
22–24

2.
 tö

lu
b

la
ð

Sk
ó

la
ár

ið
 2

0
17

/1
8

O
K

T
Ó

B
E

R
  2

0
17

Gefið út af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema  •  Dreift frítt í alla framhaldsskóla landsins

14–16

6

Mánudagurinn 
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Framhaldsskólanemar

Á AIRWAVES



Framhaldsskólablaðið  
október–nóvember 2017

2 Í upphafi

SÍF eru hagsmunasamtök íslenskra framhaldsskólanema og heildarsamtök nemendafélaga í 29 framhaldsskólum af landinu öllu. Skrifstofa SÍF er í Hinu Húsinu í Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík. Heimasíða SÍF er www.neminn.is. Framhaldsskóla-
blaðinu er dreift í alla framhaldsskóla landsins. Því er einnig dreift í alla háskóla landsins og í frídreifingu á almenningsstaði á höfuðborgarsvæðinu og í stærri byggðalögum með framhalds- og háskóla. Inni í framhaldsskólunum fer dreifing fram í 

samstarfi við nemendafélag hvers skóla. Á skólaárinu 2014-2015 verða gefin út fimm tölublöð. Þeim sem vilja birta efni eða taka að sér verkefni fyrir ritstjórn blaðsins geta sent tölvupóst 
á ritstjori@neminn.is. Þeir sem vilja auglýsa í blaðinu geta sent tölvupóst á grs@neminn.is

FÓLKIÐ Á BAK VIÐ BLAÐIÐ

Framhaldsskólablaðið 1. tölublað, skólaárið 2017/18

Útgefandi: Samband íslenskra framhaldsskólanema (neminn@neminn.is)  
Útgáfustjóri: Guðmundur Rúnar Svansson (ábm.) (grs@neminn.is) 
Prentun: Landsprent.

Síðustu tvær ríkisstjórnir hafa 
sprungið. 

Síðasta kosningaþáttáka var sú 
versta í sögu íslenska lýðveldisins. 

Íslensk ungmenni hafa aldrei 
borið jafn lítið traust til stjórnmála-
manna. 

Og við gætum grafið hausinn 
í sandinn og aldrei skriðið inn í 
kjörklefann aftur. Gefist upp á lýð-
ræði áður en við verðum einu sinni 
stúdentar úr framhaldsskóla, það 
verða hvort sem er kosningar aftur 
næsta haust, er það ekki? Sannfært 
okkur um að eitt atkvæði geti ekki 
skipt neinu máli. Það er sum sé einn 
möguleikinn: Algjör uppgjöf. 

Við því að við kynntum einn 
möguleikann er ekki nema rétt að 
kynna hinn. Bara svo þetta sé ekki 
furðulega uppsett. (Því auðvitað 
erum við fullkomlega hlutlaus og 
teljum annan möguleikann ekki 
ofar hinum.) Við gætum kosið. 
Tekið upplýsta ákvörðun, mætt í 
kjörklefann 28. október og tekið 
afstöðu, þó það væri ekki nema til 
þess að skila auðu. Og það má vel 
vera að flokkurinn sem þú kýst hljóti 
ekki flest atkvæði, en það þýðir ekki 
að þú hafir tapað. Eina leiðin til 
þess að tapa í alþingiskosningum er 
með því að drepa sitt eigið atkvæði 
og taka ekki afstöðu. Þá höfum við 
enga rödd. 

Hér koma nokkrar 
sorglegar staðreyndir: 

Karólína Sigríður 
Guðmundsdóttir

Hlökk 
Þrastardóttir

Leiðari: Margrét Erla Þórsdóttir, ritstýra Framhaldsskólablaðsins

Ljósmyndarar

Í þessu blaði… 26–27

STAÐA KVENNA Í HEIMINUM

RAPP&

12–158
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Sólrún Bára 
Garðarsdóttir

Helgi Albert 
Reinharðsson

Sölvi Halldórsson

Sigmundur Jökull 
Áskelsson

Þórhildur 
Elínardóttir 
Magnúsdóttir

Sigrún Birna 
Steinarsdóttir

Þórhildur Elísabet 
Þórsdóttir

Silja Snædal 
Drífudóttir

Við gætum 
grafið 
hausinn 
í sandinn 
og aldrei 
skriðið inn í 
kjörklefann 
aftur
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FRAMHALDSSKÓLI Í HEIMABYGGÐ

Mikilvægi þess að hafa 
framhaldsskóla

í heimabyggð

HIPHOP



Lilja Alfreðsdóttir

1. sæti í Reykjavík suður

Kjósum Lilju 
og Sigurð Inga til forystu!

VIÐ VILJUM AÐ UNGT FÓLK 

VELJI AÐ BÚA Á ÍSLANDI

        GETUM VIÐ EKKI ÖLL VERIÐ 

   SAMMÁLA UM ÞAÐ?
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Einar Baldvin Brimar skrifar

Í 
samfélögum manna víðast hvar ríkja gildi og viðmið. Þau 
segja okkur hvað sé rétt og hvað sé rangt og slíta okkur 
þannig frá hinu dýrslega eðli. Peter Mutharika forseti 
Malaví sagði til dæmis í viðtali við hollenskan blaðamann 

aðspurður hvers vegna vampíruveiðar væru enn við lýði: 
„Maðurinn er skepna sem klæðist afvegleiddu siðferði sínu“. 
Þessa gullnu setningu má einnig nota um FG-inga, nema í 
þeirra tilviki þjást þau af fjarstæðum ríkum föður, drykkfelldri 
móður og ofan á allt er búið að súrsa þau öll af kapítalísk-
um hugsunarhætti. Þessir þættir gera FG-inga af gangandi 
tímasprengjum, maður verður alltaf að vera við öllu búinn. 
Milli Flensborgar og FG ríkir ekki rýgur, þetta er miklu stærra 
en einhver aumkunarverður menntaskólarígur. Flensborg 
er staddur í hinum fallega bæ Hafnarfirði, höfuðsvígi Krata 
og jafnréttissinna. Við fengum það verkefni falið frá sjálfum 
Sigurði Inga Jóhannssyni að sporna gegn ítökum Garðabæ-
inga á íslensku þjóðfélagi. Við stöndum vörð um hagsmuni 
landsmanna í rauninni. Frjáls FG-ingur jafngildir Frjáls-
um Kristilegum Demókrata, gjörsamlega afstæðar lífverur. 
FG-Flensborg dagurinn er haldin til að minnast þeirra sem 
hafa fallið í baráttunni við að halda okkar þjóðfélagi hreinu og 
ósnertu. Baráttan hefur verið löng, sigrar og töp hafa einkennt 
hana en við í Hafnarfirði munum aldrei gefast upp. Við höld-
um áfram að sporna gegn ítökum Fjölbraut í Pabbastráksmýri. 
Einkunnarorð Flensborgar hófust í byltingunni á Haítí þar 
sem FG-ingar kepptust við að grafa undan sjálfstæði þeirra 
og í raun samkvæmt okkar bestu heimildum reyndu þeira 
að troða sínum útúr kókuðu gildum á Haítí búa sem hefði 
líklegast tortímt menningu þeirra. Höfðingi Haítí búa bjó til 
slagorð sem blés í brjóst hugrakka manna sem börðust gegn 
þessum dadaisma sem FG-ingar boða. Þau hljóða svo „Lanmò 
FG a pi wo pase tout moun“. Þetta er Kreóla Hatíska sem þýðir 
ekki einungis endalok þessarar greinar heldur einnig „Dauði 
FG-inga skal vera ofar öllu öðru.

FG – Flensborg 
      rígurinn



vidreisn.is

Sterkari háskóli
fyrir okkur öll

KJARKUR
TIL AÐ BREYTA

FG – Flensborg 
      rígurinn
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Karólína Sigríður 
Guðmundsdóttir skrifar

M
ánudaginn 28. ágúst var 
ég lögð inn á Barna- og 
unglingageðdeild vegna 
sjálfsvígshugsana og 

alvarlegs þunglyndis.
Það kom öllum í kringum mig 

á óvart og ekki síst sjálfri mér. Það 
fyrsta sem olli mér áhyggjum voru 
að sjálfsögðu fjarvistirnar sem áttu 
eftir að safnast upp í skólanum. 
Fæ ég ekki örugglega vottorð fyrir 
þessu? Ég er með nokkrar vaktir í 
þessari viku, sagði ég við ráðgjafana 
sem mér var úthlutað. 

Á BUGL er ekkert internet, við 
mætingu afhendir maður annað 
hvort símkortið sitt eða símann 
sjálfan. Herbergin samanstanda af 
litlu rúmi með teppi og laki merkt 
Landspítalanum. Það er eitt skrif-
borð og loftljós en engir lampar, 
til vonar og vara og fyrir öryggi 
sjúklinga líkum sjálfri mér. Það 
eru margir sem vinna á deildinni, 
vöktunum er skipt niður líkt og á 
hverjum öðrum vinnustað. Dagvakt, 
kvöldvakt og næturvakt. 

Við komu á göngudeildina fór 
mamma að tala við einn af tveimur 
ráðgjöfum mínum, Rakeli. Á með-
an á því stóð fór ég í göngutúr um 
deildina með hjúkrunarfræðingn-
um mínum, Huldu. Í húsinu má 
finna slökunarherbergi, föndur-
herbergi, sjónvarpsherbergi, eldhús 
og margt fleira. Hulda vísaði mér í 
herbergið mitt og leitaði í gegnum 
töskuna mína, eins og skylt er hjá 
hverjum og einum sjúkling sem er 
lagður inn. Hún bað mig einnig um 
að passa það að klæðast langerma 
bolum eða peysum á þeim tíma sem 
yngri krakkar eru á deildinni, til þess 
að hylja örin á úlnliði mínum. 

Við útidyrahurðina kvaddi ég 
mömmu, sem átti erfitt með það 
að halda inni tárunum. Ég var sjálf 
nokkuð yfirveguð, enn að laga mig 
að þeim veruleika að ég hafi verið 
lögð inn á geðdeild. Eftir að hafa 
gengið frá fötunum mínum og því 
fáa sem ég hafði tekið með mér 
lagðist ég niður og reyndi að ná 
tökum á því sem að hafði gerst síð-
astliðna helgi og aðdraganda þess.

Smeyk við að vekja mömmu
Miðvikudaginn í vikunni fyrir inn-
lögn mína hafði ég komið seint heim 
og verið viss um að það væri kom-
inn tími til að kveðja umheiminn og 
losa mig alla við allan þunga. Ég var 
ákveðin í því að enda líf mitt en á 
sama tíma var ég hrædd og áhyggju-
full um hvernig áhrif það myndi hafa 
á alla í kringum mig. Ég var of smeyk 
við að vekja mömmu og valda henni 
áhyggjum þannig ég hringdi frekar 
í neyðarlínu lögreglunnar. Þar var 
tekið á móti mér í ringulreið en ég 
var strax sett í samband við mann að 
nafni Einar sem hjálpaði mér mikið. 
Ég sagði honum hvernig mér leið 
og útskýrði hvers vegna ég hringdi. 
Hann sagði mér að vekja mömmu 
og bað mig um að lofa sér að hringja 
aftur í hann eftir tíu mínútur, ég svór 
honum uppáhalds rauða varalitn-
um mínum að ég myndi gera það. 
Klukkan var um það bil korter yfir 
miðnætti þegar ég vakti mömmu. 
Hún kom ringluð fram úr rúminu 
þar sem ég stóð og átti erfitt með 
að halda grátinum inni. Hún var 
enn hálfsofandi þegar ég útskýrði 
ástandið fyrir henni. Samtalið var 
einstaklega erfitt fyrir bæði mig og 
hana. Daginn eftir leyfði mamma 
mér að sofa út og vakti mig í kring-
um hádegi. Hún sagði mér þá að 
hún væri búin að hafa samband við 
BUGL og skipulagt viðtal fyrir okkur 
daginn eftir. 

Viðtalið var með því erfiðasta 
sem ég hef gert, fyrir utan innlögn 
mína á legudeildina. Í þessu viðtali 
var læknir og geðhjúkrunarfræðing-

ur af göngudeildinni. Þær spurðu 
mig hvers vegna ég vildi enda líf 
mitt, hvað gæti ollið þessum hugs-
unum og hvort að ég hefði verið að 
hugsað svona lengi. Fyrsta hálftí-
mann var mamma viðstödd en fór 
svo út vegna þess að ég gat ekki tjáð 
mig hreinskilnislega án þess að hafa 
áhyggjur af því hvernig það myndi 
hafa áhrif á hana. Þegar mamma 
steig til hliðar sagði ég þeim loks 
frá því hvað þessar hugsanir hefðu 
verið lengi til staðar. Í lok viðtals-
ins spurðu þær mig hvort þær gætu 
treyst mér til þess að fara heim og 
verja helginni þar, án þess að gera 
mér nokkuð, eða hvort að ég vildi 
leggjast inn strax. Ég kaus það að 
fara heim og var helgin vægast sagt 
ekki auðveld. Mamma lagði sig mik-
ið fram til þess að gleðja mig, bauð 
mér í bíó, út að borða og fleira. Öll 
kvöld helgarinnar enduðu á því að 
ég grét og mamma hélt utan um 
mig. Sunnudagskvöldið sagði ég 
mömmu að hún þyrfti að hringja í 
deildina. Ég einfaldlega treysti mér 
ekki til þess að vera heima lengur. 
Morguninn eftir var ég lögð inn.  

Aldrei spilað jafn mikið á ævi 
minni
Fyrsti dagurinn minn á deildinni 
hófst klukkan tvö. Stuttu eftir þetta 
var kaffi, þar sem ég sat með kon-
um sem vinna á deildinni, þær voru 
miklir aðdáendur þess að spjalla og 
að spila skítakall.  Ég bjóst við því 
að tíminn myndi líða mjög hægt, en 
það var einmitt öfugt. Ég hef aldrei 
spilað jafn mikið á ævi minni, og ég 
spila yfirleitt mikið. Áður en ég vissi 
af var komið að háttatíma. Í fyrsta 
skipti í langan tíma átti ég auðvelt 

með að sofna, þökk sé töflunni sem 
mér var gefið til að róa mig og einnig 
vitneskjan um að ég væri í öruggu 
og umhyggjusömu umhverfi. 

Eitt af því mörgu sem kom á óvart 
inni á deild var hvernig starfsfólk-
ið tók á móti mér. Það var aldrei 
komið fram við mig eins og ég væri 
brothætt, eins og svo oft þegar fólk 
kemst að því hvernig mér líður. 
Þvert á móti var spjallað við mig á 
jafningjargrundvelli. Ég gat djókað 
í þeim sem ég umkringdist daglega 
og einnig sagt þeim mín dýpstu 
leyndarmál og uppgötvað hluti 
um sjálfa mig sem ég hefði aldrei 
hugsað út í áður. 

Ég komst fljótlega að því að 
það voru einungis ég og ein önnur 
stelpa sem voru að verja tíma inni 
á deildinni. Á hverju kvöldi horfð-
um ég og Erla á bíómynd saman 
og poppuðum. Með tímanum sem 
leið varð auðveldara að tala saman. 

