónlistarfólk frá
ýmsum löndum sem hafa mikinn metnað
fyrir nemendum sínum.
Hér er einnig mikil gróska í
leiklist og fjöldi leikfélaga sem sýna ár
lega. Síðasta leikár voru alls 8 verk sett
á svið á Vestfjörðum. Í sumar var haldin
listahátíð unga fólksins, LÚR. Þá voru
listasmiðjur og fleira skemmtilegt.
Hápunkturinn er klárlega um
páskana þegar skíðavikan og rokkhátíð
alþýðunnar, Aldrei fór ég suður, er haldin.
Þá koma fjöldi tónlistarmanna og frítt er
inn á tónleikana. Það er bókað að það
verði geðveik stemmning! Mæli með að
kíkja vestur um páskana!
Svo má ekki gleyma Mýrarboltanum,
sem er haldinn um Verslunarmanna
helgina.

Allir velkomnir vestur!
Ég held að Ísafjörður komi bara nokkuð
á óvart, margir halda kannski að það sé
ekkert að gera hérna en það þarf ekki
endilega að vera satt. Ég get allavega ekki
sagt að mér leiðist hérna!
Eina sem mér finnst helst vanta hérna
er háskóli og fleiri tækifæri fyrir ungt
háskólamenntað fólk, þannig að það snúi
heim aftur eftir nám. Fólksfækkun hefur
átt sér stað síðastliðin ár og ég vona að
það eigi eftir að lagast í framtíðinni. Við
Ísfirðingar viljum endilega fá fleira fólk
hingað!
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Úr sveit í borg
Sunneva Guðrún
Þórðardóttir skrifar

M

ikið af fólki þarf að flytja á einhverjum
tímapunkti í lífi sínu og það eru margar
ástæður fyrir því. Hvort sem það sé vegna
vinnu, skóla, eða að hafa ekki efni á hús
inu sínu lengur. Ef til vill hafa rottur náð yfirráðum
á heimilinu, kannski er draugur á háaloftinu og
það vill engin trúa þér! Allavega, þá flytur fólk af
ýmsum ástæðum.
Ég hinsvegar er ekkert flutt. Ég á bara einn
annan stað til að búa á.
Ég fór til Reykjavíkur með mömmu minni til að
fara í Fjölbrautarskólann í Breiðholti og læra mynd
list. Reyndar líka íslensku, ensku og allt þannig,
sem mér finnst í alvöru vera óþarfi. Ég er svo heppin
að vita uppá hár hvað ég ætla að vinna við, og það
kemur málfræði ekkert við. En auðvitað verður bara
að hafa það.
Framhaldsskóli er jú líka besti tími nútíma
unglingsins. Þar eignast maður alla vini sína, gerir
heimanámið með þeim, fer á skólaböll, djammið og
kyssir kannski sætt fólk. Allt fylgir þetta framhalds
náminu, svo hver myndi vilja missa af þessu? Tja, að
mínu leyti hef ég hef lítinn sem engan áhuga á þessu.
Ég er mjög einföld manneskja með einfaldar þarfir.
Ég kem úr Ísarfjarðardjúpinu, bý í afskekktum dal
umkringd fjöllum. Svo það er svolítið mikið öðruvísi
að búa í Reykjavík. Ég vil hafa náttúruna í kringum
mig, geta sloppið uppá fjall og dansað og sungið
hvar sem er, heyra í fullkominni þögn. Ég er hér
í Reykjavík til að sækja menntun sem listamaður.
Þegar það er búið er ég farin.
Svo ég er ekki flutt.

Hönnuð fyrir sveit
Ég er ekki hönnuð fyrir borgina. Margir eru það
samt. Margir búa í sveit en eru hannaðir fyrir borg.
Einhverjir geta lifað af að búa í borg en vilja vera í
sveit frekar. Svo eru sumir sem geta verið á báðum
stöðum og liðið vel allstaðar! Hinsvegar þá er það
sem er í gangi með mig að fólk er að rugla mér
saman við þá sem taka borgina í sátt en vilja frekar
vera í sveit.
Mjög skiljanlegur misskilningur, en ég vil koma
því á hreint að ég er HÖNNUÐ. FYRIR. SVEIT.
Ég er pirruð annan hvern dag hérna! Fyrstu
nóttina mína í borginni þurfti ég að halda tveimur
koddum við eyrun til að sofa! Bílarnir hættu ekki
að keyra! Það eru fólk fyrir utan að öskra og ég veit
ekki hvort þau séu drukkin eða að drepa hvort annað.
Allavega þá hefur þetta lagast svolítið. Ég tek
borgina aldrei í sátt sem heimili, en ég hef komið
mér nógu mikið fyrir til að hafa það gott. Ég fann
mér nýtt áhugamál, LARP (live action role playing).
Það krefst þess að hanga með fólki sem ég á mikið
sameiginlegt með. Ég er m.a. að eignast alvöru vini.
Svo það hefur veitt mér mikla hamingju. Reyndar
þegar ég tala um þetta nýja áhugamál horfir fólk á

mig með ákveðnum svip: „Ó guð blessi hana, hún er
loksins að eignast vini, vonandi hættir hún að tala
um það samt...” En “that is but a small price to pay.”
Ég hef alltaf þessa löngun til að komast heim í
sveitina. Mér finnst ég alltaf vera svolítið föst. Eins
og ég geti ekki farið neitt til að vera í friði. Ég kann
ekki að keyra, og það er fólk hvert sem maður fer.
Eitt það skemmtilegasta sem ég geri heima, er að fara
inn í dal með bók og lesa hana upphátt. Ég kemst í
karakter og allt. Svo legg ég hana frá mér stundum
og tala við sjálfan mig. Því það er það sem ég geri líka
mjög mikið. Tala við sjálfa mig. Ég hef farið í tveggja
klukkutíma gönguferð upp á fjall með bara sjálfri mér.
Því ég er góður félagskapur og það sem mér dettur í
hug líka! Svo gat ég bara skipt um persónuleika og
talað við einhvern allt annan. Einu sinni lék ég heilan
landnámshóp! Heil halarófa af fólki sem gekk á eftir
mér. Ég var leiðtogi þeirra, Zakkarín og líka traustur
vinur minn og lögreglustjóri, Bjartmar. Ég dó reyndar
á endanum og allir voru mjög leiðir.

Nægur félagsskapur fyrir sjálfa mig
Svo já. Ég er alveg nægur félagskapur fyrir sjálfa
mig. Ég vil bara ljúka náminu mínu, komast burt
úr Reykjavík, verða sjálfstæður listamaður, búa í
sveitinni minni kannski með aðstöðu á Hólmavík.
Ég verð auðvitað ekki alveg vinalaus að eilífu. Svo
það er mitt líf.
Hver sá sem segir mér að sækja listnám í Ame
ríku eða Þýskalandi, stíga út fyrir þægindaramman,
eignast börn eða flytja til útlanda til að fá betri vinnu
hefur greinilega ekki verið að fylgjast með… ÉG HEF
ÞAÐ GOTT SVONA! Ég er fyrir utan þægindara
mmann með því að vera í Reykjavík!
Það þarf ekkert að hjálpa mér að móta framtíðina
mína. Ég vil bara vera svona. Ég tek ekki borgir í sátt,
hætti ekki að lesa svona mikið og fer meira að hanga
með lifandi fólki, hætti ekki að loka mig af og hætti
ekki við drauminn um það að búa ein á fallegum,
afskekktum stað þangað til ég dey hamingjusöm
ekkja, (þessi bráðheppni gæi sem ég giftist, skal

Myndir: Alexandra Diljá Birkisdóttir og Ástrún Helga Jónsdóttir

gjöra svo vel að drepast á undan mér). Ég vil fá að
vera í friði mínar síðustu stundir á jörðinni. Ég er
ekki með einhver stórkostleg örlög sem ég þarf hjálp
við að uppgötva. Ég er ekki blind manneskja sem
þarf hjálp til að finna minn veg í lífinu.
Því ég er svolítið sjaldgæf persóna. Ég veit alveg
hvað ég vil. Ég hef vitað það í mörg ár. Ég er róleg.
Ég er ánægð. Ég á mér fullkomlega fínan veg! Já,
hann er lítill og ómerkilegur fyrir sumum, en ég
þarf ekki meira.
Svo þetta er sagan mín. Sveitastelpa sem flytur
í borgina.
Ég er ekki gott dæmi ef ég á að segja eins og
er. Ég er er ekki alveg geðhraustasta manneskja
í heimi. Ég er sérvitur og er innhverfari en öfug
peysa. Þið hefðuð allt eins getað tekið viðtal við
Gísla í Uppsölum.
Ég er samt bara eins og ég er.
Takk fyrir mig.
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Myndir: Jenný Mikaelsdóttir
Sigríður Alma
Axelsdóttir skrifar

Á

rið er 2016 og við erum tæknivæddari en nokkru sinni
fyrr. Við vitum hvað er að finna handan við hafið bláa sem
umkringir eyjuna okkar og við þurfum ekki einusinni að
láta reyna á hugmyndaflugið. Við erum með heimskort í
vasanum, sem inniheldur allt sem við þurfum að vita um allt sem
við viljum vita. Heimurinn er í okkar höndum. Enda er það hálf
nauðsynlegt, þar sem við erum innilokuð á lítilli víkingaklapps-eyju
með aðeins þrjúhundruðþúsund manna víkingaklappslið. (HÚH!)
Við þráum að komast burt, á sama tíma og útlendingar þrá að
komast á litlu eyjuna okkar.
En hvað dregur að alla þessa túrista? Ekki eru það lundabúðirn
ar?
Við erum stödd á náttúruperlu, en við gleymum því stundum
því veðrið hérna er kalt og ekki eins og á Spáni. Og lífið ekki mjög
spennandi, annað en í útlöndum.
Það sem við eigum sameiginlegt með öllum þessum ofklæddu
-dúnuðu-litríku-túristum, sem finna má á hverju horni Reykja
víkurborgar, er að við erum öll að leita að tilbreytingu. Við viljum
sól, líf og læti, sem túristarnir okkar eru að flýja, en þeir leita að
rólegheitum, hreinu lofti og fallegri náttúru.
En til að svala ferðaþörf okkar þarf ekki endilega flugvélar og
heitar sólarstrendur. Ef þú ert að leita að ævintýrum og lífsreynslu
næsta sumar, og finnur fyrir þessari ferðaþörf sem við könnumst
flest við, mundu þá að það er ekki að ástæðulausu sem ferða
menn koma hingað í hrönnum. Allt sem þú þarft er 10 daga frí frá
vinnunni.
Við vinkona mín ákváðum að fara hringferð í kringum landið í
stað þess að fara í útskriftarferð. Það var búið að vera á dagskrá hjá
okkur í u.þ.b. tvö ár.
Tímasetningin hefði ekki getað verið betri, því veðurspáin var
góð og þar sem við vorum á ferðinni í byrjun júní var fámennt á
tjaldstæðum og vinsælu túristastöðunum.
Við höfðum aldrei ferðast um landið einar. Við vorum ekki

komnar út úr Árbænum, þegar við vorum byrjaðar að þræta um
hvernig við áttum að komast út úr borginni. En rétta beygju tókum
við þó að lokum og keyrðum við þá í átt að góða veðrinu á suður
ströndinni.
Ef þið ætlið ykkur að keyra hringinn í kringum landið á
næstunni, þá mælum við með því að taka með ykkur eins marga
geisladiska og þið mögulega getið. Og landakort, ekki gleyma landa
korti.
Ísland er eyja sem hefur þann eiginleika að koma manni mikið
á óvart. Hún er öðruvísi og spennandi og síbreytileg eftir landshlut
um. Það munar miklu að vera á bíl og geta stoppað hvar sem þið
viljið, hvenær sem þið viljið.
Nú eru breyttir tímar. Við erum eldri, og ábyrgðin meiri. Við
erum farin að fara í okkar eigin ferðalög og allt í einu þurfum við að
fara smyrja okkar eigin nesti. Sem þýðir að ef það gleymist að fara í
Bónus, er líklegt að það verði ekki borðað mikið um kvöldið og/eða
morguninn. Það er mjög mikilvægt að hugsa fram í tímann.
Að hugsa fram í tímann getur verið erfitt, þar sem tíminn
hverfur meðfram þjóðveginum. Með sumarbirtuna í augunum frá
morgni til kvölds.

Kuldinn læddist inn í tjaldið okkar á kvöldin, og við klæddum
okkur í öll þau föt sem við komumst í. Vöknuðum svo við óbæri
legan hita og notuðum alla þá krafta sem við höfðum, nývaknaðar,
og mjökuðum okkur út í átt að hreinu, tæru lofti.
10 dagar á ferðalagi geta verið mislangir og misþreytandi. Þá er
gott að geta talað saman.
Slæmu dagarnir, heimþráin, óþolinmæðin, hungrið. Þetta er allt
hluti af ævintýrinu.
En þá er gott að muna að bakvið þokuna leynast fjöll, lækir og
fossar. Það eina sem þarf að gera er að keyra í gegn og muna að
kveikja á þokuljósunum.
Með tímanum fórum við að hugsa eins. Við fórum að hafa
gaman af litlu hlutunum, eins og óvenjulegu nöfnunum á ánum
sem við keyrðum yfir, tjaldstæðunum sem stóðu upp úr, kaffi á
bensínstöðvum…
Við vissum hvenær við vildum þegja og hvenær við vildum tala,
hvað við vildum skoða og hvað við vildum ekki skoða. Og við lærð
um að Bon Iver á alltaf við í ferðalagi, hvar sem maður er staddur á
landinu. Helst í botni.
Við heimsóttum ættingja og fjölskyldu sem við eigum í mismun
andi landshlutum og deildum sögunni okkar með þeim. Alltaf var
okkur tekið opnum örmum og með mjólk og kexi.
Það skein af okkur þakklætið hvert sem við fórum, en þá sér
staklega þegar malbikaður vegur blasti við okkur eftir langa keyrslu
á malarvegum.
Fjarlægðin gerir fjöllin blá. Og á leiðinni heim sáum við hvernig
raunverulegu litir fjallanna skýrðust fyrir okkur. Og þrátt fyrir góða,
viðburðaríka og velheppnaða ferð, var gott að sjá fjöllin í sínum
réttu litum. Vitandi að maturinn sem við myndum borða næst væri
ekki pakkanúðlur, vond súpa eða brennt naan brauð.
Eftir 10 daga var gott að koma heim í rúmið okkar. Með reynslu,
sögur og minningar sem við eigum eftir að eiga það sem eftir er.
Þetta var okkar ferð sem við eigum alveg út af fyrir okkur. Við höf
um skoðað landið út frá okkar eigin sjónarhorni.
Ef næsta ferðalagið þitt þarf helst að innihalda rauðar strendur,
þá þarftu bara að skreppa á Vestfirði. Og skoða landið þitt í leiðinni.
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Sólrún Freyja Sen skrifar

Nú hafa ýmsar íslenskar hljómsveitir og tónlistarfólk á við Sigurrós, Björk, Of Monsters and Men og Kaleo vakið mikla athygli
og öðlast miklar vinsældir um allan heim. Þar með hefur aukist
áhugi fyrir íslenskri tónlist og nú blómstrar tónlistarmenning
hér heima, þá sérstaklega meðal unga fólksins. Við spjölluðum

við ungt tónlistarfólk og fengum sýn í heim þeirra sem eru að
feta sín fyrstu skref í tónlistarheiminum. Við ræddum við Steinþór Bjarna Gíslason og Arnald Inga Jónsson í Lucy In Blue; Örn
Gauta Jóhannsson í Hórmónum; Hafstein Þráinsson úr Ceasetone; og Hrafnhildi Magneu Ingólfsdóttur úr Náttsól.

Created by
Fiona Yeung
from the Noun
Project

Ceasetone: Hafsteinn Þráinsson

Hvenær var hljómsveitin stofnuð?
Þetta byrjaði sem sólóverkefni hjá mér, árið 2013, þar
sem ég var einn á kassagítar. Ég hef alltaf verið með vítt
tónsvið sem mig langar að spila svo ég endaði á því að þurfa
að stækka við mig til að geta spilað það sem mig langaði
að spila. Kveikjan að hljómsveitinni var þegar ég kynntist
henni Sólrúnu sem var að taka þátt í Músíktilraunum á sama
tíma og ég 2013. Við byrjuðum að spila saman árið 2014,
og hinir krakkarnir líka. Þeir eru félagar mínir úr Setbergi í
Hafnafirðinum.
Hvaðan kemur nafnið Ceasetone?
Sko. Ég heiti Hafsteinn og var að gæla við þá hugmynd að
hafa beina þýðingu á nafninu mínu á ensku, en fannst það of
plebbalegt. Þannig ég breytti Sea-stone yfir í Cease-tone.
Nú eruð þið nýbúin að gefa út plötuna „Two Strangers.“
Sumir segja að það borgi sig ekki lengur að gefa út plötur og
sumt tónlistarfólk gefur einungis út tónlistina sína á netinu.
Hvað finnst þér um þessa þróun?
Kannski að það borgi sig ekki lengur að gefa út plötur
á sama mælikvarða og áður, en það borgar sig alltaf að
vera með eitthvað til að selja. Sérstaklega ef þú ert að fara
út í tónleikaferðalög, því fólk er alveg ennþá til í að kaupa
geisladiska úti í útlöndum. Ef þú framleiðir t.d. 500-1000
stykki, átt þau, ert mikið að spila og þar með, með tækifæri
til að selja þau, muntu á endanum koma út í plús. Það er
gróft að segja að það borgi sig ekki lengur, þó þú getir ekki
reytt þig á það sem megininnkomu.
Vínyl sala fer hækkandi, það er miklu betri gripur til að
eiga. Geisladiska formið er svo ómerkilegt og í rauninni bara
ljótt fyrirbæri. Svo hljóma þeir nákvæmlega eins og tónlist á
netinu. Þannig það er engin ástæða til að kaupa geisladiska,
nema þetta sé eina framsetningin á tónlistinni eða að þú
viljir styrkja tónlistarfólkið.
Hver er þín skoðun á Músíktilraunum og sambærilegum
keppnum fyrir ungt fólk?
Það fer á báða vegu. Músíktilraunir eru svolítið einar
á báti, því viðhorfið er alltaf jákvætt. Keppnin sjálf er í
rauninni bara bónusatriði, það sem skiptir mestu máli er
að kynnast fólki. Hinsvegar ef við skoðum keppnir eins og
X-factor eða The Voice, þar sem keppnin er bara keppn
in, finnst mér það ekki meika sens. Þú ert bara að segja
einhverjum að hann sé ekki góður þó hann gæti orðið
góður einhverntíman. Dómarar eru ekki beint að segja við
keppendur að gefast upp en það er líklegra að keppandi geri
það. David Grohl talaði eitt sinn um að Nirvana hafi tekið
þátt í Idol eða einhverri svipaðri keppni. Þeir voru víst alveg
ömurlegir og héldu bara áfram að vera ömurlegir þangað til
þeir urðu fínir. Svona keppnir setja listina í ramma, það er
ekkert rétt eða rangt listform, og mér finnst þessar keppnir
mjög yfirborðskenndar.
Músíktilraunir hinsvegar eru góðar, því þær eru með
jákvæðari nálgun á tónlistina.

Kannski að það borgi sig ekki lengur að gefa út plötur á sama
mælikvarða og áður, en það borgar sig alltaf að vera með
eitthvað til að selja.

Hórmónar

Við erum búin að nýta
okkur alla hljóðverstímana
sem við fengum í verðlaun
Hvað eruð þið búin að spila saman lengi?
Ekki nema frá því í desember í fyrra! Við vorum bara geðveikt
svöng og pirruð þann daginn, gleymdum að borða, vorum að
keyra heim frá einhverri búllu þar sem við fengum að éta, og
Brynhildur söngkonan okkar sagði: „afhverju erum við ekki
hljómsveit?” Þannig ég sagði bara að ég væri með hljóðfæri í
skúrnum og að það væri ekkert mál að búa til hljómsveit! Þannig
urðum við til, on the spot! Svo skráðum við okkur klukkutíma
fyrir skilafrest í Músíktilraunir.
Nú unnuð þið Músíktilraunir síðast. Hafði það mikil
áhrif á tónlistarferilinn ykkar?
Algjörlega, ég veit ekki hvort að einhver hefði bókað
okkur hefðum við ekki unnið, eða það er allavega búið að gefa
okkur einstaklega mikið forskot að hafa fengið fyrsta sætið!
Hvernig leggst í ykkur að spila á Airwaves?
Ég er allavega búinn að fara á Airwaves hvert einasta ár
frá því ég var 16 ára og fæ loksins að spila á hátíðinni. Það er
bara draumur.
Má búast við plötu frá ykkur einhverntímann á næstunni?
Við erum búin að nýta okkur alla hljóðverstímana sem við
fengum í verðlaun, tókum upp smáskífu sem er í mixi núna,
og kemur vonandi út fyrir Airwaves. Vonandi.
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Lucy In Blue: Steinþór Bjarni og Arnaldur Ingi
Hvernig varð hljómsveitin til?
Addi: Góð spurning, sko ég hitti Matta, bassaleikarann,
þegar ég byrjaði í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Hann
þekkti Steina og við Matti ákváðum að spila eitthvað saman,
fengum Steina til að koma líka, þá vantaði bara trommara
og ég var með Kolla í popphljómsveit. Matti sá okkur spila
á kaffihúsi og fékk Kolla til að koma. Þá byrjuðum við að
djamma bara eitthvað saman í svona mánuð, og svo fórum
við í Músíktilraunir!
Voruð þið allir búnir að vera mikið í tónlist og að koma
fram áður en þið byrjuðuð að spila saman?
Steini : Ég segi ekki mikið, en alveg eitthvað.
Addi: ég var bara í popphljómsveit í grunnskóla og við
spiluðum fyrir svona mesta lagi fimmtíu manns, þannig ég
var ekkert mikið að koma fram. Vorum algjörir nýgræðingar.
Hvernig varð nafnið til?
Maður sem að vinur okkar þekkir átti víst að hafa komið
til Íslands og „trippað” á LSD (Lucy er þekkt sem LSD í
undirheimum). Hann hitti einhverja gellu með blátt hár og
þau héldu einhverja tónleika, (fyrstu tónleikarnir sem við
Steini fórum á saman), svo var þessi gella reyndar ekkert
með blátt hár.
Hvernig mynduð þið lýsa tónlistinni ykkar fyrir einhverjum sem veit ekkert hvernig framsækið sýrurokk er?
Kannski: „metnaðarfull heimsókn í 7 áratuginn”, eða
segja þessari manneskju að líta inná við og finna sjálfa sig,
eða segja henni að hlusta bara á hljómsveitina.
Nú lentuð þið í 2. sæti í Músíktilraunum 2014. Teljið þið
að það hafi haft mikil áhrif á ykkar tónlistarferil?
Það var náttúrulega mjög skemmtilegt að taka þátt og