Erla var lögð inn vegna fyrri 
reynslu af BUGL og vegna þess 
að hún hafi verið að læðast út um 
miðja nótt og dottið niður 200 
metra. Hvort hún hafi dottið eða 

hoppað þorði ég aldrei að spyrja. 
Það sem ég get sagt frá reynslu 

minni af BUGL er bæði heilmikið 
og örlítið. Suma daga vil ég gleyma 
því að ég hafi verið inni, aðra vil 
ég fara aftur og geta tekið pásu frá 
umheiminum og ábyrgðum hvers-
dagsleikans. Ég veit að það er engin 
ástæða til þess að fela það sem ég 
gekk í gegnum, en á sama tíma fyllist 
ég enn skömm þegar ég hugsa út í 
það hvað ég er í fáum áföngum og 
með lélega mætingu. Afleiðing þess 
er oft að ég loka mig inni í herbergi í 
sjálfsvorkunarkasti og fjarlægist þar 
með mörgum.

Ég gleymi því líklega aldrei þegar 
ég mætti á vinnustaðinn minn og 
var spurð hvar ég hefði verið. Ég 
sagðist hafa verið inni á spítala 
og urðu þá samstarfsfélagar mín-
ir samstundis áhyggjufullir. Eftir 
frekar spurningar sagði ég þeim að 
ég hafði verið lögð inn á BUGL. Við-
mótið breyttist strax, ég fann fyrir 
mun meiri vorkunn og samúð held-
ur en ef ég hefði til dæmis brotið á 
mér fótinn. 

Einum og hálfum mánuði seinna

Nú er liðinn rúmlega einn og 
hálfur mánuður frá því að ég var 
lögð inn. Ég get ekki með vissu sagt 
að allt sé búið að batna og lagast, 
en ég hef lært mjög mikið og án 
efa breyst. Eitt af því mikilvægasta 
sem ég lærði af tíma mínum inni á 
deildinni er það að fjarlægast ekki 
fólki, heldur slæmum hugsunum 
mínum og sjálfri mér. Með því á ég 
ekki við að endurtaka hundrað sinn-
um að ég sé frábær og falleg, heldur 
að muna það að ég er kannski ekkert 
verst í heimi. Það er mikilvægt að 
muna að þrátt fyrir slæma daga, eins 
margir og þeir eru, þá eru enn mun 
fleiri ástæður til þess að halda mér 
í þessum heimi. Hver dagur er bar-
átta og ég veit að ég þarf bara gera 
mitt besta til þess að vaxa og dafna 
sem sterkari manneskja en ég var. 

Að lokum finnst mér gífurlega 
mikilvægt að minnast yndislegu 
starfsmanna deildarinnar sem 
stóðu með mér í gegnum ferlið með 
miklum skilning og stuðning, án 
þeirra væri ég að öllum líkindum 
ekki hér í dag. 

Mánudaginn 28. ágúst

Eftir að hafa gengið frá fötunum mínum 
og því fáa sem ég hafði tekið með mér 
lagðist ég niður og reyndi að ná tökum á 
því sem að hafði gerst síðastliðna helgi og 
aðdraganda þess.



Ungt fólk til áhrifa!

Una Hildardóttir - 3. sæti Suðvestur

Ugla Stefanía Jónsdóttir - 5. sæti Reykjavík suðurDagrún Ósk Jónsdóttir - 4. sæti Norðvestur Daníel E. Arnarsson - 3. sæti Suður

Eydís Blöndal - 4.sæti Reykjavík suðurRúnar Gíslason - 3. sæti Norðvestur

- Taka á móti fleira flóttafólki og senda ekki úr landi flóttafólk og hælisleitendur sem hingað koma.
- Að geðheilbrigðisþjónusta sé aðgengileg öllum óháð efnahag, þ.m.t. sálfræðiþjónusta.
- Aukin tækifæri til menntunnar og atvinnu fyrir ungt fólk á landsbyggðinni. 
- Jöfn tækifæri til menntunar óháð efnahag, búsetu, aldri eða fötlun.
- Kerfisbreytingar í þágu þolenda kynferðisofbeldis. 
- Efla umhverfisvænar samgöngur, t.d. strætókerfið.

UVG
VILJA

t. sálfræðiþjónusta.
byggðinni. 

n.
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Aðalþing SÍF (Samband íslenskra framhaldsskólanema) var haldið í Háskólanum í Reykjavík dagana 16. og 17. 
september þar sem meðal annars var kosið í nýja framkvæmdastjórn. Skipa hana eftirtaldir fulltrúar.

• Davíð Snær Jónsson, formaður (Tækniskólinn)
• Einar Hrafn Árnason, varaformaður (Menntaskólinn við Hamrahlíð)
• Magnús Benediktsson, gjaldkeri (Menntaskólinn við Hamrahlíð)
• Rebekka Þurý Pétursdottir, verkefnastjóri (Fjölbrautaskólinn  í Garðabæ)
• Snæþór Bjarki Jónsson, verkefnastjóri (Menntaskólinn í Borgarfjarði)
• Þorgerður Daníelsdóttir, verkefnastjóri (Menntaskólinn á Akureyri)
• Steinunn Anna Svansdóttir, verkefnastjóri (Fjölbrautaskólinn  í Garðabæ)

Aðalþing SÍF

Á 
fyrsta fundi nýrra stjórnar var Rebekka 
Þurý kosin alþjóðafulltrúi, Snæþór 
Bjarki margmiðlunarstjóri, Steinunn 
Anna forvarna-og jafnréttisfulltrúi og 

Þorgerður verkefnastjóri
SÍF var stofnað þann 4. nóvember árið 2007 

við sameiningu Hagsmunafélags framhalds-
skólanema og Iðnnemasambands Íslands 
en Félag framhaldsskólanema var lagt niður 
nokkrum árum fyrr. SÍF er hagsmunastök allra 
framhaldsskólanema landsins og eiga öll nem-
endafélög skólanna aðild að því, 31 talsins.

Á þeim árum sem SÍF hefur starfað hef-
ur sambandið orðið að kröftugu þrýstiafli í 
samfélaginu og helsti tengiliður framhalds-
skólanema við stjórnvöld og fleiri aðila. SÍF 
er með þjónustusamning við menntamála-
ráðnuneytið og á fulltrúa í ýmsum ráðum 
og nefndum á vegum ríkisins sem fjalla um 
málefni er varða framhaldsskólanema. Þannig 
fær SÍF tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum 
sem teknar eru og gætir þar hagsmuna nem-
enda. Einnig á SÍF fulltrúa í stjórn Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna.

Verkefni SÍF eru mjög fjölbreytt. Meðal 
annars fær það til umsagnar frumvörp til laga, 
stendur fyrir sambandsstjórnarfundum þar 
sem fulltrúar nemenda ræða málin, er aðili 
að OBESSU (Organising Bureau of European 
School Student Union)  og aðstoðar nem-
endur/nemendafélög ef upp koma vandamál 
innan skólakerfisins. Þá hefur SÍF í samvinnu 
við Landssamband ungmennafélga staðið fyrir 
tveimur skuggakosningum í framhaldsskólum 
á landsvísu.

Helstu verkefni SÍF skólaárið 2017-2018 er 
að auka sýnileika sambandsins, veita innflytj-
endum og flóttamönnum í framhaldsskólum 
rödd og þrýsta á að boðið verði upp á sálfræði-
þjónustu í öllum skólum.

A
llir eiga að hafa þann rétt að geta 
sótt framhaldsmenntun í sinni 
heimabyggð, sama hversu stór eða 
lítil heimabyggðin er. Á Íslandi eru 

yfir þrjátíu framhaldsskólar um land allt en 
flestir eru þó í Reykjavík. Hér á landi höf-
um við skóla af öllum stærðum og gerðum, 
skóla sem bjóða upp á mismunandi nám og 
mismunandi áherslur.  Þessum skólum fer 
hins vegar fækkandi. Sí fleiri nemendur af 
landsbyggðinni velja nú að fara í skóla á höf-
uðborgarsvæðinu og vegna þess hefur orðið 
gríðarleg fækkun nemenda sem sækja skóla 
á minni stöðum.

Sjálf sótti ég nám við Framhaldsskólinn í 
Austur- Skaftafellssýslu sem staðsettur er á 
Hornafirði. Þegar ég hóf nám voru um 120 
staðnemendur í skólanum en síðasta árið 
mitt voru þeir í mesta lagi sjötíu. Ekki að það 
hafi haft áhrif á námið sjálft, sjálfri fannst mér 
samband kennara og nemenda einstakt og 
tel ég suma kennarana vini mína eftir að ég 
útskrifaðist. Við nemendurnir vorum ekki 
bara tölur á blaði sem þurfti að gefa einkunn 
heldur fengum alla þá hjálp og þann stuðning 
sem við þurftum. Hvort sem það var aukatími 
á sunnudegi, spjall í síma eða skilaboðum, 
jafnvel kaffibolli á skrifstofunni. Hver og einn 
nemandi hefur þá sérstöðu að vera í nánu 
sambandi við kennara og starfsfólk. Þannig 
geta nemendur nýtt sína styrkleika og feng-
ið persónulega hjálp til að vinna úr sínum 
veikleikum.

Nemendur eiga að geta ráðið hvar þeir 
sækja framhaldsskóla, hvort sem það sé í 
heimabyggð eða hinum megin á landinu. 
Vandamálið er að nærsamfélagið hefur 
ákveðið að ef þú sækir ekki menntun á höf-
uðborgarsvæðinu, burt frá litla heimabænum 
þínum og skólanum þar, ertu að taka auð-

veldari leiðina. Metnaðarlausa fólkið verður 
eftir og fer í litla lélega framhaldsskólann á 
meðan þeir sem hafa metnað fyrir náminu og 
framtíð sinni fara til Reykjavíkur. Þetta heyrir 
maður ekki bara frá öðrum ungmennum held-
ur líka fólki sem stendur manni nær og hefur 
áhrif á ákvörðunartöku manns. Einnig getur 

verið erfitt fyrir nemendur úr fátækum fjöl-
skyldum að fara langa leið, leigja sér rándýr 
herbergi til þess að sækja sér þau sjálfsögðu 
réttindi að stunda nám. Oft er framhaldsskóli 
í heimabyggð eina leiðin fyrir þá nemend-
ur til að brjótast út úr fátæktargildrunni og 
sækja sér menntun. Aðrir valkostir geta verið 
að hætta í skóla og fara að vinna á matsölu-
staðnum, gistiheimilinu eða frystihúsinu á 
staðnum. 

Þó að ekki sé eins mikið um framboð á 
námi og á höfuðborgarsvæðinu, oftast vegna 
skorts á kennurum, hafa framhaldsskól-
ar á landsbyggðinni brugðist við því með 
því stofna svokallaðan fjarmenntaskóla til 
þess að geta boðið nemendum sínum upp 
á fjölbreyttara nám. Þar geta nemendur sótt 
nám í fjarnámi, þeim að kostnaðarlausu, ef 
þeir hafa þegar borgað skólagjöld í öðrum 
skóla sem er hluti af þessu fyrirkomulagi. 
Námsframboðið er til staðar, stundum þarf 
maður að vinna aðeins meira fyrir því en það 
gerir menntunina bara skemmtilegri þegar 
árangrinum er náð. Sú þróun að þeir góðu 
og ríku fari í skóla í bænum og restin, hyskið, 
fari í skólann heima hjá sér þarf að breytast. 
Það þarf að breyta hugarfari ungmenna að 
valið á að vera þeirra, maður á að velja skóla 
eftir námi og námsaðferðum en ekki vegna 
vinsælda. Ekki síður þarf að breyta hugarfari 
stjórnvalda sem vilja sameina skóla á lands-
byggðinni - þar af leiðandi yrði erfiðara fyrir 
nemendur að stunda nám í heimabyggð.

Mikilvægi þess að hafa 
framhaldsskóla í heimabyggð
Sigrún Birna Steinardóttir

Framhaldsskólinn í Austur- Skaftafellssýslu



- Stórsókn gegn ooeldi
- Sálfræðiþjónustu í framhaldsskóla
- Öflugt menntakerfi

Kjósum réttlátt samfélag
Kjósum Samfylkinguna

Logi Einarsson,
formaður Samfylkingarinnar
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Hear the voices - video project with migrants and  
refugees in upper secondary schools 

 
 
english 
The Icelandic Upper Secondary School Student Union is currently working on a project, Hear 
the Voices, which is to make a few short videos where migrants and refugees in secondary 
schools (present or newly graduated) will tell their stories (as much as their willing to) and share 
their experience, good and bad, of attending Icelandic upper secondary schools, both 
academically and socially. The idea is to give them a voice, and hopefully open the eyes of 
other students, teachers, principals and the government.  
The script and the videos will be done in full cooperation with the 
participants. They decide what they think is important to share with 
others. They choose how much they share throughout the video 
process. 
There is budget for interpreters so if the students prefer not to speak in 
Icelandic or English they can have someone with them to translate. 
There will be a meeting with those who are interested in taking part in the videos. We'll discuss 
everything related to the videos and more. If you are interested in taking part in this project then 
don't hesitate to contact  
To sign up for the project and for more informations send e-mail to neminn@neminn.is or call 
551-4401.  
 
 
íslenska 
SÍF vinnur nú að verkefni, Hear the voices, sem eru stutt myndbönd þar sem tekin verða viðtöl 
við innflytjendur og flóttamenn í framhaldsskólum (mega líka vera nýútskrifaðir). Þar segja þeir 

segja stuttlega sína sögu og deila reynslu sinni af skólakerfinu á Íslandi, 
bæði góðu og slæmu, tengt námi og félagslífi. Mikil áhersla verður lögð á 
að vinna verkefnið í samvinnu við þátttakendur alveg frá upphafi og að 
þeir ákveði í sameiningu hvað þeir telji mikilvægt að komi fram. Markmið 
verkefnisins er að gefa nemendunum rödd og opna augu annarra fyrir 
þeirra upplifun. Í kostnaðaráætlun er gert ráð fyrir túlkum fyrir þá sem ekki 
treysta sér til að tala á íslensku eða ensku. Áður en nemendur taka 
ákvörðun um þátttöku munu áhugasamir hittast og ræða um verkefnið.  

Skráning og frekari upplýsingar á neminn@neminn.is eða í síma 551-4410.  
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10 ÁRA AFMÆLI SÍF
HITT HÚSIÐ

7. NÓVEMBER
OPIÐ HÚS 16:00-18:00

MÁLÞING 20:00
YFIRSKRIFT: AÐGENGI Í 
FRAMHALDSSKÓFRAMHALDSSKÓLUM

- MÁLEFNI FATLAÐRA
- ANDLEG LÍÐAN

- FJÁRHAGSLEGT AÐGENGI
- AÐLÖGUN INNFLYTJENDA
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Alvia  
Islandia

Alvia Islandia var skírð Andrea en henni fannst 
það aldrei vera alvöru nafn hennar. Þegar hún 

var 15 ára varð hún mjög hrifin af hugmyndinni 
að vera álfur og ákvað þá að Alvia væri álfanafn 

hennar. Það átti að tákna eitthvað andlegt á 
meðan Islandia stóð fyrir „nýja Ísland.