komast svona langt. Mesta sem það hefur gert fyrir okkur er
að gefa okkur metnað til að halda áfram, veita okkur reynslu,
og svo kynntumst við líka fullt af fólki.
Annars fengum við í verðlaun tíma í hljóðveri og gjafa
kort, það voru ágætis verðlaun, en höfðu ekki svo mikil áhrif
á ferilinn.
Nú eruð þið búnir að koma töluvert fram uppá síðkastið.
Finnst ykkur auðvelt að fá „gigg”?
Já, við höfum alltaf bara verið beðnir um að koma fram,
aldrei haft eitthvað fyrir því. Aðal vesenið er kannski að róta
upp öllum hljóðfærunum.
Talað hefur verið um að skemmtistaðir borgi lítið eða
hreinlega ekki þegar óþekktara og yngra tónlistarfólk spilar.
Hver er ykkar upplifun á því?
Það er bara mjög satt. Við viljum helst hætta að stunda
það að spila á skemmtistöðum. Þetta er samt ákveðin æfing
útaf fyrir sig, bara að koma fram. Það er náttúrulega ekki
það sama að spila fyrir framan fólk á skemmtistað og að
spila í æfingarhúsnæði. Þetta er eiginlega eins og annað æf
ingarhúsnæði! Gott að þetta sé vettvangur fyrir æfinguna, en
þetta ætti að vera vettvangur sem vinna líka. Tónlistarmenn
á Íslandi þurfa að vera orðnir virtir til að þeir geti krafist
þess að fá borgað í peningum, ekki bara bjór.
Er eitthvað á næstunni hjá Lucy In Blue?
Við erum að fara að gefa út fyrstu plötuna okkar! Núna
erum við á síðustu skrefunum að hljóðblanda hana og finna
rétta hljóminn. Allar upptökunar eru semsagt komnar. Við
erum byrjaðir að semja efni fyrir nýja plötu, þannig það eru
eiginlega tvær plötur á leiðinni. Svo spilum við örugglega
eitthvað í haust.

Tónlistarmenn á Íslandi þurfa
að vera orðnir virtir til að þeir
geti krafist þess að fá borgað í
peningum, ekki bara bjór.

Náttsól: Hrafnhildur Magnea
Hvenær varð hljómsveitin til?
Hún varð til síðasta sumar og þá sóttum við um að
vera listhópur hjá Hinu Húsinu, sem er svona sumarstarf.
Við vorum fyrst bara tvær en við Guðrún höfðum verið í
hljómsveit saman áður og vildum gera eitthvað nýtt. Okk
ur vantaði hinsvegar þriðju manneskju, svo við heyrðum í
Elínu og þannig varð hljómsveitin Náttsól til.
Hvernig virka listhópar Hin Hússins?
Virkar í rauninni eins og styrkur, þú ert að vinna á
eigin forsendum frá 9-17 í júni og júlí. Það senda allir
inn formlega umsókn og útskýra hvað þeir ætla að gera
í sumar og afhverju þeir ættu að fá styrkinn. Okkar
verkefni var að endurútsetja lög eftir íslenskar konur.
Þrisvar sinnum yfir sumarið var síðan viðburður sem hét
„Föstudagsfiðrildi”, þar sem allir hóparnir sýndu það sem
þeir voru komnir með. Að lokum var lokasýning sem hét
„Vængjaslátturinn”.
Þetta eru ekki allt tónlistarhópar heldur líka myndlist
arhópar og í rauninni hvaða hópar sem er! Þessir hópar
gera líka eitthvað niðrí bæ á 17. júní og á menningarnótt.
Þetta er ótrúlega skemmtilegt og algjör draumavinna.
Höfðuð þið reynslu í að koma fram, fyrir stofnun
hljómsveitarinnar?
Já. Elín var í söngvakeppni sjónvarpsins og hefur alltaf
eitthvað verið að spila og semja. Við Guðrún vorum saman
í hljómsveit sem hét White Signal.
Núna náðuð þið mjög langt í Söngkeppni framhalds-
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Við Guðrún vorum
saman í hljómsveit sem
hét White Signal.
skólana og hafið verið í Músíktilraunum. Finnst ykkur
þessar keppnir vera góður vettvangur fyrir ungt fólk?
Já þetta er náttúrulega ótrulega góð leið til að koma sér
á framfæri. Músíktilraunir eru gömul keppni sem gefur
manni mikla reynslu og það er ótrúlega gaman að taka
þátt. Maður fær að spila á flottu sviði í góðu kerfi, og hitta
krakka sem eru að gera nákvæmlega það sama og þú. Það
er mjög auðvelt að mynda tengsl við aðra keppendur, sem
er náttúrulega mjög mikilvægt í þessum bransa.
Söngkeppni framhaldsskólana er náttúrulega sjón
vörpuð en við vorum á báðum keppnum sömu helgi og
vorum að hlaupa þarna á milli.
Eruð þið að fara gefa út plötu á næstunni?
Það er megin markmiðið að lokum, en núna ætlum við
að taka upp eitt lag og gefa út og sjá hvernig verður tekið
í það. Tónlistin snýst mikið um að gefa út eitt og eitt lag,
halda tónleika, og gefa út plötu þegar ákveðið mikið efni
er komið og ákveðinn tónn kominn í bandið. Við erum að
vinna í einu lagi núna sem kemur vonandi út sem fyrst.

PRO TIPS TIL AÐ MEIKA ÞAÐ Í MENNTASKÓLA:
Ása Valdimarsdóttir skrifar

Nú er komið haust og nýnemarnir farnir að streyma inní menntakólana.
Fullar, hljóðlausar stofur af stussy, thrasher og adidas og allir að kafna úr
rakspíralykt. Ótrúlega vandræðaleg en spennt stemning þar sem þessir
krakkar vita að þau eru að upplifa fyrstu dagana á bestu árum lífs þeirra.
En þó svo að það sem viðurkennt að hlæja að litlu busakrúttunum þar
sem þau ráfa týnd um ganga skóla sinna, vita ekkert hvert þau eiga
að fara en þora ekki að spyrja um hjálp, þá hef ég ákveðið að vera ljós
þeirra í myrkrinu. Kæru busar; Ég, Ása Valdimarsdóttir, mun kenna ykkur
á lífið í menntaskóla, do’s and don’ts og allt heila klabbið. So listen up,
cuz the road to greatness is long but i got u covered.

starts here

Háskólanám erlendis
á sviði skapandi greina

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla
sem bjóða hagnýtt nám og eru í tengslum við heimsþekkt fyrirtæki.

Þér gefst einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hugmynda, með
stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi er
eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.
Háskólanám erlendis í hönnun, markaðsfræði, sjónlistum, miðlun,
sviðslistum, eða tísku opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“ fólkið
og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

OPIÐ

fyrir umsóknir

SNAPCHAT

Snapchat er mikilvægur
partur af því að lifa busaárið
sitt af. Fyrsta skref er að adda eins
mörgum eldri bekkingum á snap
og þú getur, senda svo mikið af
snöppum á þau, þar sem þú lýsir því
fram hvað þú elskar skólann þinn
mikið. Persónulega mæli ég með
að eftir að þú byrjar í menntaskóla
ættir þú aldrei senda snöpp nema þú
sért búinn að fara vandlega yfir það
og passa að það sé fyndið! Það vill
nefnilega enginn vera með leiðinlegt
fólk á snap!
TWITTER

Annar ótrúlega mikilvægur
þáttur í því að vera nettur
busi. Leyndarmálið er að vera ótrúlega #relatable. Helst bara tweeta
um skólann þinn, vini þína og böllin.
Alltaf skaltu sjá til þess að henda inn
einu góðu hashtaggi; t.d #hallóþúfærðekkibæði, #hættumeðhonum,
#hættumeðhenni og svo persónulegt uppáhald #sunnudagssjálfa.
Mikilvægast er þó að vera aldrei
með róttækar skoðanir og segja
hvað manni finnst í raun og veru

því þá gætirðu lent í beef-i, sem er
ekki gott á meðan þú ert að vinna í
ímyndinni í menntaskóla.
TREND