Hvernig og hvenær byrjaðiru að 
rappa eða búa til tónlist?
Ég var svona frekar troubled teenager 
sko og skrifaði dagbók og síðan var 
þetta komið út í að vera ljóð og svo flutti 
ég að heiman þegar ég var 16 ára og 
flutti með gaur sem var rappari og þeir 
voru með stúdíó og ég ákvað að gefa 
fjölskyldunni minni geisladisk í jólagjöf, 
eða ég tók upp lag, setti einhver 3 lög á 
souncloud og síðan var mér boðið að 
koma og spila á svona stelpu rappkvöldi 
þar sem Cell7 var að spila og já, þá kom 
ég fram í fyrsta skipti og það veitti mér 
geðveikt mikla útrás og mig langaði 
klárlega að koma meira fram. 

Afhverju byrjaðirðu og hvernig 
komstu þér á framfæri?
Ég hef alltaf haft einhverja þörf fyrir 
að tjá mig en á mjög erfitt með að tjá 
tilfinningar mínar og vinna úr einhverju 
sem að brennur mér á hjarta bara með 

því að tala um það en þetta er einhvern 
veginn vettvangur fyrir mig. Síðan er 
þetta bara ógeðslega gaman og maður 
er umkringdur fólki sem er að skapa 
hluti líka. Svo þróaðist þetta. Í 4 ár var 
ég bara að gera tónlist með þessum 
strák sem ég var með og svo hættum 
við saman og þá byrjaði ég að fikra mig 
áfram. Síðan þá er ég búin að prófa að 
vinna með alls konar mismunandi fólki 
og það er svo gaman að halda áfram að 
þróast. Núna spái ég meira í tónlistinni 
minni heldur en einu sinni. Þá var ég 
bara að gera lag og bara spila og bara 
eitthvað svoleiðis. Mig langar að gera 
tónlist sem er ekki áreiti, eins og þegar 
þú er bara einhvers staðar að keyra 
og svo kemur allt í einu eitthvað lag í 
útvarpið og það er svo mikið áreiti að 
þú bara skiptir. Mig langar gera eitthvað 
svona sem er meira soothing og það 
þarf ekkert endilega að vera að reyna 
að koma eins mörgum orðum fyrir og 

hægt er í lagi heldur bara að það hafi 
tilfinninguna sem þú ert að reyna koma 
frá þér. 

Það vilja margir túlka rapp kvenna 
sem feminiska ádeilu, hvað finnst þér 
um það?
Ég veit það ekki sko, ég bara spái ekki 
í því þannig, bara alveg eins og ég spái 
ekki í neinu þannig. Ég set aldrei upp 
hlutina þannig í mínu lífi út af því að ég 
trúi því að svo lengi sem ég skapa minn 
raunveruleika sanngjarnan og jafnan 
fyrir alla þá er það þannig sem ég breyti 
heiminum. Maður getur alveg sagt að 
maður hafi fundið fyrir einhverju svona: 
„Oo ég er stelpa,“ tilfinningu í þessu, en 
ég læt það ekkert stoppa mig. 

Hverjar voru fyrirmyndir þínar þegar 
þú varst að byrja og hefur það eitt-
hvað breyst núna?
Maður tekur alltaf eitthvað svona 

tímabil þar sem það er eitthvað ákveðið 
fólk sem maður lítur upp til. Það eru 
bæði einhverjar stjörnur í útlöndum og 
eitthvað fólk á Íslandi, en svo er maður 
auðvitað bara með vini sína í kringum 
sig, fólk sem maður kynnist. En ég lít 
mest upp til tunglsins skilurðu, það er 
alltaf skínandi þótt það sé dimmt úti. 
Þegar ég kom fyrst fram þá var það samt 
Cell7. Ég hef alltaf litið mikið upp til 
hennar út af því hún er bara ultimate 
artist. Ég fíla líka geðveikt mikið Cardi 
B núna, mér finnst hún mjög kúl en það 
er líka bara því ég fíla fólk sem er það 
sjálft og meikar það á því að vera bara 
það sjálft. 

Hvað finnst þér um að vera fyrirmynd 
yngri kynslóða?
Já, sko ég vil ekki bera ábyrgð á neinu 
en ég vill alltaf geta sagt frá því sem ég 
er að pæla og það sem að ég er að gera 
út af því að maður er alltaf að miðla 
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einhverri reynslu. Sumt er ekkert endilega 
það sem maður er sjálfur að gera eða peppa 
heldur bara eitthvað sem maður hefur 
gengið í gegnum eða orðið vitni að. Eitt-
hvað sem hefur haft áhrif á mann. Ég reyni 
að vera ekki að peppa eitthvað sem er ekki 
gott fyrir ungt fólk en in the end þá taka 
allir ákvarðanir fyrir sig og ef mamma og 
pabbi eru búin að ala þig almennilega upp 
þá kanntu að taka réttar ákvarðanir. 

Vantar fleiri stelpur í rapp og kannski 
sérstaklega á menntaskólaaldri?
Núna er rosalega mikið af nýju fólki, líka 
bara fullt af ungum strákum sem að voru 
ekkert heldur áður. Það er komin ný bylgja 
en þegar ég var að spila fyrst þá voru 
Reykjavíkurdætur ekki byrjaðar. Núna eru 
þær margar farnar að gera sólóstöff eins 
og Cyber og Countesse Malaise, sem ég 
fíla geðveikt mikið, og svo er einhver pía 
þarna sem heitir Karó eða eitthvað sem 

er að rappa líka, Vala Crunk, sem er oft að 
hæpa með mér, hún er líka að rappa og þú 
veist, mér finnst einhvern veginn vanta og 
ekki vanta. Það vantar líka bara alltaf fólk 
sem er tilbúið til að bara gera þetta. Það er 
enginn að fara að koma með beat fyrir þig, 
það er enginn að fara að koma og setja mic 
fyrir framan þig og ætla að pródusera þig 
og eyða tíma í þig ef að þú trúir ekki á þig 
sjálfa. Það var enginn sem bara eitthvað gaf 
mér þetta. Bara því ég hafði áhuga á þessu 
þá fór fór að senda email á fullt af gaurum 
og liði sem er að gera beats og fékk alveg oft 
nei en maður heldur bara áfram. 

Hvað ertu að gera núna?
Ég er að vinna að lokastöffinu í Matrix 
trílógíunni. Fyrst gaf ég út Bubblegum 
Bitch sem var fyrsta platan mín og það voru 
6 lög á henni og síðan gaf ég út mix tape 
í sumar sem hét Elegant Hoe og núna er 
ég að vinna í stórri plötu sem heitir Pistol 

Pony. Ég er líka að fara að gefa út galla eða 
svona buxur og bol sem eru sleikjó pop it 
og svo er ég að fara að gefa út vatnsbyssur, 
og dagatal fyrir næsta ár. Svo er Airwaves 
núna framundan, það er alltaf eitthvað að 
ske hérna svona performingly séð. Ég lærði 
rosalega mikið af því að gefa út Bubbleg-
um Bitch og ég gerði bara mitt eigið lable 
Gum Gum Clan og það var alveg fullt sem 
ég lærð af því þú veist og líka bara þegar 
maður var búin með plötuna, búin að taka 
hana upp, búin að pródúsera hana, búið að 
mastera hana, búin að gera design-ið, þá 
allt í einu siturðu heima hjá þér með fullt 
box af geisladiskum og ert bara: ,,Ókei, ég 
þarf að koma þessu eitthvert.” Ég lærði líka 
fullt af því og nú er ég búin að ná að móta 
meira hvernig tónlist ég vil gera. Popp - eða 
ekki alveg popp en svona mýkra, meira 
söngl, samt með attitúd. 

Er ferill þinn í dag eins og þú sást hann 
fyrir þér? 
Sko, ég sé yfirleitt ekki hlutina fyrir mér 
heldur finn ég þá bara, ég finn hvað mig 
langar að gera og hvernig mig langar líða og 
ég reyni að elta það bara. Ég sá alltaf fyrir 
mér að fyrsta platan mín yrði eitthvað sem 
yrði tekið upp á einhverjum tímaramma. 
Ég ætlaði ekki að fara að tína saman fullt 
af einhverjum lögum sem ég hef gert til að 
setja saman á plötu. Svo fyrsta platan mín 
var tekin upp á fjórum dögum en en ég 
var búin að vera að vinna í henni lengi. Í 
framtíðinni langar mig að geta bara lifað á 
þessu, að gera bara það sem ég vil gera. Ég 
er ekki að sækjast eftir einhverju position-i 
sem er nú þegar til í heiminum, mig langar 

ekki að vera eitthvað big endilega - eða jú 
mig langar að vera big in Japan - en ég reyni 
bara að treysta alheiminum. Ég hef ákveðið 
að ég ætla ekki að eyða tímanum mínum 
í neitt sem ég hef ekki metnað fyrir en ég 
veit ég hef mjög mikinn metnað. Því þegar 
maður er veikur og hringir sig inn veikan 
í vinnuna eða eitthvað er manni alveg skít 
sama en ef ég beila á stúdíó tíma og er eitt-
hvað að fokkast í dótinu mínu þá líður mér 
í alvöru illa. Maður þarf að vera með aga 
því það er alltaf einhver að fara að segja þér 
að hlutir eiga ekki að vera svona eða lagið 
eigi að vera svona en ef þú ætlar að hlusta 
alltaf á svona þá ertu aldrei að fara að gefa 
neitt út! Það halda alltaf allir að þeir viti 
miklu betur en þú hvað þú ert að gera en 
maður á samt alltaf að fylgja því sem manni 
sjálfum finnst því annars gætu þau bara 
alveg eins gert þetta sjálf. 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri?
Bara segja fólki að fylgjast með dagatalinu, 
þetta er calendar sem er insperað af verk-
stæðisdagatölunum minus nudity plús 
fashion og ég sé þetta líka fyrir mér sem 
svona heildarconcept, því ég er alltaf bara 
að reyna að skapa minn raunveruleika, ég 
vil ekki búa í venjulegu herbergi eða venju-
legu húsi þar sem allt er bara hvítt, það er 
allt út í blöðrum og sleikjóum og þannig get 
ég lifað, þannig að tónlistin og síðan það 
sem ég skapa í kringum hana er allt partur 
af því að reyna að gera heiminn eins og ég 
vil hafa hann.

Þannig að tónlistin og síðan það 
sem ég skapa í kringum hana er 
allt partur af því að reyna að gera 
heiminn eins og ég vil hafa hann. 

Af hverju langaði ykkur að gera busalag-
ið?

Eyja: Við vorum alltaf að hlusta á gamla 
busaballslagið frá 2012 eða eitthvað saman, 
Amortentia, og að rappa með og svo vorum 
við bara fokk hvað það væri gaman að 
gera svona skemmtilegt lag, svo vorum við 
einhvern tímann að chilla og byrjuðum að 
skrifa texta sem varð svo bara busaballslag.

Hrafnhildur Anna: Við höfum alltaf haft 
mikinn áhuga á rappi og við héldum bara 
að það væri skemmtilegt og fyndið að gera 
lag fyrir ball. Við skrifuðum reyndar fyrst 
texta sem átti að vera jólaballslagið en 
síðan var hætt við það. Þegar við sýndum 
meðlimum Myndbandabúa textann sem 
við vorum komnar með voru þau fáránlega 
spennt að fá okkur til að gera busaball-
slagið og það er oftast meira hype fyrir því 
heldur en jólaballslögum.

Thelma: Við erum alltaf að hlusta á 
Myndbandabúa lög sem MH-ingar hafa 
gert og okkur langaði að gera okkar eigið 
því við höfum lengi talað um að gera 
eitthvað lag, ætluðum að gera jólaballslag-
ið fyrst en svo var ekkert ball þannig við 
gerðum bara busaballslagið. 

Hvernig er að vera ein af þeim fáu, jafnvel 
eina, stelpugrúppan til að gera mennta-
skólalag?

Eyja: Ég veit ekki með hinar stelpurnar 
en ég fattaði alls ekki strax að þetta væri 
óvenjulegt eða eitthvað sem yrði til um-
ræðu fyrr en bara seint í ferlinu. Ég áttaði 
mig eiginlega fyrst á því þegar við byrjuð-
um að segja fólki að við værum að fara að 
gera lag og það fyrsta sem flestir svöruðu 
var: ,,Ætlið þið að...rappa?” Það setti alveg 
ótrúlega mikla pressu á okkur, og ég verð að 
viðurkenna að ég var alveg frekar stressuð 
um að allir myndu hata lagið, eða ekki gefa 
því séns. En það var alls ekki þannig, við 
fengum almennt bara klikkaðan stuðning 
sem var geggjað. 

Hrafnhildur Anna: Það er alveg frekar 
skrítið. Við vissum fyrirfram að lagið fengi 
meiri athygli einungis vegna þess að við 
erum stelpur að rappa en bjuggumst samt 
aldrei við þessum móttökum. Það er auð-
vitað fáránlegt að stelpur séu svona lítið 
áberandi og það hefur margfalt meiri áhrif 
þegar stelpur rappa. Þurftum líka oft að 
taka umræðuna um að við værum stelpur 
að rappa sem varð þreytandi enda þurfa 
strákar ekki að svara slíkum spurningum í 
þessum aðstæðum.

Thelma: Ég pældi aldrei í að við vær-
um stelpur að gera rapplag en ég tók eftir 
að það voru margir frekar hissa þegar við 
sögðumst ætla gera það, nokkrir líktu okkur 

við Reykjarvíkurdætur eða sögðu að við 
værum að brjóta upp normið og breyta 
staðalímyndum í rappi en við hugsuðum 
aldrei um þetta þannig. Við höfðum bara 
áhuga á þessu og vildum gera lag.

Það vilja margir túlka rapp kvenna sem 
feminíska ádeilu, hvað finnst ykkur um 
það?

Eyja: Það er einmitt eitthvað sem fer 
ótrúlega í taugarnar á mér. Við þurftum oft 
að svara spurningum á borð við: ,,Finnst 
femínistum þeir þurfa að vera extra grófir 
til að koma skilaboðum sínum til skila?” og 
öðrum álíka spurningum. Það sem var svo 
óþolandi var að lagið okkar var aldrei ætlað 
í feminískum tilgangi. Við vorum bara 
þrír einstaklingar sem fíla að rappa. Þegar 
karlmaður talar um að ríða í laginu sínu er 
hann king en þegar ég geri það er ég grófur 
femínisti? Þetta þarf að breytast.

Hrafnhildur Anna: Það er svo mikið rugl 
að þegar stelpur gera eitthvað sem strákar 
gera venjulega þá er það feminísk ádeila. 
En stelpur eru í svo fáránlegum minni-
hluta í rappi að hver einasta stelpa sem 
þorir skiptir máli. Lagið átti aldrei að vera 
feminísk ádeila, þetta eru bara við þrjár 
vinkonurnar að rappa um eitthvað rugl sem 
okkur datt í hug. En að sjálfsögðu er þetta 
feminískt, stelpur að rappa um það sem 
strákar rappa venjulega um. Þetta snýst 
mestmegnis um það, þegar stelpur rappa á 

það ekki undantekningalaust að vera fem-
inísk ádeila, það er bara rapp. Alveg eins og 
þegar strákar rappa.

Thelma: Við vildum bara vera dólgar og 
segja hvað okkur finnst og hvað viljum gera. 
Fyrst fannst mér rapp Reykjavíkurdætra 
vera feminísk ádeila en núna er það orðið 
“meira venjulegt” að stelpur rappi svo mér 
finnst það ekki lengur vera þannig, til dæm-
is Alvia, Cyber, Countess Malaise og fleiri.

Eigið þið ykkur einhverjar fyrirmyndir í 
tónlist? 

Eyja: Ég á ekki beint fyrirmyndir í tónlist, 
en ég hlusta mikið á Noname, Kanye, 
Kendrick, MF Doom og Gorillaz.

Hrafnhildur Anna: Í fyrsta lagi bara allar 
stelpur sem hafa rappað, það skiptir svo 
miklu máli að þora að gera þetta ef maður 
vill. Ég á í rauninni enga fyrirmynd þannig 
séð en hef alltaf haldið upp á rapp frá því 
ég var lítil og hlustaði sérstaklega mikið á 
íslenskt rapp þegar ég var yngri.

Thelma: Ég á ekki beint einhverja fyrir-
mynd í tónlist en þegar ég var í grunnskóla 
hlustaði ég mikið á XXX Rottweiler og Úlf 
Úlf sem lét mig fá rosalega mikinn áhuga á 
íslensku rappi, mér fannst ótrúlega gaman 
að læra alla erfiðustu textana utanað og 
fara með fyrir vini mína.

Vantar fleiri stelpur á menntaskólaaldri í 
rappsenuna?

Eyja: Já, algjörlega! Það þarf að 
normalísera þetta, það að stelpur geri rapp-
lag á ekki að vera undantekningaratriði 
sem kallar á grein í blaði.

Hrafnhildur Anna: Já, 100%. Það vantar 
almennt stelpur í rapp. Það er líka mjög 
næs og hentugt að byrja í menntaskóla og 
þá er afsakanlegt að eiga nokkur vandræða-
leg lög til að hlusta á nokkrum árum seinna 
og hlæja að.

Thelma: Já, sérstaklega á Íslandi. Þetta er 
ógeðslega gaman og ef stelpur hafa áhuga 
á þessu eiga þær að kýla á það. Mér fannst 
það mjög stressandi fyrst þar sem flestir 
frægustu rapparar landsins eru strákar og 
það komu alltaf tímabil þar sem við bara 
treystum okkur ekki í þetta, en við unnum 
vel saman og við vildum þetta allar ótrúlega 
mikið svo við kýldum bara á það.

Er eitthvað á döfinni hjá ykkur?
Eyja: Þetta var ógeðslega gaman þannig 

að við gerum kannski meira einn daginn, 
en það er ekkert á döfinni einmitt núna.

Hrafnhildur Anna: Það var fáránlega 
skemmtilegt að gera þetta með stelpunum 
og Hugin, sem gerði taktinn. Ég væri mjög 
til í að gera eitthvað meira í náinni framtíð 
ef tími gefst til.

Thelma: Erum ekki með neitt planað en 
ef við höfum tíma og viljum halda áfram að 
búa til tónlist munum við skoða það.

MH stelpur
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C e l l 7
Ef einhver er móðir íslensku rappsenunnar þá 

er það Cell7. Hún hefur verið að rappa frá því 
að hún var sextán ára en er enn í dag, tuttugu 

árum síðar, ómissandi í tónlistarheiminum. Þess 
vegna kom ekki til greina að sleppa því að tala 

við hana ef við ætluðum að fjalla um rapp.

Hvaðan kemur nafnið Cell7?
Þetta er alltaf jafn vandræðalegt. Ég var 
16 ára þegar ég fattaði upp á þessu nafni 
og ég vildi frekar kynlaust nafn. Þá gæti 
fólk ekki vitað hvort það væri stelpa eða 
strákur að rappa á þessum tíma. En ég 
held að þetta hafi verið einhverjar voða-
lega djúpar pælingar um hvað það var 
erfitt fyrir mig að skrifa og um hugar-
klefa ástandsins. Þetta var eitthvað 
svona voðalega vandræðalegt þannig 
ég þarf enn þann dag í dag, 20 árum 
seinna að útskýra fyrir fólki hvað það 
þýðir. Þetta var bara svona barn síns 
tíma. Ég hef samt ekki haft nógu mikinn 
aga til að finna nýtt nafn. Svo er ég líka 
battli við svona rokk alternative punk 
hljómsveit frá Bretlandi sem heitir Cell 
7 með bili á milli. Þau náðu Bandcamp 
en ég náði Myspace og Facebook og það 
er eins og við skiptumst svona á. 

Hvernig og hvenær byrjaðiru að 
rappa eða búa til tónlist?
Ég var 16 ára þegar ég byrjaði og hafði 
hlustað mikið á rapp þá. Þetta var 1996 
og það var bara útvarpsþáttur einu 
sinni í viku í loftinu og ég hlustaði bara 
ein með sjálfri mér á hann í unglinga-
vinnunni. Ég elskaði þetta, þetta var 
bara það eina sem ég lifði fyrir á þessum 
tíma. Mjög fáir vinir mínir hlustuðu 
á þetta, bara einn og einn úti í horni, 
svo kom að því að það var framhalds-
skólaball. Þar var strákur sem kallaði 
sig Magsee sem var að rappa. Það kom 
mér á óvart að sjá Íslending rappa. 
Mér fannst það mjög merkilegt svo ég 
ákvað að fara að sjá hann. Eftir að hann 
var búinn að performa þá opnaðist 
hringurinn og það var open mic. Svo 
kom lag sem ég elska og vinir mínir 
vissu að ég elskaði þetta lag. Það er með 
Mobb Deep og ég stóð bara stjörf af 

aðdáun. Vinir mínir ýttu mér svo bara 
inn í hringinn og allt í einu var otað 
að mér mic. Ég bara tók micinn og tók 
lagið sem var í gangi. Þannig var fyrsta 
skiptið, óplanað, sem ég tók einhverra 
annarra manna rímu á sviði. Seinna 
var ég að labba fram hjá McDonalds 
einhvern tímann og þá hitti ég þennan 
Magsee. Hann sagði að við ættum að 
gera eitthvað saman. Ég skrifaði þá 
reyndar ekki mína eigin texta en hann 
sagði mér bara að byrja á því. Ég sam-
þykkti boð hans og við fórum að gera 
tónlist saman og úr því varð Subterra-
nean eiginlega til.

Hvernig gekk að koma ykkur á fram-
færi?
Það var ekkert rapp í gangi á þessum 
tima almennilega. Við í Subterranean 
vorum þau einu og Quarashi náttúru-
lega líka. Það var alveg fullt af svona 

litlum underground böndum samt. Við 
vorum alltaf pinnuð upp á móti hvort 
öðru, Quarashi er allt öðruvísi, allt 
önnur tónlist, miklu vankaðara og svo-
leiðis þannig að það var mjög fyndið. 
Við vorum bara einhverjir unglingar og 
það var verið að pinna okkur upp á móti 
hvert öðru, en við náttúrulega tókum 
alveg þátt í því.

Það vilja margir túlka rapp kvenna 
sem feminiska ádeilu, hvað finnst þér 
um það?
Mér finnst sjálfsagt að vera femínisti. 
Mér finnst mjög skrítið ef einhver er það 
ekki, en tónlist mín og listin kemur frá 
allt öðrum rótum. Hún er uppsprottin 
af sjálfu listforminu sem er rapp og hip 
hop, löngu áður en ég var farin að spá í 
orðinu femínismi og einhverju svoleið-
is. Ég er búin að vera að hlusta á rapp 
frá því að ég byrjaði að hlusta á tónlist, 
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rapp er búið að vera það sem ég lifi fyrir. 
Mér finnst svo skrítið að hlusta á tónlist 
sem er bara byggð á einhverju concepti af 
því að ég persónulega hlusta á tónlist vegna 
tilfinninga sem ég tengi við. En það er 
náttúrulega bara ég og ég get ekki talað fyrir 
neinn annan.

Hverjar voru fyrirmyndir þínar þegar 
þú varst að byrja og hefur það eitthvað 
breyst núna?
Þetta var svoldið old school lið sem ég 
byrjaði að hlusta á, einhverjir 90s gaurar 
og auðvitað voru Fugees og Lauren Hill á 
sínum tíma groundbreaking hljómsveit. 
Þetta voru gaurar eins og  Common, De 
La Soul, Jeru the Damaja, Biggie Smalls, 
ég gæti endalaust talið. Ég á tvær stórar 
geisladiskamöppur sem ég veit ekkert hvað 
ég á að gera við núna. Ég kann þær allar a 
til ö. Ég hlusta á alla þessa nýju bylgju og 
núna er smekkurinn að fara meira í áttina 
að Anderson Paak, Kaytranada og eitthvað 
svoleiðis sem er kannski mjög eðlileg þró-
un fyrir hip hop. Það mun aldrei vera eins 
og það var í gamla daga, en kannski svona 
meira í áttina að einverju svona live og 
dansstíl. Svona tónlist eins og Anderson og 
Kaytranada eru með, þeir eru svoldið með 
sitt eigið sound.

Hvað finnst þér um að vera fyrirmynd 
yngri kynslóða?
Það er bara mjög gaman, ég reyni náttúru-
lega alltaf að vanda mig, en mér finnst það 
bara magnað. Algjör forréttindi ef það er 
litið á mann þannig.

Vantar fleiri stelpur í rappsenuna og 
kannski sérstaklega á menntaskólaaldri?
Alltaf, alltaf! Ég hef verið að dæma svolítið 
í menntaskóla rappkeppnum. Það komu 
einhverjar 2 eða 3 stelpur og þá hafði ég 
einhverja von um að það væri eitthvað að 
gerast en svo árið á eftir kom enginn. Það 
fannst mér svo leiðinlegt því þær svona 
koma og fara. Ég er hljóðmaður líka og 
það er líka svona með hljóðbransann, það 
birtast allt í einu stelpur í bylgjum í hljóð-

skólunum sem vilja vera hljóðmenn og svo 
allt í einu kemur enginn. Þær eru svona 
eins og sjaldgæfur fugl, allt í einu koma 
þær og fara en sumar eru ekki að koma af 
réttum ástæðum. Það er ekkert sem mun 
halda þér gangandi nema þú hafir ein-
hverja ástríðu fyrir þess. Ég held það alla 
vega. Mér finnst ekki nóg að fara bara út af 
einhverju concepti. Ég get talað, 20 árum 
seinna er ég ennþá hér. En það er eitthvað 
sem mér finnst persónulega að maður eigi 
alltaf að finna, að maður hafi ástríðu fyrir 
því sem maður er að gera 

Hvað ertu að gera núna?
Ég var að gefa út myndband fyrir fyrsta 
single-inn á plötunni minni og ég er komin 
svona sirka halfa leið með nýja plötuna. 
Þetta er svo allt öðruvísi núna, tegundin af 
tónlist sem er rapp og hip hop núna. Fólk er 
miklu meira að gefa út single og myndbönd 
og þetta er í fyrsta skipti sem ég er að prófa 
eitthvað svona. Ég er að gera eitthvað sem 
ég er ekki vön. Ég er búin að vera í þessu í 
smá stund og þetta er fyrsta myndbandið 
mitt sem ég var að gefa út. Þetta er orðið 
mjög myndrænt núna og þessi myndræni 
heimur tengist meira þeim hljóðræna. Þú 
getur bara gleymt geisladiskunum og gefið 
bara út myndband og þetta er eitthvað 
sem ,,gamla” ætlar að prófa. Mig langar að 
prófa að gera þetta svona og gá hvort það 
sé öðruvísi leið til að ná til fólks þannig það 

verður bara spennandi að feta sig áfram á 
sjónræna sviðinu aðeins meira.

Eru einhverjar breytingar í stílnum?
Já, ég er að vinna með nýjum próduser 
sem kallar sig Phonetic symbol og heitir 
Helgi. Hann er með allt öðruvísi nálgan-
ir við að búa til lögin en við Gnúsi sem 
erum búin að vera vinir síðan við vorum 
16 ára í Subterrenean. Gnúsi er með allt 
öðruvísi hljóðaheim hann sample-ar alveg 
svakalega mikið og er með mjög mikið af 
nákvæmum litlum sömplum. Ég nálgast 
Helga, sem ég er núna að vinna með, meira 
í einhverjumsvona mínímalískum groove 
pælingum þar sem ég var meira að hugsa 
um að láta textann minn og flæðið vera 
áberandi og mínímalískan hljóðheim. En 
þetta er síbreytilegt, næsta lag gæti verið 
allt öðruvísi, ég er bara að vinna núna á per 
lag basis. Ég er ekki búin að ákveða fyrir-
fram hvernig platan hljómar, þá væri þetta 
allt of mikið fyrir mig. Ég myndi ekki gefa 
neitt út þá, bara eitt og eitt lag í einu. Þegar 
maður er í fullri vinnu og að gera tónlist 
þá verð ég bara að hugsa um það þannig 
til þess að halda áfram. Að hugsa um 10 
lög sem eina plötu er frekar yfirþyrmandi, 
þegar maður hefur svona takmarkaðan 
tíma.

Hvað var það síðasta sem þú tóks að þér?
Fyrri platan mín kom út í lok 2013 og ég 

byrjaði að spila hana og kynna hana 2014, 
þetta er það sem ég hef gefið út síðan þá. Ég 
hef ekki gert neitt í millitíðinni, nema eign-
ast barn, hún er búin að fá smá athyglina 
mína.

Hvernig var að gerast sólólistamaður?
Þetta er góð spurning, ég held að enginn 
hafi spurt mig að þessu. Fyrst var ég 
skíthrædd við að verða sóló, ég er náttúru-
lega án efa mjög sterklega tengd við þessa 
hljómsveit en það er ákveðin virðing sem 
felst í því að stíga fram sem artist. Það var 
skref fyrir mig að vilja fá þá virðingu og 
samþykki sem einstakur artisti og það er 
mjög mikilvægt fyrir mig að fá sömu ást og 
virðingu frá jafningum mínum sem sólóart-
ist. Það skiptir mjög miklu máli og þó hitt sé 
gaman þá er það svo langt aftur í fortíðinni, 
rosalega langt. Þannig að maður hugsar: 
,,Ef þetta gengur vel þá held ég áfram en 
ef þetta gengur illa þá er kannski enginn 
tilgangur í að halda áfram,” þannig að þetta 
var svona make it or brake it dæmi fyrir 
mig. Ef þetta var eitthvað sem fólk nennti 
að hlusta á og koma og sjá, og ef ég fílaði 
mig í því þá myndi ég alltaf halda áfram. 
Þetta byrjaði þegar ég fékk einhverja styrki 
fyrir fyrstu plötuna mína og þá gat ég ekkert 
snúið aftur, ég var búin að læsa samninginn 
við sjálfa mig um að ég þyrfti að delivera 
þannig að það skipti mig mjög miklu máli.

Þegar þú byrjaðir að rappa sástu fyrir 
þér að þú myndir ná svona langt?
Aldrei! Ég hafði farið á svo mörg hip hop 
djömm með vinum mínum og kunni mjög 
marga texta. Aldrei hafði ég ímyndað mér 
að eitthvað svona kjánalegt eins og að 
kunna annarra manna texta myndi gera 
mig að tónlistarmanni. Ég lít yfirleitt á 
tónlistarmenn sem svona fólk sem kann á 
hljóðfæri og nótur og svona og rapparar eru 
bara búnir að vera með svona street tónlist 
þannig að nei. Ég hafði aldrei ímyndað mér 
að svona kæmi ég mér á framfæri, akkúrat 
þarna á þessu framhaldsskólaballi trúði ég 
ekki á tilviljanir, en það sem gerðist þetta 
kvöld voru örlög. 