Síðast en ekki síst er
ótrúlega mikilvægt að
fylgja öllum tískustraumum skólans
þíns. Það er full vinna en það er
algjörlega þess virði. Hlustaðu bara
á réttu tónlistina (hvort sem þú
fílar hana eða ekki), kauptu ný föt í
hverri viku til að fylgja tískustraumum (hver þarf pening í eitthvað
annað en föt), hafðu áhuga á réttu
hlutunum (mæli með að vera MUA,
söngvari eða skater) og gerðu bókstaflega bara allt það sama og allir.
Þessu fylgir líka það að þú verður
að vera sammála öllu sem allir segja
og gera það sama og allir (hvort
sem þú vilt það eða ekki).
Ef þið, elsku busar, fylgið öllum
þessum reglum ættuð þið að fljúga í
gegnum menntaskólaárin og öllum
mun líka vel við ykkur. Munið bara að
ykkar eigin skoðun á sjálfum ykkur
skiptir engu máli svo lengi sem öllum
finnst þið vera nett.
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Aðalþing Sambands íslenskra
framhaldsskólanema
H
Það liggur styrkur í samvinnunni
elgina 3.og 4.september hélt
Samband íslenskra framhalds
skólanema 10.aðalþing sitt sem
fram fór í Háskólanum í Reykja
vík. Þingið var ágætlega sótt en um sextíu
framhaldsskólanemar allsstaðar að af
landinu mættu til að ræða og fræðast
um fjölbreytt málefni.
Nýtt kynningarmyndband SÍF eftir
Ágúst Elí Ásgeirsson var frumsýnt en
vonir standa til að með dreifingu þess um
internetið megi auka þekkingu nemenda
á sambandinu og að enn fleiri nýti sér
þjónustu þess í framtíðinni.
Á laugardeginum voru fjögur ólík
erindi, hvert öðru áhugaverðara.
Opnunarfyrirlestur þingsins hélt
Jón B. Stefánsson skólameistari Tækni
skólans í Reykjavík. Hann talaði skort
á fyrirmyndum í iðn-og tæknigreinum,
að greinarnar hafi tæknivæðs mikið á
undanförnum fimmtán árum og að skóla
samfélagið þurfi að gera mun betur í að
nálgast nemendur á þeirra forsendum,
kennsluhættir þurfi líka að nútímavæð
ast.
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir kynja
fræðikennari við Borgarholtsskóla hélt
erindi um mikilvægi kynjafræðikennslu
í framhaldsskólum. Sköpuðust miklar
og góðar umræður og voru fundargestir
flestir sammála um að nauðsynlegt sé
að gera kynjafræði að skyldufagi í öllum
framhaldsskólum en einnig í grunn –og
leikskólum ef vel ætti að vera. Slíkt sé
nauðsynlegt til að breytingar geti orðið
á grónu viðhorfi í samfélaginu til staðal
mynda kynjanna.
Ingibjörg Eva Þórisdóttir, dokt
orsnemi í sálfræði fjallaði um andlega
líðan unglinga í nútímasamfélagi. Þar

kom fram að ungmenni telji andlega
heilsu sína almennt góða en sá hópur
fari þó minnkandi. Einhverjir framhalds
skólar bjóða nú þegar nemendum sínum
upp á endurgjaldslausa sálfræðiþjónustu
og voru þátttakendur á þinginu sammála
um að slíkt ætti að vera grunnþjónusta í
öllum framhaldsskólum.
Lokaerindi laugardagsins hélt Ólaf
ía Björk Rafnsdóttir, formaður VR og
fjallaði það um atvinnumál ungmenna.
Kynnti hún VR skóla lífsins sem 10
framhaldsskólar hafa nú þegar tekið inn
í sína kennslu og standa vonir hennar
til að fleiri skólar munu fylgja í kjölfar
ið. Einnig kom fram að til stendur að
stofna ungmennaráð VR sem fjalla á um
hvernig hægt sé að nálgast ungt fólk og
koma upplýsingum um réttindi þeirra á
vinnumarkaði best til skila.

Sunnudagsmorguninn hófst á um
ræðu um Söngkeppni framhaldsskól
anna. Undanfarin ár hefur mikil orka og
tími hjá stjórn SÍF farið í undirbúning
keppninnar sem hefur orðið til þess að
ýmis hagsmunamál hafa legið á hakan
um. Þá hefur áhugi á keppninni dalað
sem sýnir sig best í lítill miðasölu. Ekki
var endurnýjaður samningur við Saga
film eftir keppnina í vor heldur ákveðið
að leyfa aðalþinginu að taka ákvörðun
um framhald hennar. Ákveðið var á
fundinum að SÍF muni framvegis ekki
halda utan um keppnina sem gefur sam
bandinu aukið svigrúm til að sinna fjöl
breyttari verkefnum er snúa að bættum
hag framhaldsskólanema.
Skuggakosningar voru kynntar fyr
ir fundargestum og fulltrúum stjórn
málaflokkanna en þær verða haldn

ar í framhaldsskólum landsins þann
14.október næstkomandi. Verða þær
lokahnykkurinn í allsherjar herferð er
snýr að kosningarvakningu ungs fólks
sem samanstendur af netherferð, kynn
ingarmyndböndum, fundum með fram
bjóðendum og lýðræðisviku. Fljótlega fer
í loftið heimasíða verkefnisins egkys.is
þar sem verður að finna allar upplýsingar
um verkefnið auk kosningavitans, tækis
sem hjálpar kjósendum að staðsetja sig
í stjórnmálum.
Eftir yfirferð ársskýrslu, ársreikn
inga og framkvæmdaráætlunar var kos
ið í nýja framkvæmdastjórn SÍF. Nýja
stjórn skipa:
Formaður: Adda Þóreyjardóttir Smára
dóttir – Verzlunarskóla Íslands
Varaformaður: Jón Hjörvar Valgarðsson
– Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi

Gjaldkeri: Ársól Þöll Guðmundsdóttir –
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Verkefnastjórar: Inger Erla Thomsen –
Framhaldsskólinn á Laugarvatni
Sara Þöll Finnbogadóttir – Mennta
skólinn við Hamrahlíð
Þuríður Birna Björnsdóttir Debes –
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Enn vantar einn verkefnastjóra í
stjórn SÍF og geta áhugasamir sent póst
á neminn@neminn.is
Fráfarandi framkvæmdastjórn SÍF
þakkar fyrir gott aðalþing og jafnframt
fyrir ánægjulegt samstarfs við nemenda
félögin og nemendur undanfarið ár.
Nánari upplýsingar um SÍF má fá á
neminn.is eða í síma 551-4410.

Camp USA

Ævintýralegt sumarstarf

Starf í sumarbúðum í USA
Sumarbúðastarf er kjörið fyrir þá sem hafa gaman af útileikjum og íþróttum, gaman af starfi með börnum, góða
reynslu eða kunnáttu á sviði íþrótta, tómstunda eða lista og líkar vel að vinna í frjálslegu umhverfi. Vinna í
sumarbúðum er krefjandi en um leið ótrúlega skemmtilegt og gefandi starf.

Í stuttu máli
Hvenær: sumar 2017 Aldur: 18 - 28 ára Tungumál: enska
Lengd dvalar: 8 - 15 vikur Umsóknarfrestur: 15. mars 2017
Nánar á ninukot.is

ninukot@ninukot.is

facebook.com/ninukotsferdir
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Den Haag
Þórdís Dröfn
Andrésdóttir skrifar

Á

rið 2001 þegar ég var fjögurra ára
gömul flutti ég með foreldrum mínum
til Den Haag í Hollandi. Þar sem ég var
svona ung var auðvelt að aðlagast nýja
umhverfinu og hollenskan kom fljótt til mín. Ég
gekk í tvo mismunandi grunnskóla á þeim þrem
árum sem við bjuggum úti, bjó í þremur íbúð
um og eignaðist tvo bræður. Þegar ég kom aftur
heim árið 2004 hafði líf mitt gjörbreyst. Ég
kunni hollensku, litla fjölskyldan mín var orðin
stór fjölskylda og ég átti hollenskar vinkonur
sem ég skrifaði bréf til og saknaði.
Síðan liðu árin og megnið af hollenskunni
gleymdist, eitthvað af vinkonunum bættust við
vinalistann minn á facebook en án mikilla sam
skipta. Þessi þrjú ár mín í Hollandi hafa samt
alltaf átt stað í huga mínum og hjarta.
Síðasta sumar heimsótti ég Den Haag í
fyrsta skiptið síðan ég flutti aftur til Íslands. Ég
fór þangað með foreldrum mínum og systkin
um og við vorum í íbúð nálægt gamla hverfinu
okkar.
Það var sérstök tilfinning að koma aftur. Ég
mundi eftir mörgum stöðum og þá sérstaklega

gamla húsinu okkar, en mér fannst það vera svo
miklu minna en mig minnti.
Við gistum í Den Haag í tíu daga. Á þessum
tíu dögum varð ég gríðarlega heilluð af borginni
sem ég hafði ekki séð í ellefu ár. Ég heillað
ist sérstaklega af Strand van Scheveningen,
ströndinni við hverfið sem við gistum í.
Á kvöldin var yfirleitt rok við stöndina og
mikill öldugangur, en í kyrrðinni yfir daginn var
mikið mannlíf á ströndinni.
Ég sendi vinkonu sem ég hafði ekki talað við
í mörg ár facebook skilaboð og vonaðist eftir því
að hún gæti hitt mig og sýnt mér hluta af gamla
hverfinu okkar. Mér til mikillar ánægju og
furðu svaraði þessi vinkona mín frá fyrstu árum
grunnskóla og bauð mér og fjölskyldu minni
heim til sín í kaffi.
Þessi ferð aftur á æskuslóðir veitti mér svo
mikla gleði og þó mest öll hollenskan sé gleymd
mun ég alltaf kunna að segja: „Ik moed plassen“
eða á íslensku: Ég þarf að pissa.
Sem er í rauninni það eina sem þarf að
kunna í ókunnugu landi.
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KYNLÍFSRÁÐ
FYRIR ALLA!
Grundvallaratriðin:

#ljóðafimmtudagar
Þórhildur Elínardóttir
Magnúsdóttir skrifar

L

jóðskáld af litla eylandinu okkar og víðar koma
saman undir myllumerkinu #ljóðafimmtudagar
og deila sínum innstu hugarórum, pælingum,
þjóðlegum ádeilum og fleira í formi ljóða.
Merkið lifir og dafnar á samfélagsmiðlinum twitter.
com þó að það hafi einnig sést til þess á facebook.com og
á smámyndaforritinu instagram. Merkið fæddist í vor og
naut mikilla vinsælda. Síðan þá hefur ljóðastraumurinn
verið stöðugur og ekki lítur út fyrir því að hann muni
þorna upp alveg strax.
#ljóðafimmtudagar voru hugargjörningur Hinriks
Kannerworfs (@frumefni), nema við Menntaskólann
við Hamrahlíð og Bolla Magnússonar (@ill_ob), mál
vísindanema við Háskóla Íslands (þá nemi við Mennta
skólann í Reykjavík). Þeir eru báðir úr Kópavoginum,
voru saman í grunnskóla í 10 ár og eru miklir vinir.
Hinrik og Bolli dunduðu sér báðir við ljóðaskrif í
nokkurn tíma áður en þeir ákváðu að stefna til þessarar
samsteypu á undurmiðlinum twitter.com og var það

#sunnudagssjálfan, myllumerki þar sem fólk póstaði
sjálfsmyndum af sér á sunnudögum, sem var að mörgu
leyti kveikjan að #ljóðafimmtudagar.
Bolli er sá sem átti hugmyndina og var fyrstur til
að nota merkið, eftir að hugmyndin kviknaði á spjalli
á facebook.com. Hinrik fylgdi fast á eftir og setti inn
eigið ljóð aðeins nokkrum mínútum seinna.
Pælingin á bakvið merkið var ekkert meira en ein
tómt stundarbrjálæði, þetta átti ekki að vera nein sérstök
vitundarvakning um ljóðaskrif og strákarnir ætluðu sér
heldur ekki að upphefja sjálfan sig með neinu móti, enda
hógværir menn með góð gildi. Þeir eru sjálfir hættir að
setja inn ljóð undir myllumerkinu, og finnst þeir ekki
þurfa þess lengur, #ljóðafimmtudagar lifa fullkomlega
sjálfstæðu lífi án stuðnings forsprakkanna. Þeim þykir
samt báðum óskaplega vænt um það ennþá, hvað fólk
leyfir sér að vera einlægt undir merkinu. Twitter.com
er miðill sem er þekktur fyrir grínerí og spaug, og ekki
oft sem persónulewg mál og sorgir notenda fá að skína
í gegn.

Ljóðin, sem birt eru undir merkinu, eru langflest
skrifuð með afar frjálslegu sniði. Bragarhættir og stílar
eru sjaldséðir og rím ekki í forgangi. Þetta snýst um að
koma hlutum frá sér, fá útrás og samkennd frá félögun
um, ekki hvað ljóðið er fallega sett upp og smekklega
skrifað. Kynslóðabilið hefur algerlega máð út reglur
skrifaðs texta, eins og Hinrik kemur að orði. Fólk þarf
ekki lengur að vera menntaðir íslenskufræðingar til að
geta skrifað ljóð og texta. Allir mega vera skáld sem
vilja, og af #ljóðafimmtudagar að dæma, þá er fram
boðið ekki lítið.

Ljóðskald til að kíkja á
@Futuregrapher
@SYSIPHUS
@SolveigMaria85
@MariaHjardar
@kridola

Endurfundur
gömul er ég í kvöld? Hugsa ég með mér
þegar ég tek eftir þér, þú sast þarna við
borðið okkar og snerir bakinu í mig. Ég
þekki þig strax á síðu brúnu lokkunum
og slæmu líkamsstöðunni. Án þess að
hika geng ég til þín og sest andspænis
þér. Að sjá andlitið þitt róar mig. Stöð
ugi öldugangurinn sem hafði átt fastan
stað í sál minni síðustu árin þagnar og
allt varð hljóðlátt í örskamma stund. Ég
treysti þér. En ég veit að það er vegna
þín sem ég treysti engum. Fyrir framan
mig er diskur, fullur af frönskum og einn
hamborgari sem skorinn er í tvennt.
Ertu týnd? Röddin þín hás, líklega
eftir langa nótt af tónleikastandi.
Hef ég ekki alltaf verið það? Sagði
ég án þess að ætla mér það með gömlu
stælunum mínum. Líkami minn tilheyrir
ekki mér. Yngri, stjórnlausari ég er komin
aftur við það eitt að heyra röddina þína.
Ég lyfti höndunum að hausnum til að
strjúka hárið frá andlitinu. Hárið á mér
nær langt niður fyrir axlir, það hefur ekki
verið svona sítt síðan áður en ég kláraði
menntaskóla.
Ég er farin að heyra í rúðuþurrkunum
í hausnum á mér aftur.
Á meðan ég fann fyrir mér tala við
þig, hlæja, og brosa, var ég samt ekki
meðvituð um hvað ég væri að gera. Dýrið

í brjóstkassanum var ennþá að reyna að
komast út.
Þú brostir skakkt og dróst annað
augað saman eins og þú gerðir alltaf
þegar eitthvað pirraði þig og gladdi á
sama tíma.
Er það frelsisáráttan?
Frelsisáráttan, aldrei gæti ég nokkurn
tímann gleymt henni. Ár eftir ár horfðir
þú upp á mig með nýjum og nýjum dreng.
Alltaf skildi ég þá eftir í molum þegar ég
ákvað að ég þyrfti að vera frjáls.
Nei, sagði ég. Engin frelsisárátta
í þetta skiptið. Ég brosti sannfærandi
brosi.
Þú tókst þá hálfan borgarann af
disknum mínum og lagðir á þinn disk.
Ætti ég að setja síróp á hann?
Ég hló og man þá hvað mér hefur
alltaf þótt vænt um þig. Nóvembervinur
inn sem kemur með hverju hausti.
Þú hlærð líka.
Þú veist ég elska þig.
Ég hika, brosi, kyngi,
Auðvitað,
.
.
ég elska þig líka.
Þú horfðir á mig eins og þú hafir allt
í einu munað eitthvað.
Þú hefur alltaf átt erfitt með að segj

Atriði númer eitt, tvö og þrjú er
að sjálfsögðu samþykki. Báðir
aðilar/allir hlutaðeigandi verða
að vera 100% samþykkir; allt
annað er ofbeldi. Samþykki er
nauðsynlegur partur af öllu
kynlífi.

•

Sjálfsöryggi er það kynþokkafyllsta sem einstaklingur hefur
til borðs að bera. Aðstæður, sem
annars væru sennilega vandræðalegar (t.a.m. félagi að leika
kött), geta bara orðið nokkuð
sexý ef kisulóran leikur hlutverk
sitt af sannfæringu.

•

Það er auðvelt að gleyma getnaðarvörnum í hita leiksins, en þó
er mikilvægt að kynlífsfélagar
séu á sömu blaðsíðu hvað varðar barneignir og kynsjúkdóma.
Dálkahöfundur vísar lesanda á
að ræða við heimilislækni eða
einhvern sem leiðbeint þeim
í leit að hentugustu getnaðarvörninni. Það er aldrei hægt
að fara of varlega!

Sexting:

Rafræn skilaboð eru skemmtileg
leið til að byggja upp spennuna.
Á hinn bóginn er netöryggi flókið
fyrirbæri. Allt sem einu sinni er
sent, verður ávallt tiltækt í skýjum
veraldarvefsins. Almennt ætti sendandi þó ekki að óttast slíka innrás.
Nokkrar saklausar hugmyndir að
sexti:
• „Ég get ekki hætt að hugsa um
þig.“,
•

„Ég get ekki gleymt því sem þú
gerðir síðast.“,

•

„Ég var að koma úr sturtu.“,

•

„Ég get ekki beðið eftir
kvöldinu“,

•

„Sá þetta [insert eitthvað kynferðislegt] og það minnti mig
á þig.“

•

o.s.frv.

Einnig er sniðugt að senda myndir,
ef viljinn er fyrir hendi. Á snapchat
er hægt að stilla tímalengdina á
örfáar sekúndur til þess að stríða
viðtakandanum. ATH. Það er alltaf
á ábyrgð viðtakandans að virða
traust sendandans og dreifa myndunum ekki lengra en áætlaðan
áfangastað. Rafrænt, eða stafrænt,
kynferðisofbeldi er refsivert og veldur fórnarlambinu ómældum skaða.

Innsend smásaga

Ég keyrði Sæbrautina í rigningu og
myrkri.
Enginn á ferð, bara ég í drauga
borginni, Reykjavík.
Ég lagði fyrir utan gamla uppáhalds
staðinn okkar. Óviss um afhverju ég væri
komin hingað hlustaði ég á regnið og
rúðuþurrkurnar, hljóð sem fyllir mig af
þáþrá. Skyndilega bregður fyrir andliti
þínu, eins og málverk frosið í hugarheimi
mínum. Frosin mynd af andliti þínu frá
síðasta skiptinu sem ég sá þig. Með hárið
í snúð og smeðjulega glottið sem faðir
minn hataði. Hljóðið í rúðuþurrkunum
verður óbærilegt. Ég drap á bílnum, gekk
af stað í átt að gamla staðnum okkar.
Úr rigningunni inn um hurðina. Inni
á staðnum höfðu greinilega verið ein
hverjar framkvæmdir. Steypuryk þakti
gólfið og plastdúkar voru yfir flestum
borðunum. Barinn var ennþá á sínum
stað, á miðju gólfinu á móti hurðinni.
Ólíkt borðunum virtist barinn aðeins
hafa verið skilinn eftir í nokkra daga.
Rykfallinn en í góðu standi. Ég fann fyrir
ónotatilfinningu í brjóstkassanum. Þarna
inni var örvæntingafullur fugl í búri að
blaka vængjunum.
Í einu horninu hægramegin við
barinn er borðið okkar. Loftljósið yfir
því virkaðr ennþá eftir öll þessi ár. Hve

•

ast elska.
Ég hlæ og dýrið í brjóstkassanum
hlær með.
Viltu halda þessu áfram? Spurðirðu
óöruggur.
Að borða? Sagði ég og brosti.
Nei, við.
Dýrið í brjóstkassanum blakar vængj
unum tryllingslega.
Ég veit ekki hvort ég hafi efni á því.
Segi ég ískaldri röddu.
Þú verður að vita það. Segir þú
ákveðinn.
Ég horfi í kringum mig. Hljóðið í
rúðuþurrkunum hefur hljóðnað. Fuglinn
í brjóstkassanum berst um. Loksins
brjótast vængirnir í gegnum rifbeinin
mín.
.
Ég sé blátt
.
Ég vakna í frosti og kulda. Ég skima
herbergið varlega, hreint gólf, mínar
bækur, tómt rúm, mitt herbergi. Mér er
létt. Ég er ein hér. Ein og frjáls. Ég elska
þig ekki. Ég elska þig ekki. Ég er frjáls
og mér er kalt. Eins og ég vil hafa það.

~L.L~

Þrýstipunktar:

Það eru fleiri líkamspartar en kynfæri sem eru næmir fyrir snertingu
og geta örvast kynferðislega.

Dæmi:
•

Innri framhandleggir

•

Rófubein

•

Tær (ekki bara fyrir aðdáendur
fóta)

•

Háls

•

Nef

•

Mitti

Brund:

Klámvæðingin hefur fært það
inn í meðvitund okkar að það sé
ófrávíkjanlegur partur kynlífs að
kyngja sæði í tilfellum karlkyns
fullnægingar. Það er ekki hættulegt, en heldur ekki nauðsynlegt.
Sæði er nefnilega líkamsvessi, rétt
eins og hor eða eyrnamergur. Það
getur verið gaman að herma eftir
lokaatriði í klámmynd með því að
gleypa ‚ástarvökvann‘, en enginn
þarf að láta eins og hann sé góður
á bragðið.
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Þrjú ljóð

Sól
Skuggarnir teygðu úr sér,
þreyttir eftir langan dag.
Með birtuna í augunum beið ég,
beið eftir að hún legðist til hvílu.
Er hún breiddi yfir sig dúnmjúkri sænginni,
þá hvíslaði ég til hennar með hrjúfum rómi.
Hvíslaði til hennar kveðju.
Og vonaðist til að sjá hana morguninn eftir.

Arfberar lífsins
Við sem fengum lífið í arf,
urðum arfberar sjálf.
Föst með sjúkdóminn hvílumst við ekki,
fyrr en lækning finnst.

Eftir Arnór Stefánsson

Vitringurinn og barnið
Hæ hæ, litla barn. Ég kem til þín með vandamál sem ég vona að þú getir leyst.
Ég var að forvitnast um hvort ég mætti fá hugsanir þínar að láni, ég hef nefnilega fengið leið á mínum eigin. Ég veit hversu afleit mín bón kann að virðast;
hversvegna myndi ég vilja skilja við mína óviðjafnanlegu snilligáfu sem ofar
flestum nær og í staðinn fá þinn einfalda, fábrotna hug? Það er vegna þess ég
hef fengið nóg af þönkum sem eru of þungir til að bera. Ég hef fengið nóg af
þeirri kvöl sem brennandi forvitnin kann mér að valda. Ég vil ei lengur þjást því
ég veit að heimurinn er þjáður. Ég vil finna fyrir þeirri sælu sem sá glórulausi býr
yfir; brosa með smælingjunum sem virðast ekkert skilja. Það þýðir víst ekkert að
reyna að fá þig til að sjá hvar vandi minn liggur og getur þú þá seint hugarangur
mitt sefjað. Því kveð ég að sinni, litla barn, ég óska þér alls hins besta. Og þú brosir á móti mér, út að eyrum, og sólin í augum þér glampar.