Hvernig og hvenær byrjaðiru að rappa eða búa 
til tónlist?
Ég hafði alltaf viljað gera tónlist síðan ég var barn 
en þorði því ekki útaf því ég var með mjög lágt 
sjálfstraust, ég var ekki með neina menntun í tón-
list nema bara frá því að hlusta á tónlist og elska 
tónlist. Ég vissi ekki að það væri nóg. 
Svo bættist úr sjálfstraustinu og ég gerði mér 
grein fyrir að ég gæti rappað, en ég byrjaði að 
rappa fyrir 2 árum að einhverri alvöru með feat-
ure hjá besta vini mínum Lord Pusswhip.

Afhverju byrjaðirðu og hvernig komstu þér á 
framfæri?
Hefði ég ekki byrjað að rappa þá væri ég alltaf að 
hugsa um hvað mig langar til þess að gera það. 
Það er ekki næs líf.
Ég kom mér á framfæri á félagsmiðlum og 
streymisveitum.

Það vilja margir túlka rapp kvenna sem fem-
iniska ádeilu, hvað finnst þér um það?
Mér finnst það meika fullkomið sens. Það er alltaf 
meira challenge fyrir konu að ná einhverjum stat-
us í þessum heimi og að segja basically „fokkit ég 
má taka pláss“ er í sjálfu sér mjög feminiskt. 

Hverjar voru fyrirmyndir þínar þegar þú varst 
að byrja?
Missy Elliott, Björk, Gangsta Boo, Aphex Twin, 
EL-P, Gucci Mane og Denzel Curry. 

Hvað finnst þér um að vera fyrirmynd yngri 
kynslóða?
Mér finnst það algjör heiður.

Vantar fleiri stelpur í rapp og kannski sérstak-
lega á menntaskólaaldri?
Já mér finnst að það vannti fleiri stelpur í rappi. 
14, 17 eða bara 38 ára, það skiptir engu máli í 
raun. Hæfileikar og drifkraftur hafa ekkert með 
aldur að gera. En ég vil að sjálfsögðu hvetja allar 
menntaskóla stelpurnar sem dreyma um að 
rappa, syngja og/eða prodúsera að gera það bara, 
þið hafið engu að tapa! All in! 

Hvað ertu að gera núna?
Ég er að klára Bachelor námið mitt í myndlist og 
skapa fyrir EP plötuna mína. Báðir þessir hlutir 
hélt ég að ég myndi aldrei gera ever. Hlutir gerast 
með rétta hugarfarinu og ástríðu.

Countess Malaise

Vinir mínir ýttu mér svo bara inn í 
hringinn og allt í einu var otað að 
mér mic. Ég bara tók micinn og tók 
lagið sem var í gangi. 
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Framhaldsskólanemar á Airwaves
Valgerður Bjarnadóttir tók viðtölin og Iðunn Daníelsdóttir tók myndir

Það er komið að því! Fimm daga hátíð af brakandi ferskri innlendri og erlendri tónlist. Frá 1.-5. nóvember fáum við að njóta nýrrar tónlistar úr öllum áttum, á hátíð sem hefur á stuttum tekist að verða mikilvægur partur af íslenskri menningu. . Airwaves er þekkt fyrir að ýta ungum 
tónlistarmönnum út fyrir kassann og kynna fyrir öllum sem vilja heyra. Dagskráin í ár er pökkuð af áhugaverðu og flottu ungu fólki. Vegna Airwaves hefur áhugi fyrir íslenskri tónlist aukist gríðalega á alþjóðlegum skala og tónlistarmenning hér heima blómstrað. Til þess að hita upp 
fyrir Aiwaves 2017 ákváðum við að spjalla við nokkra unga tónlistarmenn sem eru að feta sín fyrstu spor og eru að fara spila á hátíðinni í nóvember. Við ræddum við Ragnheiði Maríu úr tónlistardúóinu RuGl og Snorra Ástráðs, ungan DJ sem er djúptsokkinn í senunavið Kristófer Darra, 
Örlyg Arnalds, Má Jóhansson, Vilhjálm Yngva Sigurhjört Pálmasson úr hljómsveitinni Korter í flog og við röbbuðum við tónlistarmeðlimi Bagdad Brothers, þau Bjarna Daníel, Sigurpál Viggó, Þóru Birgit og Sævar Andra.

Hvað eruð þið búin að vera að spila lengi 
saman?
Við Sigurpáll erum búnir að vera að spila 
saman í mörg ár segir Bjarni Daníel. Við 
erum einnig saman í hljómsveit sem heitir 
Vára og höfum verið í henni í nokkur ár.

Síðastliðinn febrúar bættust Þóra og 
Sævar við, alveg heilu ári eftir að við tókum 
upp fyrsta lagið sem er á teipinu okkar. Það 
var alltaf pæling hjá okkur að byrja að spila 
popplög en það varð ekkert alvöru úr því 
fyrr en ári síðar. Við fórum alveg í heils árs 
dvala. Margir þættir sem spiluðu saman 
sem settu okkur tvo á þann stað að finna 
hvorn annan oftar og oftar heima hjá hvor 
öðrum að semja saman. En Bjarni setti 
síðan nokkur lög á netið undir lok 2016 
sem við höfðum verið búnir að vera að 
vinna lengi í og er beðinn um að spila í MR 
í kjölfarið í janúar. Við förum þá saman og 
tökum Steinunni vinkonu okkar með í það 
og við tókum það „gigg” í nafni Bjarna.

Við vorum þá að spila lög sem við höfum 
verið að grúska í saman og ákváðum í sam-
einingu að það væri fáránleg að spila bara 
undir Bjarna nafni. Þannig við ákváðum að 
fara inn í þetta saman sem Bagdad brothers 
og byrjuðum að vinna í þessu að meiri 
alvöru. Þá þurftum við að útvega okkur 
einskonar kjarna til að spila með okkur á 
tónleikum.

Við vorum þegar að tala við Sævar úr 
Milkhouse. Hann segist sjálfur vera píanó-
leikari á uppleið þá er hann líka frábær 
trommari. Síðan vorum við búnir að taka 
frá einhvern sunnudag fyrir æfingu þegar 
Sigurpáll segir mér að hann hafi lent á 
spjalli við einhverja stelpu kvöldið áður 
sem ehitir Þóra. Það voru tveir hlutir sem 
við vissum um Þóru. Annars vegar að hún 
spilaði á bassa og hins vegar að hún elskaði 

Radiohead. Þannig hún passaði strax inn. 
Við héldum síðan æfingu og sem gekk 
rosalega vel.

Hvaðan kemur nafnið Bagdad brothers?
Þetta er fullkomlega þýðingarlaust nafn. 
Þegar við vorum að æfa í æfingarhúsnæð-
inu okkar að vinna í klukkustundarlangri 
ambient „loopu”. Sem fór einhvernveginn 
alveg út úr böndunum. Þá var þessi fólk/
fönk/popp hljómsveit að spila við hliðin 
á okkur. Við hugsuðum bara hvað það 
myndi „meika” svo mikið sense fyrir svona 
hljómsveit að heita eitthvað eins og Bagdad 
borthers. Svona tilgerðalegu indie-popp 
hljómsveitarnafni. Það vellur sem sagt eitt-

hvað svona upp úr Sigurpáli, „Þau hljóta að 
heita Bagdad brothers eða eitthvað” og við 
byrjuðum að nota það. Nafnið merkir eign-
lega ekki neitt og það sýnir líka fram á það 
hvað við tökum okkur lítið alvarlega. Það er 
alltaf hægt að láta eitthvað grín hljóma eins 
og það skiptir máli. 

Hvaðan fáið þið inspó?
Það er bara allskonar. Klassík íslensk popp-
músík var mjög stór þáttur, allvega fyrir 
þetta teip sem við vorum að gefa frá okkur. 
Við erum að tala um nöfn eins og Magga 
Eiríks, Brunaliðið og auðvitað Stuðmenn. 
Ætli þetta sé ekki bara blanda af klassískri 
íslenskri popmúsík og nýlegri hreyfingum 

alternitive-popp tónlist. Bjarni skrifaði alla 
textana á nýju plötunni og alltaf þegar hann 
er að semja þá leggst hann í hálfverðan 
dvala og í djúpa sjálfsskoðun. Síðan endar 
þetta alltaf sem eitthvað hrafnaspark sem 
enginn getur lesið nema hann. Lögin sjálf 
á nýju plötinni er horft rosalega mikið til 
sumarsins sjálfs. Langir dagar kannski 
aðallega, sumartilfinningar almennt og 
klassíska óendurgoldna ástin.  

Hvernig finnst ykkur að vera ungir lista-
menn að stíga inn á senuna?
Það er alveg vægast sagt erfitt. Við eig-
um stundum spjöll þar sem við verðum 
beinlínis pirruð á þessu. Það skiptir samt 
kannski ekki máli að vera ungur. Það eru 
allir bara að vinna með sína fagurfræði og 
gera sitt besta. Það eru tvær mjög aðskildar 
senur í gangi á Íslandi. Það er mjög sterk 
„alternative” sena að rísa upp. Eitthvað af 
dökku synth-poppi, black metal og fleira. 
Það er nóg til af tónlist fyrir fólk sem fílar 
hip hop og það er nóg til af tónlist fyrir 
fólk sem líður illa segir hann og hlær. Það 
er bara lítið pláss á senunni, við erum að 
reyna að búa það til. Það er rosalega tíma-
frekt að koma sér inn á senuna en þegar 
maður nær því þá er það rosalega gaman 
og skemmtilegt að fá jákvæð viðbrögð frá 
fólki fyrir það sem maður er að skapa. 

Hvernig haldið þið að spila á airwaves 
muni hafa áhrif á ferilinn ykkar?
Við vonum bara að það muni fólk mæta og 
hafa ánægju af tónlistinni okkar. Þá kannski 
finnur fólk okkur á spotify. Það er bara 
gaman að spila. Við erum að fara að spila á 
Stofunni, þetta er í fyrsta skiptið sem Stofan 
er með off-venue dagskrá og það munu 
koma frekari upplýsingar um það seinna.

Bagdad brothers

Hvað eruð þið búnir að vera að 
spila lengi saman?
Villi, Ölli og Kristófer eru búnir 
að vera að spila saman síðan 
fyrir tveimur árum í 2. bekk í 
menntaskóla. Það var keppni 
í skólanum og okkur langaði 
að taka þátt. Við kunnum samt 
ekkert á hljóðfæri. Okkur lang-
aði bara að leika okkur að semja 
tónlist. Við tókum þátt í tveimur 
menntaskólakeppnum til að byrja 
með. Síðastliðinn apríl tókum við 
síðan þátt í Músíktilraunum og 
þá bættust Már og Sighjörtur við. 
Már kom inn í hljómsveitina rétt 
fyrir það því honum vantaði auka 
stimpla á lagningardögum í MH 
fyrir að spila með hljómsveitinni. 
Silli kom síðan því okkur vantaði 
einhvern á syntha. 

Hvaðan kemur nafnið Korter í 
flog?
Ölli, sem er í hljómsveitinni er 
flogaveikur. Þannig þegar hann er 
alveg að fá kast þá segir hann að 
hann sé korter í flog og það varð 
að smá djóki hjá okkur. Síðan má 
alveg túlka það sem andrúmsloft-
ið í tónlistinni.

Hvað var fyrsta giggið ykkar?
Í fyrsta skiptið sem við spiluðum 

allir saman á giggi var á Músíktil-
raunum síðastliðinn apríl.

Hvað er ferlið ykkar þegar þið 
eruð að semja?
Ægir vinur okkar sér mikið um að 
semja textana okkar. Síðan þegar 
við skifum okkar eigin texta eða 
fáum góða hugmynd þá lagfærir 
hann það fyrir okkur og hjálpar 
okkur að útsetja. Við erum búnir 
að vera vinna mikið með það 
að spuna-texta. Bara á staðnum 
meðan við erum að spila. Þegar 
við erum að semja lögin sjálf það 
gerist eiginlega bara óvart.

Sum lög er þegar Ölli er búinn 
að vera dunda sér því hann hefur 
mesta tímann af okkur myndi ég 
segja. Stundum er hann bara bú-
inn að semja lög en annars er það 
bara einn af okkur kemur með 
hugmynd þannig við við skiptum 
verkum bara á milli okkar. Síðan 
þegar við spilum þá smellur eitt-
hvað. Eins og nýjustu lögin okkar, 
þau eru ekki með neinu föstu 
formi. Við spilum þau bara. Það er 
svo gaman að spuna. 

Hvaðan fáið þið „inspó”?
Oft tónleikar sem við förum á. 
Það hvetur mann svo til að spila. 
Tónlist sem við hlustum á hefur 

Korter í flog
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Það er komið að því! Fimm daga hátíð af brakandi ferskri innlendri og erlendri tónlist. Frá 1.-5. nóvember fáum við að njóta nýrrar tónlistar úr öllum áttum, á hátíð sem hefur á stuttum tekist að verða mikilvægur partur af íslenskri menningu. . Airwaves er þekkt fyrir að ýta ungum 
tónlistarmönnum út fyrir kassann og kynna fyrir öllum sem vilja heyra. Dagskráin í ár er pökkuð af áhugaverðu og flottu ungu fólki. Vegna Airwaves hefur áhugi fyrir íslenskri tónlist aukist gríðalega á alþjóðlegum skala og tónlistarmenning hér heima blómstrað. Til þess að hita upp 
fyrir Aiwaves 2017 ákváðum við að spjalla við nokkra unga tónlistarmenn sem eru að feta sín fyrstu spor og eru að fara spila á hátíðinni í nóvember. Við ræddum við Ragnheiði Maríu úr tónlistardúóinu RuGl og Snorra Ástráðs, ungan DJ sem er djúptsokkinn í senunavið Kristófer Darra, 
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TJARNARBÍÓ • LAUGARDAG 28/10 • 12:00-16:00

Fulltrúar frá eftirtöldum skólum verða til viðtals:
England: ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH • BOURNEMOUTH UNIVERSITY 

LEEDS ARTS UNIVERSITY • CAMBERWELL COLLEGE OF ARTS • CENTRAL SAINT 

MARTINS • CHELSEA COLLEGE OF ARTS • LONDON COLLEGE OF COMMUNI-

CATIONS • LONDON COLLEGE OF FASHION • WIMBLEDON COLLEGE OF ARTS. 

Skotland: GLASGOW SCHOOL OF ART Ástralía: GRIFFITH UNIVERSITY. 

Ítalía og Spánn: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 

Þýskaland: MACROMEDIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES.

Örnámskeið “Portfolio preparation” 12:00-13:00 og 14:30-15:15
Sjá nánar dagskrá: lingo.is/frettir

Aðgangur
ÓKEYPIS

Námskynning
Háskólanám erlendis

Hvað eruð þið búnar að vera að spila lengi 
saman?
Við erum búnar að vera að spila saman frá því í 
9.bekk í Hagaskóla.Við vorum búnar að vera að 
semja í sitt hvoru lagi frekar lengi svo langaði Fríðu 
að taka þátt í söngkeppni í skólanum. Hún var með 
lag og bað mig um að útsetja það með sér. Svo bara 
í kjölfarið fór fólk að hvetja okkur til að taka þátt í 
Músíktilraunum og við það varð hljómsveitin til.

Hvaðan kemur nafnið RuGl?
Nafnið sjálft var komið langt fyrir hljómsveitina 
sjálfa. Við vorum einhverntímann bara í heimilis-
fræðitíma og vorum að leika okkur að blanda nöfn-
unum okkar bara saman á einhvern máta. Ef fyrsti 
stafurinn í mínu nafni er tekinn og annar í hennar, 
þriðji í mínu og fjórði í hennar þá kemur RuGl. Svo 
er R-ið og G-ið stór því eg heiti Ragnheiður og hún 
heitir Guðlaug. Þetta er frekar mikið rugl segir hún 
og hlær. 

Hvernig er að vera ungur listamður að stíga inn á 
senuna?
Það gengur rosalega vel. Við fáum alveg mikla 
athygli því við erum svo ungar. Þegar við tókum þátt 
í Músíktilraunum þá vorum við ekki að búast við því 
að komast í úrslit því við vorum lang yngstar af öll-
um. En svo bara komumst við í úrslitin. Það var rosa 
áberandi hvað við vorum ungar. Síðan þegar við vor-
um tilfnefndar sem Bjartasta vonin 2016 á Íslensku 
tónlistarverðlaununum það var frekar mikið mál. En 
núna á þessu ári eru miklu fleiri á okkar aldri á sama 
stað og við höfum verið að hvetja til þess að ungt fólk 
byrji að semja tónlist. Maður finnur alveg fyrir aukn-
ingu hjá ungu fólki að stíga inn á senuna. 

Hvaðan fáið þið inspó?
Mörg lög eru um að vera ungur. Það er samt alltaf 
eitthvað einstakt við hvert lag. Eitt lagið sem við 
sömdum fjallar um það þegar við héldum uppá 
jólin í tvo klukkutíma í ágúst, að gleyma öllum 
okkar vandamálum með því. Síðan fáum við mikinn 

innblástur frá listaverkum. Við sömdum til dæmis 
lag sem er í raun endurgerð einum af gjörningum 
Marinu Abramovic.

Hvernig heldur þú að spila á Airwaves muni hafa 
áhrif á feril ykkar? 

Við erum að spila á Airwaves í annað sinn núna. 
Okkur var boðið strax eftir Músíktilraunir 2016 að 
spila á Airwaves af einum dómara keppninar. Nú 
erum við samt miklu reyndari en þá. Við fundum 
alveg fyrir stressi fyrir alla fyrstu tónleikana okkar 
á síðasta ári. En nú erum við miklu meira bara að 
njóta þess að spila. 

Hvað var fyrsta „giggið” ykkar saman?
Í fyrsta sinn sem við vorum bókaðar var í Gamla Bíó 
að hita upp fyrir Risaeðluna.

Eigum við von á einhverju nýju efni frá ykkur á 
næstunni?
Já, algjörlega. Við erum búnar að vera í upptökum, 
áður en Fríða flutti til Danmerkur. Við ákváðum að 
halda þessu mjög nálægt okkur. Þannig við erum 
búnar að vera að gera þetta mest allt sjálfar. Við 
erum búnar að vera að þrykkja framan á plötu-
umslögin sjálfar. Systir mín er búin að vera mjög 
dugleg að halda utan um þetta og hjálpa okkur, án 
hennar værum við eiginlega ekki búnar að gera neitt. 
Því við eurm soldið ungar og villtar segir hún og 
hlær. 

Hvenær kemur nýja platan ykkar út?
Hún kemur út í nóvember. Við erum búnar að vera 
að selja hana bæði á vínyl og á „digital” útgáfu. Guð-
laug Fríða kemur heim fyrir Airwaves en við þurftum 
því að fresta úgáfutónleikunum okkar fram til jóla. 
Þannig þá verður lítið hlustunarpartý til að fagna. 

RuGl

líka mikil áhrif. Það hafa allir 
mismunandi innblástur. Það er 
ákveðinn grundvöllur sem við 
erum allir sammála um en það fer 
hreinlega eftir meðlimum hljóm-
sveitarinnar hvað þeir hlusta á og 
svona. Held samt að uppáhalds 
hljómsveit allra hérna inni Khan 
fyrir utan Sigurhjört.

Hvernig er að vera ungur lista-
maður að stíga inn á senuna?
Það er áhugavert og skemmtilegt. 
Við samt tilheyrum mjög afmörk-
uðum hópi sem er tiltölulega nýr 
inn á senuna. Við erum ekki að 
gera rapp/hip-hop. Það er metal 
senan sem er alveg frekar stór hér 
á landi og svo rapp senan sem 
hefur eiginlega tekið yfir. Síðan 
erum við í einhverri allt annari 
senu sem er alveg frekar óljós í 
augnablikinu. Einhver kássa af 
allskonar nýjum hljómsveitum 
svona „independent” tónlist. 

Eigum við von á einhverju nýju 
stöffi frá ykkur?
Við vorum að gefa út plötuna Lög 
til að slá við. Nafnið kemur frá því 
að nokkrir okkar vorum að vinna í 
kirkjugarði að slá gras í allt sumar. 
Það var staðurinn sem við hlust-
um hvað mest á tónlist. Hlusta á 

tónlist og slá frá 8 um morgun-
inn til 4. Það er alveg geggjað að 
hlusta á tónlist meðan maður er 
að slá. Mælum með að hlusta á 
tónlistina okkar og slá. Platan er 
á spotify en þeir eru líka með CD 
diska. Sem við búum sjálfir til og 
Villi teiknaði og gerði bæklinga 
sem fylgja með. Við eigum síðan 
alveg efni í aðra plötu, smáskífu 
sem við erum að vinna í að gefa 
út. 

Hvenær eruð þið nákvæmlega að 
spila á airwaves og haldið þið 
að það muni hafa mikil áhrif á 
feril ykkar?
Við spilum kl 19:10, 2. nóvember 
á Hard Rock café. Það mun alveg 
hafa einhver áhrif að spila. Ég 
meina þegar við vorum beðnir um 
að koma það hafði rosa mikil áhrif 
á okkur. Við vorum rosalega hissa. 
Þá vorum við búnir að spila svona 
tvisvar/þrisvar saman á giggi. Við 
vorum ekki búnir að gera neitt. 
Þannig það var soldið spark í okk-
ur að byrja að gera hluti og halda 
áfram að spila á tónleikum og 
svona. En maður er ekkert að setja 
of háar væntingar. Maður heldur 
sér bara niðri á jörðinni. 
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Hvað ertu búinn að vera að spila 
lengi?
Ég er búinn að vera að spila virkt 
í um það bil ár fyrir alvöru en ég 
byrjaði að DJ-a fyrir svona tveimur 
og hálfu ári. Þetta varð ekki neitt 
svona alvöru fyrr en í oktober í 
fyrra og hef ekki hætt síðan þá.

Hvað var fyrsta „giggið” þitt?
Það var MS-bjórkvöld á Hendrix. 
Það var fyrsta giggið sem ég bókaði 
sjálfur en ég spilaði með Sturla 
Atlas á Solstice 2016 þegar ég var 
15 ára.

Hvernig er að vera ungur lista-
maður að stíga inn á senuna?
Mér finnst það næs. Það er frekar 
yfirþyrmandi á köflum. Það hjálpar 
mjög mikið að vera svona ungur, 
fullt af krökkum að halda þessi 
viðburði og þá getur maður nýtt 
tengslanetið sitt. Maður kannast 
oftast fólkið sem er að halda þetta 
þannig það er mjög auðvelt að 
komast inn í „rotation-ið”. Síðan 
hefur þetta bara þróast úr því yfir 
í einhverja sturlun segir hann og 
hlær. 

Ertu að vinna í einhverju nýju 
„stöffi”?
Ég er náttulega ekki mikið í því að 
gera mína eigin tónlist. Hef gert 
það nokkrum sinnum en það var 
ekki það gott en jú en við erum að 
vinna með allskonar hluti sérstak-
lega fyrir hip-hop hátíðirnar okkar. 
Ég stofnaði Hip-hop hátíð menn-
ingarnætur, fékk með mér góðan 
hóp með mér í það. Er síðan búin 
að vera að vinna í mörgu síðan. Allt 
sem er ekki Sena eru við. Við erum 
soldið allstaðar.

Þegar þú ert með set hvað ertu 
helst að spila?
Ég hef og mun alltaf vera hip-hop 
DJ. Með einstaka undantekning-
um þegar mig langar að halda 
rave þá geri ég það. Er mest í því 
að spila íslenskt hip hop og unga 
listamenn frá Bandaríkjunum sem 
eru að stíga inn á senuna þar. En 
síðan er þetta bara hefðbundnu 
listamennirnir sem láta fólk dansa. 
Kendrick Lamar, Drake og fleiri.

Helduru að spila á Airwaves 
muni hafa mikil áhrif á feril þinn 
sem ungur listamaður?
Ég held að þetta muni bara gera 
svipað fyrir mig og að spila á Sol-
stice gerði núna í sumar. Að vera 
DJ á tónlistarhátið er bara þannig 
að það mun enginn mæta sérstak-
lega bara til að sjá þig, því þú ert 
eiginlega bara að spila tónlist eftir 
aðra. Airwaves er hannað fyrir 
ferðamenn.  Það koma endalaust af 
erlendum bókurum þarna, þannig 
ef ég set mig í rétta stöðu þá gæti 
eitthvað skemmtilegt gerst. Annars 
er þetta bara gaman. 

Hvenær ertu að spila á airwaves?
Er með alveg 7 gigg. Ég er að DJ-a 
fyrir Joey Christ og er búin að vera 
að gera það síðan hann gaf út nýju 
plötuna sína. Ég byrja vikuna á 
Listasafni Reykjavíkur kl 00:20, 1. 
nóv. Svo fljúgum við til Akureyrar 
á fimmtudeginum, þar sem ég tek 
2 set á Pósthúsbarnum. Svo spila 
ég ekki aftur fyrr en á laugardegin-
um þar spila ég á Hverfisbarnum 
02:30-04:00. Síðan eru off-venue 
gigg þarna inn á milli. 

Snorri



Við viljum að námsmenn fái styrk til náms — ekki bara námslán.

Við ætlum að taka upp námsstyrkjakerfi að norrænni fyrirmynd, 65.000 króna 

styrk á mánuði og lán ofan á það upp að fullri framfærslu með samtímagreiðslu, 

sem íslenskum námsmönnum hefur aldrei áður staðið til boða. Mikill meirihluti 

námsmanna mun njóta verulegs ávinnings af breytingunum.

Fyrir okkur öllNámsstyrkjakerfi að 
norrænni fyrirmynd

xd.is

Fyrir okkur öll
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A
f hverju erum við aftur að 
kjósa? Stundum er erfitt að 
átta sig á því. Ekki í þessu 
einsleita 14. september 

samhengi heldur bara yfir höfuð. 
Að kjósa ekki í þessum kosningum 
breytir ekki rétt okkar til að kjósa í 
þeim næstu, hvort sem það er eftir 
fjögur ár eða fjóra mánuði. Hvert 
er atkvæðið einu sinni að fara, ef 
við kjósum hvort sem er alltaf það 
sama og áður. Við steypum af stóli 
til að leyfa einhverjum alveg eins að 
skríða í hann aftur, stóllinn stendur 

eftir, óbreyttur nema kannski aðeins 
slitnari fyrir vikið.

Það gleymist stundum að kosn-
ingarétturinn er ekki sjálfgefinn. 
Fyrstu bílar landsins keyrðu um í 
ellefu ár áður en konur fengu að 
kjósa í alþingiskosningum. Jafnvel 
þá takmarkaðist rétturinn við konur 
yfir fertugt og karlmenn með hreina 
sakaskrá sem stóðu ekki í skuld við 
sveitafélagið. Stundum er mikilvægt 
að kjósa til að minna á að við get-
um það. 

Ef maður vill taka afstöðu þarf 

að kynna sér hana og ef engin höfð-
ar til manns þá að skila inn auðu. 
Auðir kjörseðlar eru taldir, það er 
nauðsynlegt að muna. Sama hvað 
maður kýs þá er þátttakan sjálf 
merki um að vera annt um samfé-
lagið og að láta uppbyggingu þess 
sig varða. Við höfum engin áhrif ef 
við tökum ekki þátt. 

Með auknu upplýsingaflæði 
gegnir lýðræði símikilvægara hlut-
verki í samfélaginu og því fylgir 
einnig þeim meiri ábyrgð. Við sem 
meðlimir lýðræðissamfélags berum 

ákveðnar skyldur til þess að gæta 
réttinda okkar og samborgara okkar. 
Upplýsingaflæði og kosningaréttur-
inn eru órjúfanlegir þættir lýðræðis. 
Óupplýst lýðræði gæti alveg eins 
verið einveldi; það gegnir engum til-
gangi. Lýðræði er ekki fullkomið en 
það er ekki úrelt heldur. Stundum er 
erfitt að muna það og manni líður 
eins og atkvæðið falli í tóman kassa 
en þaðer hættulegur hugsanaháttur.

Það er auðvelt að líta á það sem 
einhvers konar yfirlýsingu að sitja 
heima í stað þess að kjósa en það 

eina sem það lýsir yfir í raun og 
veru er að okkur sé sama um kosn-
ingaréttinn sem kynslóðirnar sem 
á undan okkur komu börðust fyrir. 
Frelsið til að stýra eigin samfélagi 
er ekki sjálfsagt og það þarf ekki að 
horfa langt út fyrir landsteinana til 
að sjá hversu ósjálfsagður sá réttur 
er í raun og veru. 

28. október er því mikilvægt að 
fjölmenna á kjörstað og taka upp-
lýsta ákvörðun. 

Nafnlausar vangaveltur um 
lýðræði og kosningaréttinn

S
ælir, kæru menntaskólanemar. Ég heiti 
Þórdís og er fyrrverandi meðlimur 
ritstjórnar. Ég er hér til að færa ykkur 
skilaboð handan stúdentsprófsins. Já, ég 

er nefnilega búin með stúdent, það er frábært, 
algjört frelsi. Ekki flýta ykkur samt því mennta-
skóli er æðislegur líka. En ástæðan fyrir því að ég 
er komin aftur á síður framhaldsskólablaðsins er 
sú að háskólinn er í vandræðum. Fjárhagsvand-
ræðum, og þið getið hjálpað. 

Ég er tvítugur háskólanemi í frjársveltum 
háskóla. Ég get ekki lýst því almennilega hversu 
mikið það dregur úr mér metnaðinn að læra 
við þær aðstæður. Ég ber djúpa ást til háskóla 
íslands, ég fór í Háskóla unga fólksins á hverju 
sumri, gekk um með HÍ taujpoka frá ellefu ára 

aldri og út grunnskóla. Ég hef alltaf ætlað mér 
að læra við HÍ. En því er ekki hægt að neita að 
Háskólinn er virkilega fjársveltur.