Hvað með allt hitt
hinsegin fólkið?
Sólrún Freyja
Sen skrifar

É

g ræddi við Álf Birki Bjarnarson, sjálfboðaliða í Sam
tökunum 78‘, til þess að spjalla um viðhorfsbreytingar
í samfélaginu gagnvart hinsegin fólki. Það var mjög
áhugavert og fróðlegt að heyra það sem hann hafði að

segja.
Finnst þér viðhorfin í þjóðfélaginu gagnvart hinsegin fólki
hafa breyst á síðustu árum?
Já ég myndi segja það. Viðhorfið gagnvart samkynhneigð
um hefur sérstaklega breyst. Ég heyri t.d. orðið „faggi“ mun
sjaldnar og eitthvað eins og „ekki vera svona hommalegur“
hef ég ekki heyrt lengi. Viðhorfið gagnvart transfólki hefur
vissulega líka breyst, en við eigum miklu lengra í land með
útrýmingu neikvæðra viðhorfa sem það upplifir. Svo er það
intersexfólk, pankynhneigðir, asexúal, þessir hópar eru ekki
búnir að fá neitt gott færi á að tjá sig. Viðhorfið gagnvart þess
um hópum hefur meira verið að skapast, því fólk einfaldlega
vissi ekki hvað þetta var. Ég held að við séum vissulega að gera
góða hluti, góðir hlutir gerast hægt, þó þeir megi alltaf gerast
hraðar.
Hver heldur þú að hafi verið forsenda þessara breytinga, og
hver heldur þú að verði leiðin til breytinga í framtíðinni?
Frábært starf samtakanna ‘78 hefur að einhverju leyti verið
forsenda breytinganna. Ég held líka að um leið og fólk fattar
að minnihlutahópar eru miklu nær manni en maður heldur,
þegar minnihlutahópar eru til dæmis partur af fjölskyldu
þinni, þá þarftu bara annaðhvort að skipta um fjölskyldu eða
að samþykkja fólk eins og það er.
Ég held að í framhaldinu verði baráttan hjá samkynhneigð
um ekki beint blóðug áfram, að hún muni snúast meira um
réttarkerfið og lagarammann. Semsagt baráttan verður ekki
lengur úti á götu. Trans- og intersexhópar verða ennþá fyrir
miklu aðkasti í dag, ofbeldi og ógeðsheitum. Ég held að það
eigi eftir að heyja mikla baráttu á Facebook, á Gleðigöngunni
og á einhvers konar samstöðufundum. Þó að baráttan muni
auðvitað líka snúast um að tala við löggjafa og koma svoleiðis
sínum málefnum á framfæri.
Svo eru aðrir hópar eins og t.d. BDSM hópar sem hafa
ekkert fengið tækifæri til að koma sér á framfæri af viti. Þeir
eru ennþá að berjast fyrir því að fá að vera viðurkennd sem
BDSMhneigt fólk með jafn mikinn rétt og LGBTQIA fólk (hið
„klassíska” hinsegin fólk). Hópurinn vill vera viðurkennd
ur sem einhvers konar jaðarhópur hinseginsamfélagsins.
Hinsegin fólk og BDSM fólk á svo margt sameiginlegt og því
vill BDSM fólk há sina baráttu með stuðningi Hinseginsamfé
lagsins og öfugt.
Ef þeim tekst að sannfæra okkur Hinsegin fólkið, og þeim
virðist nú vera að ganga ágætlega, þá verður miklu auðveldara
að vekja athygli á BDSM fólki. Það auðveldar þeirra baráttu
ef t.d. samkynhneigðir eru tilbúnir að aðstoða BDSM fólk, þó
það sé ekki nema bara það að vera heima að tala við mömmu
sína um hvað BDSM er, til að koma þessari umræðu af stað.
Síðustu mánuði hefur umræðan oppnast mjög mikið varð
andi BDSM fólk, ég hef til dæmis ekki farið í matarboð síðasta
hálft árið án þess að tala um BDSM. Fólk er nefnilega mjög
áhugasamt um þetta, það virðast vera deilur um þennan hóp
og fólk vill vita afhverju.
Það má líka nefna það, að innan hinseginsamfélagsins
eru 90% utan hins klassíska hinseginhóps. En innan BDSM
samfélagsins eru 40 % utan þessa hóps. Flestir eru semsagt
hinsegin innan BDSM hópsins. Þessir hópar skarast því alveg
gríðarlega.

Bíó Paradís

Hafnarhús

Kjarvalsstaðir

Á næstu dögum

Listir, menning
og tónlistarlíf
Egill Uggason
Wiium skrifar

Á

næstu dögum verða ýmislegir
menningarviðburðir í boði á höf
uðborgarsvæðinu og utan þess.
Sem dæmi má nefna ljósmyndaog skúlptúrsýningar, gjörningahátið og
RIFF sem hefst í lok september. Hér
á eftir fylgir stutt kynning á nokkrum
þeirra.
Þeir viðburðir á höfuðborgarsvæðinu
sem eru handan við hornið og mig langar
að kynna eru meðal annars skúlptúr
sýningin „Þetta er okkar og fyrsta og
síðasta verk” og „Vistkerfi lita”.
Á „Þetta er okkar og fyrsta og síðasta
verk” eru til sýnis verk eftir Ingibjörgu
Sigurjónsdóttur og er sýningarstjóri
Bryndís Erla Hjálmarsdóttir.
Sýningin stendur yfir frá 20. ágúst til
13. október og er í D-sal Hafnarhússins.
Meginefni sýningarinnar eru skúlptúrar
sem Ingibjörg gerði, með þann innblástur
sem hún fann í leit sinni að sannleikanum
og fegurðinni.
„Vistkerfi lita” opnar þann 3. sept
ember á Kjarvalsstöðum. Listamaður
sýningarinnar er Hildur Bjarnadóttir

og sýningarstjóri Ólöf K. Sigurðardótt
ir. Meginvettvangur Hildar er textíllist
og umræðuefni sýningarinnar er þörf
mannsins fyrir að tilheyra ákveðnum stað
í heiminum. Náttúran spilar stóran hluta
í sýningunni sem má meðal annars sjá í
að Hildur notar liti unna úr plöntum.
Meðal þeirra viðburða sem eru á döf
inni utan höfuðborgarsvæðissins eru:
„Formsins vegna”, „ANERSAAQ” og „A!“
- Gjörningahátiðin.
„Formsins vegna” er sýning með verk
um akureyrska listamannsins Gunnars
Kr. Jónssonar sem hefur lengi verið að
og sýnt verk sín á fjölmörgum sýningum.
Sýningin stendur frá 27. ágúst til 23.
október og verður á Listasafni Akureyrar.
„ANERSAAQ” er ljósasýning sem hef
ur göngu sína þann 25. ágúst á Listasöfn
um Eyrarbakka, Selfoss og Hveragerðis.
Þessi sýning er margmiðlunarverkefni
og er markmið hennar að varpa ljósa- og
hljóðlistaverki út á almannarými.
„A!“ – Gjörningahátíðin spannar fjóra
daga, frá 1.-4. September og er haldin í
annað skipti þetta ár.
Á fyrsta sýningarári sóttu hana allt að
1500 gestir og er vonast til að hún geti
orðið fastur viðburður í menningarlífi
Akureyrar.

Í lok september hefst RIFF, eða
Reykjavík International Film Festival,
sem stendur yfir frá 29. september til
9. október. Í ár er þrettánda skiptið sem
hátíðin er haldin og er fyrsta kvikmynd
hátíðarinnar; „L´Effet Aquatique” sem
vann til SACD verðlaunanna á Cannes
kvikmyndahátíðinni í Frakklandi í sumar.
Helstu sýningar hátíðarinnar verða í Bíó
Paradís.
Tónlistarviðburðir á döfinni eru með
al annars Norrænir Músíkdagar í Hörpu
frá 29. september til 1. október og svo
er einnig fjölbreytt dagskrá á Prikinu
það sem eftir er mánaðarsins þar sem er
hægt að sjá nýja, óþekkta og vel þekkta
listamenn í íslensku tónlistarsenunni.
Sama dag og Norrænir Músíkdagar
hefjast, hefst sýning á myndbandsverki
og ljósmyndum írska ljósmyndarans Ric
hard Mosse í Hafnarhúsinu. Richard er
fæddur 1980 og vinnur og býr í New York
og Berlín til skiptis. Tilgangur sýningar
innar er að sýna ljósmyndir og 40 mín
útna myndband sem sýnir stríðshrjáða
landshluta Austur-Kongó. Átt er við liti
ljósmyndanna á sýningunni og gefur
myndbreytingin þeim súrrealískt útlit.
Sýningin stendur til 1. janúar.

21

Framhaldsskólablaðið
september 2016  blað 01

STJÖRNUSPÁ
Eik Arnþórsdóttir skrifar
STEINGEIT

(22.des – 19. jan)
Duglega steingeit, slappaðu af. Þú þarft ekki að vera
svona alvarleg, þá missirðu af öllu fjörinu. Reyndu að
njóta meira og finna gleðina í hlutunum í kringum
þig. Þó svo að skólinn sé byrjaður aftur og það sé
mikilvægt að fylgjast með í tímum er ennþá mikilvægara að njóta lífsins til fulls. Gulur mun færa þig út
úr kassanum. Stay beautiful.
VATNSBERI

Vintage

Hjálpræðisherinn á Akureyrir

Katrín Rut Magnúsdóttir skrifar

Sölvi Halldórsson skrifar

Tískan fer í hringi, það er bókað mál. Það sem fer í tísku dettur úr tísku
og kemur síðan seinna aftur inn. Hringrás tískunnar. Að skoða gamlar
ljósmyndir af foreldrum sínum getur oft verið hálf hlægilegt því þau eru
í nákvæmlega sama dressinu og krakkarnir í dag.
Það eru endalausir kostir við að selja og kaupa notuð föt. Að
endurnýja föt er frábært, skemmtilegt en einnig umhverfisvænt!
Vintage föt gefa mikinn karakter og það er nánast ómögulegt að finna
aðra manneskju sem á eins flík. Þessar flíkur eru einstakar og það er
ótrúlega skemmtilegt.
Að versla sér ný föt hér á Íslandi er ekkert grín fyrir fátæka náms
menn. Það er ómögulegt að gallabuxur kosti hálfan handleginn og
brjóstahaldari hinn helminginn. Það geta nefnilega leynst hinir mestu
gullmolar á fatamörkuðum á góðu verði. Það er líka ótrúlega mikil
skemmtun að fá að gramsa aðeins í fötunum sem eru á mörkuðunum.
Flíkur frá öllum áratugum seinustu aldar liggja þar í felum og bíða
eftir nýjum eigendum!
Höfundur mælir með: Gyllti kötturinn, Fatamarkaðurinn við
Hlemm og Kolaportið.