Háskólarnir eru hjarta samfélagsins. Þeir 
menntar hjúkrunarfræðingana okkar, læknana, 
lífeindafræðingana, sálfræðingana, kennarana, 
alla. Samfélagið andar og blæðir með mennta-
kerfinu. Þegar háskólarnir okkar, sérstaklega 
stærsti háskólinn okkar getur ekki sinnt sínu 
starfi vegna skorts á fjármagni, þá er samfélagið í 
heild sinni komið í vandræði. 

Við getum ekki öll pakkað saman og yfir-
gefið landið til þess að sækja þá menntun sem 
okkur dreymir um. Við getum ekki öll borgað 
hundruðir þúsundu á ári til þess að sækja okkur 
menntun. Við vitum öll að fjárhagsstaða fólks á 

íslandi er mjög misjöfn, jafnvel misjafnari en við 
erum mörg (Við erum ekki svo mörg nefnilega), 
ef svo má að orði komast. En við eigum öll skilið 
að mennta okkur, eltast við drauma og þroskast 
sem einstaklingar. Háskólanám gerir svo mörg-
um kleift að verða hamingjusamir, uppbyggilegir 
meðlimir samfélagsins, við verðum að standa 
vörð um háskólana okkar.

Að lokum við ég taka það fram að ég mæli ekki 
gegn því að fara í Háskóla Íslands. Hann er hag-
stæðasti kosturinn, andinn í skólanum er frábært 
og úr mörgu að velja. Svo er HÍ líka frábær skóli, 
en hann helst ekki þannig til lengdar ef ekki 
verður aukið fjárframlögum til skólans. Þegar við 
göngum til kosninga þá skulum við saman kjósa 
menntun, kjósa upplýsta framtíð fyrir alla.

Kæru menntaskólanemar
Þórdís 
Dröfn 

skrifar
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Framhald á næstu síðu

Límmiðar
Myndaþáttur eftir Iðunni Daníelsdóttur
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TÓNASTÖÐIN • SKIPHOLTI 50D • REYKJAVÍK • S. 552 1185  •  TONASTODIN.IS

Guðmundur
Kristnn Jónsson

upptökustjóri
Ásgeir, Hjálmar, 

Baggalútur,
Memphismafían,

Megas og Senuþjófarnir

„Ég kem oft
í Tónastöðina

Stundum bara til
að fá mér kaffi ! “
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Anna Marie Paabumets, Eistland 

Hver er reynsla þín af réttindum kvenna í 
Eistlandi?
Á síðastliðnum tuttugu árum hefur réttind-
um kvenna í Eistlandi farið mikið fram, 
þær taka virkari þátt stjórnmálum og eru 
fleiri í æðstu stöðum samfélagsins en áður. 
Til dæmis er núna kvenforseti í landinu, 
í fyrsta skipti í sögunni. Fleiri mæður eru 
útivinnandi. Stærsta hindrunin sem við 
stöndum frammi fyrir er launamunur 
kynjanna, en hér er hann sá mesti í Evrópu, 
27%. Heimilisofbeldi er líka stór vandi. 

Hvernig upplifir þú samfélagsumræðuna 
í Eistlandi, hvernig er talað um konur?
Mér finnst við geta bætt okkur. Fyrsta 
skrefið er að viðurkenna vandann, en þar 
erum við komin nokkuð vel á veg. Því 
miður er kynjamisrétti oft bara skilgreint 
út frá launum. Jafnrétti er svo miklu meira 
en það. Þetta snýst um uppeldi og staðla 
sem samfélagið býr til. Litlar stelpur leika 
sér að gervieldhúsum og strauborðum eins 
og þær séu að búa sig undir framtíðina, 
en litlir strákar eignast byssur og bíla, því 
,,þannig á það að vera.”

Ég man þegar amma mín sagði við mig: 
,,Anna, það er svo gott að þú kunnir að 
elda, eiginmaður þarf eiginkonu sem er fær 
í eldamennsku.” Þrátt fyrir að amma sé ekki 
af minni kynslóð er þetta viðhorf ekki farið. 
Samfélagið hefur ákveðnar hugmyndir um 
hina fullkomnu konu, í góðu formi en ekki 
of sterkbyggð, menntuð en ekki of metn-
aðargjörn, vingjarnleg en samt hlédræg, 
hláturmild en tekur ekki of mikið pláss í 
samræðum.

Hefur þú upplifað fordóma á grundvelli 
kyns þíns?
Ég get stolt sagt að ég hafi ekki upplifað 
misrétti á grundvelli kyns míns, allavega 
ekki beint. Ég hef alist upp í umhverfi þar 
sem það að vera kona er ekki álitið hindr-
un. Foreldrar mínir og kennarar hafa hvatt 
mig til að vera sjálfstæð og segja hvað mér 
finnst. 

En auðvitað heyrir maður niðrandi 
ummæli í umhverfinu, til dæmis í skólan-
um eða í partýjum. Ég hef til dæmis æft 
róður í fimm ár. Ég átti einu sinni samtal 
við fyrrum liðsfélaga minn, sem sagði mér 
að ég ætti ekki að lyfta of mikið í ræktinni, 
annars yrði ég of stór og mössuð. Svona 
athugasemdir valda mér alltaf vonbrigðum.

Býður skólakerfið í Eistlandi upp á 
kynjafræði? Er kynjasjónarmið innleitt í 
kennslu, til dæmis í sögu? 
Ef ég á að segja eins og er, þá er þetta í 
fyrsta sinn sem ég heyri orðið kynjafræði. 
Ég held það svari spurningunni. Í samfé-
lagsfræði höfum við talað um kynhlutverk 
og hvernig þau hafa áhrif á samfélagið. 
Yfirferðin ristir þó ekki djúpt, það skapast 
aldrei ítarlegar umræður.

Hefur þú orðið vör við aðgerðir í þágu 
femínisma í Eistlandi?
Þær mættu alveg vera fleiri. Femínismi er 
ekki mjög útbreitt og algengt umræðuefni. 
Það er til vefsíða sem er rekin af fimm kon-
um sem heitir Feministeerium (femínismi 
+ ráðuneyti) sem birtir greinar um málefni 
kynjanna í hverri viku. Þær skipuleggja líka 
verkefni sem ætlað er að vekja umræður 
um femínisma.

Ertu femínisti? Af hverju/af hverju ekki?
Já. Ég er femínisti af því að fyrir mér eru 
allir jafnir. Ég er femínisti vegna þess að ég 
trúi því að allar konur eigi skilið tækifæri til 
að njóta hæfileika sinna. 

Áttu þér femíníska fyrirmynd?
Já, en hún er ekki heimsþekkt. Hún var 
uppi á 20.öld og hét Marie Under. Marie var 
eistneskt ljóðskáld, sú fyrsta til að skrifa um 
kynlíf og nautnir holdsins í verkum sínum. 

Hún var forsprakki bókmenntahreyfingar 
sem hét Siuru, sem samanstóð af henni 
og sjö karlmönnum. Marie þótti mjög 
sjálfstæð og frökk, skrif hennar um erótík 
stuðuðu hina íhaldssömu í þjóðfélaginu. 
Hún setti mikinn svip á eistneska menn-
ingu og bókmenntir.

Hvað heldur þú að hægt sé að gera til að 
öðlast jafnrétti kynjanna?
Við þurfum að byrja innanfrá, ekki bara ut-

anfrá, og þá á ég við okkur sjálf. Hvað gerir 
þú dagsdaglega til að draga úr mismunun? 
Það er ekki bara undir mönnunum komið 
að breyta því sem breyta þarf, heldur kon-
um líka. Hvað gerið þið, konur, til að draga 
úr misrétti? Tjáið þið ykkur þegar þið verðið 
vitni að fordómum, hvetjið þið aðrar konur 
til að tjá sig? Ef allir reyndu að vera bestu 
útgáfurnar af sjálfum sér myndum við sjá 
framfarir.

Rebecca Preen, Taíland

Hver er reynsla þín af réttindum kvenna í 
Taílandi?
Konur í Taílandi voru á meðal þeirra fyrstu 
í Asíu til að fá kosningarétt árið 1932. 
Þrátt fyrir það finnst mér réttindi kvenna í 
Taílandi ekki hafa tekið miklum framförum 
síðan. Kvenfrelsishreyfingin hefur gengið 
í gegnum hæðir og lægðir sem eru mjög 
háðar stjórnmálaástandi landsins. Það 
leikur lítill vafi á því að Taíland er karllægt 
feðraveldissamfélag, þar sem stjórn ríkisins 
og stofnana hefur alltaf verið í höndum 
karla.

Konur mega eiga eignir og land. Þær 
hafa rétt til þess að ferðast og vinna á 
ýmsum sviðum, þar sem þær njóta margra 
réttinda á við karlmenn. Í taílensku stjórn-
arskránni segir að allir borgarar skuli njóta 
sömu lögverndar óháð uppruna, kyni eða 
trúarbrögðum. Orðatiltæki sem enn er not-
að vísar til kvenna sem ,,afturfóta fíls” - sem 
þýðir að þær gegni mikilvægu hlutverki á 
bak við tjöldin, styðjandi karlmenn og sem 
afkastamiklir þátttakendur í efnahagslífinu. 

Þrátt fyrir allt þetta er ekki hægt að segja 
að konur njóti jafnræðis í Taílandi. Það eru 
menningarlegar fyrirstöður sem þarf að 
yfirstíga. Í búddisma, til dæmis, segir að 
konur þurfi að endurfæðast sem karlar til 
að öðlast nirvana. 

Hvernig upplifir þú samfélagsumræðuna 
í Taílandi, hvernig er talað um konur?
Fegurðarsamkeppnir eru mjög algengar 
í Taílandi, og kynlíf er mjög viðkvæmt 
umræðuefni fyrir Taílendingum. Taílenskar 
konur líta á móðurhlutverkið sem háleitt 
takmark. Eiginkonum er skylt að vinna 
húsverkin á meðan mennirnir vinna. Konur 
eiga að vernda og veita umhyggju, það er 
greinilegt í gömlu orðatiltæki sem segir 
að góð kona ,,vakni fyrr og sofni seinna en 
maður hennar.” Fóstureyðingar eru ekki 
löglegar, því þeir munkar og dómarar sem 
segjast vera siðferðilegir verndarar okkar 
eru andvígir þeim. Þeir halda því fram að 
með rétti kvenna til fóstureyðinga væru þær 
hvattar til að drepa saklaus ungabörn og 
lifa lauslátara lífi. Ef litið er á stöðu munka í 
stjórnmálum eru margir þeirra mjög hægri-
sinnaðir og styðja jafnvel ofbeldi. Konur 
eiga að ráða yfir eigin líkama!

Hefur þú upplifað fordóma á grundvelli 
kyns þíns?
Já, mér hefur oft verið mismunað vegna 
kyns míns. Algengast er að karlmenn kalli 
eitthvað á eftir mér eða flauti á mig þegar 
ég er úti að labba með hundinn minn eða 
bara að versla með vinum mínum, sem er 
sorgleg staðreynd. Þegar ég segi að ég spili 
fótbolta er því mætt með hlátri og vantrú. 
Fólk trúir því ekki að ég spili með besta 
nemendaliði Suðaustur-Asíu af því að fót-
bolti er ,,strákaíþrótt.”

Mér finnst fegurðarstaðlarnir hér líka 
klikkaðir, föl húð er eftirsóknarverðari en 
sólbrún. Ég ver miklum tíma í sólinni, og 
því hafa margir gefið sig að mér og ráðlagt 
mér að nota hvíttunarkrem eða að taka 
,,hvíttunarpillu” því sólbrúnkan er álitin 
ljót. 

Býður skólakerfið í Taílandi upp á 
kynjafræði? Er kynjasjónarmið innleitt í 
kennslu, til dæmis í sögu? 
Ég held að skólinn minn hafi aldrei boðið 
upp á kynjafræðiáfanga, en kynja- og 
femínísk sjónarmið hafa algjörlega verið 
tekin til greina í sögu (bylgjur femínism-
ans) og í enskum bókmenntum (femínískir 
bókmenntatextar). Það skal þó tekið fram 
að ég er í alþjóðlegum skóla.

Býður skólakerfið upp á kynfræðslu? 
Hefur þú fengið einhverja fræðslu um 
kynferðislegt samþykki?

Anna Marie Paabumets

Rebecca Preen

Afturfætur fíls
Á þessu ári hef ég verið þeirrar gæfu aðnjótandi að kynnast ungu fólki frá öllum heimshornum. Í maí keppti ég í alþjóðlegri 
ræðukeppni þar sem komu saman 48 ungmenni frá 6 heimsálfum. Úr varð ómetanleg vinátta, áhugaverðar samræður og stækkaður 
sjóndeildarhringur. Ég ákvað að spyrja þrjár vinkvenna minna úr keppninni um stöðu kvenna í heimalöndum þeirra. 

Melkorka Gunborg Briansdóttir skrifar

Framhald á næstu síðu
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Catcher in the Rye - J.D. Salinger

Sagan fjallar um nokkra daga í lífi unglings-
drengsins Holdens Caulfield eftir að hann 
er rekinn úr skólanum sínum fyrir lélega 
frammistöðu. Það drífur ýmislegt á daga hans 
og hefði mátt forðast það flest ef ekki væri fyrir 
ákveðnar skoðanir Holdens á lífinu og hvernig 
því skal lifað. Ó Holden Caulfield. Þú hatar hann 
annaðhvort eða elskar. Catcher in the Rye (eða 
Bjargvætturinn í grasinu eins og hún heitir á 
íslensku) er bók sem allir unglingar ættu að 
lesa, sérstaklega ef þeim finnst engin skilja þá, 
því það er enginn meira miskilinn en Holden 
nokkur Caulfield. 

Of Mice and Men - John Steinbeck

Létt og laggóð bók um vinina George og Lennie 
sem er kómísk og skemmtileg alveg þangað til 
að annar þeirra myrðir hinn. George og Lennie 
eru farandverkamenn sem eru nýbyrjaðir að 
vinna á nýju býli í Kalíforníu. George er gáfaður 
en ómenntaður, Lennie er þroskaskertur og eru 
þeir bestu vinir til margra ára. Þeir eiga það til 
að lenda í allskonar vandræðum en hafa ávallt 
staðið saman. Sagan gerist í byrjun 20.aldar og 
er eitt af frægustu bókmenntaverkum heims. 
Bókin er mjög stutt og því tilvalin ef þér langar 
að kynna þér sígildar bókmenntir en nennir ekki 
að lesa bók sem er þyngri en meðal ungabarn. 

The Great Gatsby - F. Scott Fitzgerald

Ha? Er The Great Gatsby bók? Ég hélt að það 
væri mynd með Leonardo DiCaprio.

The Great Gatsby er saga sögð frá sjónarhorni 
Nick Carraway sem er glænýr nágranni millj-
ónamæringsins Jay Gatsby. Gatsby er aðallega 
þekktur fyrir stórfenglegu veislurnar sem hann 
heldur og allt merkilega fólkið sem hann býður 
í þær. Gatsby er samt bara venjulegur maður 
með venjuleg vandamál eins og Nick Carraway 
uppgötvar þegar hann kynnist hinum mikla 
Gatsby betur. Bókin er ekki löng en mætti samt 
vera styttri. Lesningin er þó alveg þess virði og 
bókin mjög góð viðbót í safnið. 