Hjálpræðisherinn rekur mjög góðan nytjamarkað á Akureyri. Þar má
finna glæsilegt úrval af fötum, skóm, bókum, geisladiskum, húsgögn
um og allskyns innanstokksmunum fyrir heimilið. Markaðurinn er til
húsa í Hrísalundi 1b, beint á móti hinum fatamarkaðnum á Akureyri,
Rauðakrossbúðinni, sem er mjög þægilegt fyrir þá sem vilja kíkja á báða
staðina í sömu ferð.
Ég mæli sérstaklega með húsbúnaðardeildinni sem er smekklega
raðað upp eftir lit. Síðan er yfirleitt iðulega hægt að næla sér í eitthvað
eigulegt fatakyns og hægt að treysta á ágætt úrval af hálstaui, leður
jökkum, skemmtilegum málverkum og eftirprentunum á spottprís.

Þ

egar hefja skal nám í framhaldsskóla þurfa
verðandi nýnemar að taka tvær stórar
ákvarðanir: í hvaða skóla skal halda og á
hvaða braut? Framhaldsskólar bjóða upp
á nokkra valmöguleika og þeir hefðbundnustu
í dag eru líklega náttúrufræðibraut eða félags
fræðibraut. Svo eru einnig skólar sem bjóða
upp á iðn- og verknám þar sem valmöguleik
arnir eru eðlilega aðrir. Sá valmöguleiki sem
mig langar hins vegar að velta vöngum yfir hér
er málabraut þar sem hún hefur átt undir högg
að sækja undanfarin ár.
Þegar ég byrjaði á málabraut í Menntaskól
anum í Reykjavík fyrir rétt rúmum þremur árum
voru málabrautarbekkirnir tveir í hverjum ár
gangi en síðastliðin tvö ár hefur aðeins verið

tekinn inn einn bekkur. Í Kvennó er einn bekkur
í hverjum árgangi á hugvísindabraut, í Versló
svipaður fjöldi á alþjóðabraut og í MS hafa ekki
verið rekstrarlegar forsendur fyrir því að halda
úti málabarut síðastliðin ár.
Hvað er það sem hefur valdið þessum
breytingum? Er það hnattvæðingin sem gerir
það að verkum að nemendur telja nóg að kunna
ensku? Eða raungreinahyggjan sem heldur því
fram að nauðsynlegt sé að fara á náttúrufræði
braut til þess að ,,halda öllum dyrum opnum?“

Lokaðar dyr?
Neikvætt viðhorf gagnvart málabraut virðist
hefjast strax í grunnskóla og ég og flestir mál
brautungar sem ég þekki fengu athugasemdir
allt frá ,,en þá getur þú ekki orðið neitt“ til ,,en þú
sem ert svo góður nemandi“ vegna brautarvals.
Við málabraut virðist nefnilega loða ákveðið
,,tossaorðspor“ og brautin er oft sundurleitari

FISKUR

(19. des – 20. mars)
Fjölhæfi fiskur, mundu að það er nóg af fiskum í
sjónum. Ekki örvænta ef þú ert týndur í ástarmálunum, september er sleikember. Það er um að gera
að prófa sig áfram og hoppa út úr þessum blessaða
þægindarramma. Borðaðu meira af poppi.
HRÚTUR

(21. mars – 19. apríl)
Athafnarsami hrútur, afbrýðisemi er slæm. Passaðu
þig að vera ekki of fljótfær, stundum er í lagi að
stoppa og hugsa sig um. Slepptu fólkinu sem fær
þig ekki til að brosa og taktu á móti nýja fólkinu sem
gerir þig hamingjusamann með opnum örmum.
Elskaðu sjálfan þig og syngdu mikið í september.
NAUT

(20. apríl – 20.maí)
Blíða naut, vertu aðeins grimmari. Náðu bara í það
sem þú vilt og hættu að ofhugsa. Þú ert þrjóskt og
veist alveg hvað skal gera. Hafðu samt ávallt í huga
að það er ljótt að særa aðra, ekki vera of skotið í
sjálfu þér. Það elska allir brosið þitt, sýndu það meira.
M&M er besta nammið fyrir þig í september.

,,En þá getur þú
ekki orðið neitt“
Sólveig Hrönn
Hilmarsdóttir skrifar

(20.jan – 18. feb)
Ævintýralegi vatsnberi, þú veist alveg hvað þú vilt
en núna flækist fyrir þér hvernig þú nærð því. Í eðli
þínu ertu frumlegur og forvitinn svo að það ætti ekki
að vera vandamál fyrir þig að koma með einhverja
lausn á vandamálum þínum. Þú skalt passa að sýna
fólkinu næst þér mikla ást og umhyggju í vetur, þú
græðir bara á því.
Farðu á ball og hoppaðu að minnsta kosti 11 sinnum.

TVÍBURI

(21. maí – 20. júní)
Bráðþroska tvíburi, ekki þroskast of hratt. Gerðu
eitthvað nýtt sem fær þig til að (næstum því) pissa á
þig úr gleði. September mun vera skemmtilegur og
auðveldur fyrir þig, þ.e.a.s. ef þú gleymir því ekki að
læra heima líka.
Leyfðu hárinu að vaxa.

en hún hefur efni á vegna smæðar. Þar er hins
vegar enginn hörgull á klárum og áhugasömum
nemendum þó að öðru sé stundum haldið fram.
Það er vissulega staðreynd að með því að fara á
málabraut kemst maður líklega ekki beint inn
í læknanám nema með því að taka aukaáfanga
í raungreinum. Á sama hátt er það einnig stað
reynd að nemendur af náttúrufræðibraut (að
minnsta kosti úr MR, ég fullyrði ekki hvernig
það er með aðra skóla) komast ekki beint í nám
í Danmörku eða Englandi nema með því að taka
aukaeiningar í dönsku eða ensku.
Í hvert skipti sem einhver ákvörðun er tekin
er auðvitað verið að setja sér ákveðnar skorð
ur og móta sér veg til þess að feta. Hins vegar
þurfum við ekki öll að feta sama veginn og hvers
vegna er það viðtekið viðhorf að vegur tungu
mála og hugvísinda sé síðri en raungreina? Eru
stjórnmál óæðri starfsvettvangur en hagfræði?
Það er langt því frá að það eina sem hægt
sé að starfa við eftir nám á málabraut sé
tungumálakennsla þar sem málabraut er
alhliða undirbúningur fyrir frekara hug
vísindanám. Hugvísindi spanna allt milli
himins og jarðar; kynjafræði, lögfræði,
guðfræði, ritlist, sagnfræði og svo mætti
telja áfram og áfram.

Viðhorfsbreyting
Í þjóðfélaginu er þörf fyrir breytingu
á viðhorfum gagnvart tungumálum,
hugvísindum, listum og menningu.
Börn læra það sem fyrir þeim er
haft og af því geta þau fengið hinar
undarlegustu hugmyndir, til að
mynda þá að ekkert sé hægt að
starfa við að loknu námi á mála
braut. Í því samhengi er kannski
ágætt að nefna Vigdísi Finn
bogadóttur og Guðna Th. en
þau eru víst bæði útskrifuð af
fornmálabraut í MR. Ég hvet
þess vegna foreldra, kennara
og alla nemendur til þess að
kynna sér málin betur hafi
þau áhuga eða einfald
lega að íhuga það að gefa
málabraut sjéns eftir næsta
leiðinlega eðlisfræðitíma.

KRABBI

(21. jún – 22. júl)
Heimakæri krabbi, komdu fram við aðra eins og þú
vilt að sé komið fram við þig. Gríptu tækifærin þegar
þau koma og farðu í nuddpottinn í sundi. Hættu að
pæla í gömlum draugum sem koma stundum og
ætla að hrekkja þig, þú ert í núinu en þeir í fortíðinni.
LJÓN

(23. júlí – 22. ágúst)
Listræna ljón, finndu kyrrð og rósemd innra með
þér. Þegar þú ert búið að því mæli ég með því að
þú týnir sjálfum þér örlítið í nýjum tímum og leyfir
þeim að umlykja þig. Passaðu þó samt að vera líka
þú sjálft og byrjaðu að lifa fyrir þig. Taktu áhættur og
borðaðu mikið af súkkulaði í september.
MEYJA

(23. ágúst – 22. sept)
Alvörugefna meyja, klappaðu dýrum í sepember. Þú
hefur verið svolítið djúpt hugsi upp á síðkastið og þó
það sé mikilvægt að hugsa í skólanum skaltu ekki
hugsa of mikið því þá fer allt í rugl. Ekki leyna spenning þínum og ást fyrir Justin Bieber, mættu í Kórinn
og syngdu með. Þú ert awesome.
VOG

(23. sept – 22. okt)
Vingjarnlega vog, ekki vera leim. Það sem aðrir
hugsa skiptir ekki máli og þú veist það vel. Þrátt
fyrir að skólinn sé byrjaður er ennþá tími til að njóta
síðustu sólargeislanna. Knúsaðu vini þína og elskaðu
þig því þú ert nett manneskja.
SPORÐDREKI

(23. okt – 21. nóv)
Elskulegi sporðdreki, teygðu þig aðeins hærra.
Áður en flugeldar springa og allir hugsa „vá” ferðast
þeir einir upp í loftið og springa svo þegar þeir eru
tilbúnir. Það er ekki hræðilegt að vera einn. Í því felst
styrkleiki. Þú ert flugeldur. Leyfðu þér að springa
um leið og þú færð þér uppáhalds nammið þitt á
nammibarnum í Hagkaup.
BOGAMAÐUR

(22. nóv – 21. des)
Fróðleiksfúsi bogamaður, hafðu meiri trú á þér.
Upp á síðkastið hefuru gefið svo mikið af þér og nú
muntu fá það margfalt til baka. Knúsaðu fólkið sem
þú elskar, farðu í bað og dansaðu meira en venjulega
á næsta balli. Þú getur allt, opnaðu þig og elskaðu.
Bjóddu besta vini þínum á skauta.
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Hvalir Live!
Eva Dröfn H.
Guðmundsdóttir skrifar

M

eð fjölgun ferðamanna hefur
margt breyst í íslensku sam
félagi. Hótel, farfuglaheimili,
lundabúðir, veitingahús …
Maður verður var við aukna markaðs
setningu á Íslandi og því sem á að færa
erlendum ferðamönnum hina einu sönnu
íslensku upplifun. Skiljanlega! Þegar
ferðast er til áhugaverðra landa er það
eitt af því sem ferðamaðurinn sækist eftir.
Upplifun á menningu innfæddra. Í ljósi
þessa er undarlegt að markaðssetja eitt
hvað sem íslenska upplifun, sem er ekki
hluti af íslenskri menningu nema að mjög
takmörkuðu leyti. Lundinn er kynntur
sem Íslandsfuglinn en fáir sem ég þekki
tengja sérstaklega við lundann sem „ís
lenskan“ fugl. Væri nær að velja mávinn
en hann er ekki jafn ferðamannavænn.

Markaðssetningunni er nefnilega beint
að ferðamönnum, ekki Íslendingum.
Annað gott dæmi er markaðssetningin
á hvalakjöti. Einungis 3% af Íslendingum
segjast borða hvalakjöt, samt sem áður
er hvalakjöt markaðssett til ferðamanna
í miklum mæli.
En þótt markaðssetning á lunda sem
Íslandsfugli skaði líklega fáa þá er ekki
það sama hægt að segja um hvalkjötsát.
Það kemur líklega flestum á á óvart að
hvalveiðar hafa áhrif á ótalmargt. Ekki
einungis á umhverfið og dýrin sem veidd
eru heldur einnig bein áhrif á efnahag
Íslendinga!
Einn af hverjum fjórum ferðamönn
um sem koma til landsins fer í hvala
skoðun. Til þess að hægt sé að bjóða
ferðamönnum upp á hvalaskoðun þurfa
augljóslega að vera hvalir til að skoða.
Hvalskoðun er því stór þáttur í aðdrátt
arafli Íslands sem ferðamannastaðar

og hefur því bein áhrif á efnahagslífið.
Hvalveiðar til manneldis fækka að sjálf
sögðu hvölum við Íslandsstrendur, ásamt
því að fæla hvali í burt.
25. ágúst síðastliðinn voru haldnir
styrktartónleikar í Hvalasafninu. Þar
komu saman hinir ýmsu dýravinir, ís
lenskir og erlendir, til að standa saman
gegn hvalveiðum. Tónleikarnir voru sam
starfsverkefni listamannanna sem hafa
stutt dyggilega við undirskriftasöfnun
ina The International Fund for Animal
Welfare og IceWhale. Meðal þeirra sem
spiluðu voru Högni, Sóley, DJ Margeir
og Sin Fang.
Stemningin var hugguleg og fylgdi
aðgangur á safnið með hverjum miða.
Áhugasömum um að leggja sitt af
mörkunum til verndunar hvala við Ís
landsstrendur er bent á að fara inná www.
ifaw.is og skrifa undir!

Auglýsing

1/4 síða
Byggingafélagf
Námsmanna
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Ritstjórn mælir með - Bókmenntir
Just Kids - Patti Smith
Sönn ástarsaga um rokkgoðið Patti
Smith og mann hennar heitinn, listamanninn Robert Mapplethorpe. Hrjúf
lýsing á lífi listamanna í Nýju Jórvík sem
keyptu pennsla fremur en að eiga fyrir
mat þá vikuna.

Mobý Dick - Herman Melville,
í þýðingu Júlíusar Havsteen
Æðisgengin leit Kafteins Akabs að hvíta
hvalnum sem beit af honum fótinn.
Lýsing Melville á þráhyggju Akabs á
hvalnum og æsingnum sem fylgir
eltingarleiknum er engu öðru lík. Egill
Helgason lýsti henni sem mestu skáldsögu sem skrifuð hefur verið og eru fáir
sem sjá eftir því að lesa hana.

Violet og Finch - Jennifer
Niven, í þýðingu Birgittu
Hassell og Mörtu
Magnadóttur
Finch er hugfanginn af dauðanum en
þráir eitthvað þess virði að lifa fyrir. Violet
lifir fyrir framtíðina og telur dagana þar
til skólanum lýkur svo hún geti stungið
af. Violet og Finch hittast á brúninni á
klukkuturni skólans en þaðan er margra
hæða fall til jarðar. Þegar þau eru komin
niður af syllunni, heil á húfi, er óljóst hver
bjargaði hverjum. Hugljúf en í senn átakanleg saga um ólíklegt par. Sorgir, sigrar,
geðheilsan, lífið, dauðinn og ástin.

Stúlka með höfuð Þórunn Valdimarsdóttir

Fæddur í dimmum skugga Andrea Busfield

Ævisaga höfundar, þó með skáldlegri
túlkun. Hún hefur lifað mjög hefðbundu
lífi fyrir sína kynslóð. Það sem gerir
bókina að því listaverki sem hún er eru
frásagnir höfundar. Hún hrífur lesandann
og það er auðvelt að sjá sitt eigið líf í
hennar orðum.

Bókin lýsir aðstæðum í Afganistan eftir
að Bandaríkjaher hefur steypt stjórn
talíbana af stóli. Fawad er ungur drengur
sem kemst í kynni við hóp Vesturlandabúa. Einstök saga um vináttu, menningaráresktra og að það er fleira sem
sameinar mannkynið en skilur okkur að.

#Girlboss - Sophia Amoruso

Sjálfstætt fólk Halldór Laxness

Þetta er saga konunnar sem stofnaði
fyrirtækið NastyGirl. Þetta er ekki saga
um tísku eða fyrirtækjastofnun, hún
segir frekar til um hvernig er gott að lifa
lífi sínu til fulls og hvernig hægt er að ná
markmiðum sínum og láta drauma sína
rætast.

Eflaust eru mörg ykkar sem þurfa að lesa
þessa bók einhverntímann í skólanum.
En samt sem áður er þetta óneitanlega
frábær bók. Aðalpersóna bókarinnar er
Bjartur í Sumarhúsum, sem vill ekkert
annað en að vera sjálfstæður bóndi á
eigin landi en sveitasælan er ekki sú sem
Bjartur hélt að hún væri. Mjög vel skrifuð
bók með rosalega flottum persónum.

Moranthology / How to be a
woman / Moranifesto / How
to build a girl - Caitlyn Moran
Caitlyn Moran er blaðamaður, magnaður höfundur, grjótharður femínisti og
drepfyndin pía. Bækurnar hennar fjalla
mestmegnis um það hvernig er að vera
kona. Caitlyn Moran ólst upp við mikla
fátækt á Midlands svæðinu í Bretlandi og
segir oft sögur af uppvaxtarárum sínum
á kómískan máta. Einnig fjallar hún um
baráttu sína við að brjótast út úr fátækt
án þess að hafa hlotið grunnskólamentun á enn kómískari hátt.

Eftirtaldir styrktu útgáfuna
Glæðir
blómaáburður

Sólrún ehf

Stofnun Á rna
Ma gnússonar

Vöruval hf

AB Varahlutir

Funahöfða 9

112

Reykjavík

Goddi ehf

Auðbrekku 19

200

Kópavogur

Akrahreppur

Miklibæ

560

Varmahlíð

Græni Hatturinn

Klettaborg 25

600

Akureyri

Apótek Vesturlands

Smiðjuvöllum 38

300

Akranes

Guesthouse Björk

Borgarhrauni

240

Grindavík

Ark Ís

Kleppsvegi 152

101

Reykjavík

Hafás Rafstöðvar

Rauðhellu 9

220

Hafnarfjörður

Atgeir /Sögusetrið

Njálsgerði 1

860

Hvolsvöllur

Héraðssjóður Austurlands

Hafnarstræti 10

600

Akureyri

Augað gleraugnaverslun

Kringlunni 8-12

103

Reykjavík

Hjartaheill

Síðumúla 6

108

Reykjavík

Ás fasteignasala

Fjarðargötu 17

220

Hafnarfjörður

Hnýfill

Óseyri 22

603

Akureyri

Bakkaflöt River Rafting

Varmahlíð

545

Skagaströnd

Ís og Ævintýri

Vagnstöðum

781

Höfn í Hornafirði

Baugsbót ehf

Frostagötu 13

600

Akureyri

Íslenska félagið

Iðavöllum 7a

230

Keflavík

Bisk-verk ehf

Reykholti

801

Selfoss

Mennaskólinn á Ísafirði

Torfnesi

400

Ísafjörður

Bílaleiga Húsavíkur

Garðarsrbaut 66

640

Húsavík

Menntaskólinn við Sund

Gnoðavogi 63

104

Reykjavík

Bílasmiðurinn

Bíldshöfða 16

112

Reykjavík

Nesbrú

Frostafold 3

112

Reykjavík

Blikkrás ehf

Óseyri 16

603

Akureyri

Nýji Ökuskólinn

Klettagörðum 11

104

Reykjavík

Bolungarvíkurkaupstaður

Aðalstræti 12

415

Bolungarvík

Pottagaldrar

Laufbrekku 18

200

Kópavogur

Bókasafn Reykjanesbæjar

Hafnargötu 57

230

Keflavík

Rúnar Óskarsson

Hrísateig 5

641

Húsavík

Byggðasafn Ölfus

Hafnarborg 1

815

Þorlakshöfn

Set ehf

Eyrarvegi 41

800

Selfoss

DMM Lausnir

Iðavöllum 96

230

Keflavík

Sigurbjörn

Grímsey

611

Grímsey

Efnalaugin Hreint út

Tryggvagötu 22

600

Akureyri

Snyrtistofa Grafarvogs

Hverafold 1-3

112

Reykjavík

Fagtækni ehf

Akralind 6

201

Kópavogur

Stoðtækni ehf

Lækjarhjalla 34

220

Hafnarfjörður

Fasteignasalan Ásberg

Hafnargötu 22

230

Keflavík

Thor Ship

Selhellu 11

221

Hafnarfjörður

Fatahreinsun Húsavíkur

Túngötu 1

640

Húsavík

Trésmiðja Helga Gunnarssonar

Mánabraut 2

545

Skagaströnd

Fiskmarkaður Íslands

Norðurtanga 6

355

Ólafsvík

TV Verk

Strandgötu 37

460

Tálknafjörður

Fínpússning ehf

Rauðhellu 13

221

Hafnarfjörður

Umslag

Lágmúla

108

Reykjavík

Fjölbrautarskóli Norðurlands

Sæmundarhlíð

550

Sauðárkrókur

Verkalýðsfélagið Hlíf

Reykjavíkurvgi 64

220

Hafnarfjörður

Fjölskyldiheimilið Ásvallagötu

Ásvallagötu 14

108

Reykjavík

Verslunarmannafélag Suðurlands Vatnsnesvegi 14

230

Keflavík

Flugger ehf

Stórhöfða 44

112

Reykjavík

Verslunin Brynja

Laugavegi 29

101

Reykjavík

Fossvélar hf

Hellismýri 7

800

Selfoss

Vélaverkstæðið Þór

Norðursundi 9

900

Vestmannaeyjar

Framhaldsskólinn á Húsavík

Stóru Mörk

640

Húsavík

Vélvík ehf

Höfðabakka 1

112

Reykjavík

Friðrik Jónsson

Borgarröst 8

550

Sauðárkrókur

Vignir G Jónsson

Smiðjuvöllum 4

300

Akranes

Geiri ehf

Bíldshöfða 16

110

Reykjavík

Auglýsing
Tæknivörur