Þrátt fyrir það orðspor sem fer af Taílandi, 
þar sem ferðamannaiðnaðurinn er ná-
tengdur kynlífsiðnaði og vændi, eru viðhorf 
til kvenna frekar íhaldssöm. Ekki þykir við 
hæfi að konur og karlar sýni væntumþykju 
og nánd opinberlega, og almennt er ætlast 
til þess að konur séu hreinar meyjar þegar 
þær gifta sig. Ég á nokkra vini sem ganga 
í taílenska almenningsskóla sem segjast 
nánast enga kynfræðslu hafa fengið. Það að 
tala um kynlíf og jafnvel að vera í sambandi 
er stranglega bannað í almenningsskólum.

Ég hef verið heppin og fengið að alast 
upp í alþjóðlegum skóla þar sem umræðan 
er opnari. Sem hluti af náminu fengum við 
mikla kynfræðslu, þar sem rík áhersla var 
lögð á samþykki.

Vinkona mín sagði mér að mamma 
hennar minni sig reglulega á að kynlíf 
muni eyðileggja hana og að hún verði 
kölluð drusla, svo hún verði að bíða fram 
að brúðkaupi. Hún hefur átt kærasta í þrjú 
ár, en þau mega bara haldast í hendur og 
faðmast, þau hafa aldrei sofið saman og 
þegar þau kysstust tók mamma hennar 
hana á eintal þar sem hún sagði henni að 
gera þetta aldrei aftur, það væri vanvirðing 
við tælenska menningu. 

Hefur þú orðið vör við aðgerðir í þágu 
femínísma í Taílandi? 
Ég hef því miður ekki orðið vör við neinar 
nýlegar femínískar herferðir í Taílandi.

Ert þú femínisti? Af hverju/af hverju ekki?
Ég er sannfærður femínisti vegna þess að 
ég vil ná fram kynjajafnrétti í heiminum.

Hvað heldur þú að hægt sé að gera til að 
öðlast jafnrétti kynjanna í Taílandi?
Ég held að lykillinn sé að veita almenn-
ingi, þar með talið ungu fólki, kynfræðslu. 
Við þurfum líka að valdefla konur svo að 
þær þurfi ekki að aðlagast forneskjulegum 
hefðum.

 

Taghrid Firdous, Pakistan

Hver er reynsla þín af réttindum kvenna í 
Pakistan?
Ásökun fórnarlamba, heiðursmorð og 
mannorðsárásir. Stúlkur öðlast takmark-
aðan félagsþroska, en drengir velja sér 
háskólagráður fyrst, svo giftingarhringi. 
Dóttirin er líffræðilegur sýningargripur föð-
ur hennar þar til hún neitar að gefa eftir, þá 
verður hún dóttir móður sinnar. Konan er 
aðeins viðurkennd sem móðir, dóttir, systir 
eða eiginkona karlmannsins. Það skiptir 
engu máli hver þú ert, svo lengi sem þú ert 
líka eftirgefanlegur hnefaleikapúði sem 
karlmenn líta á sem eign sína.

Við erum ekki að hrópa ,úlfur, úlfur’ yfir 
dauðum málstað. Ójöfnuðurinn er greini-
legur og konur finna sárast fyrir honum. 
Við erum alltaf einhverjum skrefum aftar í 
kapphlaupi sem engin okkar vildi taka þátt 
í. Þetta hefði aldrei átt að vera keppni til að 
byrja með.

Hvernig upplifir þú samfélagsumræðuna 
í Pakistan, hvernig er talað um konur?
Í samfélagi okkar þar sem hefðirnar eru 
rótgrónar og formfastar, hafa kynhlutverk 
orðið hluti af menningunni. Það að setja sig 
upp á móti þeim er misskilið svo illilega að 
þú verður að velja þér bardaga, eða hlýða af 
hræðslu við afleiðingarnar. 

Þegar ég berst fyrir réttindum mínum er 

ég álitin óhlíðin. Með því að tala um þau 
sýni ég vanvirðingu. Það að styðja málstað 
gerir þig að skotmarki og ég hef lært að láta 
aðeins slag standa þar sem raunveruleg 
ógn steðjar að mér. Vegna þess hve baráttan 
er raunveruleg og sífelld hef ég þurft að láta 
sumt sem vind um eyru þjóta. Eyru sem 
neita að hlusta munu ekki hrinda af stað 
byltingu, heldur opin augu. 

Hefur þú upplifað fordóma á grundvelli 
kyns þíns?
Já. Oft. Gjarnan fylgja því efasemdir um 
sjálfa mig. Er ég að grafa undan þessum 
réttsýna málsstað með því að nota hann til 
að hugga sært stolt? En áður en ég missi 
mig í því, kemur alltaf upp á yfirborðið að 
já, það voru fordómar sem kostuðu mig 
bikarinn í einhverri keppninni. Talsmáti 
dómaranna lét það alveg í ljós. Þeir segja 
mér að hijabinn minn sé slæm hugmynd, 
en spyrja hann um val á háskólum (fimm-
-ára áætlunin mín er skotheld, en nú 
munu þau aldrei vita það). Þessar keppnir 

hætta að skipta mig nokkru máli um leið 
og brestirnir, sem eru hluti af mun stærra 
vandamáli, afhjúpast.

Hefur staða þín sem nemandi skarast við 
stöðu þína sem kona?
Ég er í forréttindastöðu. Ólæsi í Pakistan 
er með því mesta sem þekkist í heiminum, 
það að hljóta menntun er lúxus. Þrátt fyrir 
að aðgangur allra kynja að menntun sé 
takmarkaður, þá felst greinilegi munurinn 
í því að aðeins hluti af vinkonum mínum 
gengur í skóla og vinnur þannig að því að 
koma sér í mjúkinn hjá tilvonandi tengda-
foreldrum. Fékkstu slæma einkunn? Ekkert 
mál, þú giftir þig á endanum. Er streitan að 
ná yfirhöndinni? Hafðu engar áhyggjur, ég 
skal hafa samband við frænku í Ameríku. 
Fáum handa þér græna kortið.

Þetta hef ég heyrt frá því að ég var barn, 
að maðurinn minn muni sjá um þetta. Að 
eina hlutverk mitt í framtíðinni sé að ann-
ast hann. Það er fáránlegt.

Býður skólakerfið í Pakistan upp á kynja-
fræði? Hefur kynjafræðisjónarmið verið 
innleitt í kennslu, til dæmis í sögu?
Að undanskyldum félagsvísindagreinum, 
þá innleiða menntastofnanir hér yfirleitt 
ekki málefni eins og þessi í námsskrána. 
Mín upplifun er sú að umdeild málefni séu 
ekki rædd, þó þau séu viðeigandi og mik-
ilvæg. Það hafa samt verið námskeið þar 
sem námsskráin sér okkur fyrir fræðslu um 
kynjafræði eins hlutlaust og frá eins mörg-
um sjónarhornum og mögulegt er. Nem-
endur ganga inn í þessar kennslustundir 
og kynnast þar femínisma í fyrsta sinn, en 
ganga út með varanlega óbeit á honum. 
Mögulega er vandamálið skoðanir van-
hæfa kennarans. Eða kannski er veigamesti 
vandinn sá að margar konur vilja ekki einu 
sinni breytingar. Þær þekkja bara skortinn, 
og eru því ekki meðvitaðar um þau réttindi 
sem þær fara á mis við.

Hefur þú fengið kynfræðslu, eða fræðslu 
um kynferðislegt samþykki?
Nei, aldrei. Það er álitið skammarlegt 
að tala opinskátt um kynlíf. Og varðandi 
samþykkið, þá væri góð hugmynd að ráðast 
fyrst gegn því rótgróna viðhorfi ungra 
kvenna að þeirra helsti tilgangur sé að vera 
undirgefnar þjónustustúlkur manna sem 
þær hafa aldrei hitt. Þá gætum við kannski 
komist á stig þar sem þær hafa endurheimt 
rétt sinn til að segja nei og þeirra ákvarðan-
ir eru virtar. Þá verður kynlíf kannski eitt-
hvað sem konur geta notið, en ekki eitthvað 
til að beygja sig undir.

Ert þú femínisti? Afhverju/afhverju ekki?
Já. Ég vil jafnrétti fyrir öll kyn, alls staðar. 
Svo einfalt er það.

Átt þú þér femíníska fyrirmynd?
Augljósa svarið er Malala Yousafzai. Já, 
auðvitað Malala. En á sama tíma ekki. Eins 
frábært og það væri að fyrsta femíníska 
fyrirmyndin mín væri af sömu menningu 
og kynþætti og ég, þá hreppir ástralska 
leikkonan Caitlin Stasey þann titil. Þetta 
segir ýmislegt um þann skort á fjölbreytni 
sjónarhorna sem ríkir í femínískri umræðu 
nútímans, umfjöllun um reynsluheim 
kvenna sem ekki eru hvítar er verulega 
ábótavant í almennum fjölmiðlum. En 
þannig er það, hún kynnti femínisma fyrir 
mér. Önnur kona sem hafði áhrif á mig 
í æsku var Efua Dorkenoo, en hún hefur 
barist gegn aðgerðum á kynfærum kvenna í 
Afríku og Mið-Austurlöndum.

Hvað heldur þú að hægt sé að gera til að 
öðlast kynjajafnrétti í Pakistan?
Ég held þetta snúist um að gera það sem þú 
getur, fyrir þá sem geta það ekki. Mér finnst 
við hafa staðnæmst. Ef heimurinn á enn í 
erfiðleikum með að venjast hugmyndinni 
um jafnrétti, þá veit ég ekki hvort einhvers 
konar opinberun leynist þarna úti. Ég veit 
að baráttan fyrir réttlátum málstað ætti ekki 
að jafn einangruð og hún er.

Taghrid Firdous er fyrir miðri mynd.

Heiðursmorð
Heiðursmorð eru hefndaraðgerðir, 
oftast dauði, framkvæmdar af karl-
mönnum gegn kvenættingjum sínum, 
sem taldar eru hafa brotið gegn heiðri 
fjölskyldunnar.

Bókaklúbburinn
(a.k.a. Bækur sem allir þurfa að lesa í ensku sem eru líka bara frekar skemmtilegar) 

Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir skrifar



Atvinnumál
• Við ætlum að láta Landsbankann leiða 

fjármálakerfið inn í breyttan heim með 
lægri vöxtum

• Við ætlum að tryggja samkeppnishæfni 
ferðaþjónustunnar

• Við ætlum að eyða óvissu um framtíð 
ferðaþjónustunnar

• Við ætlum að klára endurskipulagningu 
fjármálakerfisins og byggja upp fjármála-
kerfi sem þjónustar almenning, ekki öfugt

• Við ætlum að nýta forkaupsrétt ríkisins á 
Arionbanka svo hægt sé að endurskipu-
leggja fjármálakerfið

• Við ætlum að afhenda Íslendingum 1/3 
hlutabréfa í Arionbanka

• Við ætlum að sjá til þess að hagstjórn-
artæki Seðlabankans hafi betri áhrif - án 
verðtryggingar

• Við ætlum að selja Íslandsbanka til 
erlends banka til að auka samkeppni í 
bankaþjónustu á Íslandi

• Við ætlum að stofna dótturbanka Lands-
bankans til að bjóða lægri vexti og betri 
kjör fyrir fólkið í landinu

• Við ætlum að ljósleiðaravæða landið allt 
til að auka atvinnumöguleika allra íbúa 
samfélagsins

Byggðarmál
• Við ætlum að snúa margra áratuga dýrri 

vörn í byggðarmálum í arðbæra sókn fyrir 
Ísland allt

• Við ætlum að stjórna heildaruppbyggingu 
landsins frá einum stað svo ábyrgðin sé 
skýr

• Við ætlum að vinna í og hrinda í fram-
kvæmd heildaráætlun í uppbyggingu fyrir 
Ísland allt

• Við ætlum að leysa vanda sauðfjárbænda 
til að tryggja að samfélögin á lands-
byggðinni haldi styrk sínum

• Við ætlum að nýta sóknarfærin í íslensk-
um landbúnaði og þróa hann í samstarfi 
við góðar samgöngur

Evrópumál
• Við teljum að hagsmunum Íslands sé 

betur borgið utan Evrópusambandsins

Heilbrigðismál
• Við ætlum að byggja nýjan spítala á betri 

stað og búa þannig til aðalaðandi vinnu-
stað sem stuðlar að betri líðan sjúklinga

• Við ætlum að auka forvarnir sérstaklega 
því þær eru besta sparnaðarráðið í heil-
brigðiskerfinu

• Við ætlum að efla á ný heilsugæslu og 
sérfræðilækningar á landsbyggðinni

• Við ætlum að byggja hjúkrunarheimili og 
tengja þau betur við sterkari þjónustu 
heilsugæslunnar

Húsnæðismál
• Við ætlum að koma á eðlilegu vaxtastigi 

í fjármálakerfi fyrir fólk, til að búa ti lbetri 
húsnæðismarkað

• Við ætlum að láta Íbúðalánasjóð gegna 
félagslegu hlutverki og veita óverðtryggð 
lán

• Við ætlum að gera átak í byggingu þjón-
ustuíbúða, bæta heimahjúkrun og fjölga 
hjúkrunarrýmum

Jafnréttismál
• Við ætlum að styrkja stöðu Íslands sem 

leiðandi ríkis á sviði jafnréttis og beita 
henni markvisst til að efla kynjajafnrétti 
annarsstaðar í heiminum.

• Við viljum efla jafnrétti því ekkert ríki get-
ur verið fullþróað án jafnrétti kynjanna.

Menntamál
• Við ætlum að styðja menningararf um allt 

land því það á að vera eftirsóknarvert að 
búa á landsbyggðinni

• Við ætlum að endurskoða námslánakerfið 
með hliðsjón af því sem hefur virkað best 
á Norðurlöndunum

• Við ætlum að styðja sérstaklega við iðn- 
og tækninám í framhalds- og háskólum 
með fjármagni og samstarfi

Samgöngumál
• Við ætlum að tryggja flugvöllin áfram í 

Vatnsmýrinni, samgöngumiðstöð fyrir alla 
landsmenn

• Við ætlum að iðurgreiða innanlandsflug 
þvi allir í samfélaginu eiga að búa við 
góðar samgöngur

Sjávarútvegsmál
• Við ætlum að setja ákvæði í stjórnarskrá 

um þjóðareign á auðlindinni
• Við ætlum að endurskoða hvernig gjald-

töku á náttúruauðlindum er háttað.
• Við ætlum að auka stöðugleika í rekstar-

umhverfi sjávarútvegsins

Skattamál
• Við ætlum að innleiða skattalega hvata 

fyrir fólk og fyrirtæki utan höfuðborgar-
svæðisins

• Við ætlum að stöðva verðtryggingu á 
neytendalánum með breytingum í fjár-
málakerfinu

• Við ætlum að lækka tryggingagjald og 
lækka það meira fyrir fyrstu 10 starfs-
menn fyrirtækisins

• Við ætlum að endurgreiða virðisaukaskatt 
af byggingu húsnæðis á „köldum svæð-
um“

Stjórnarskrámál
• Við ætlum að endurskoða stjornarskrána 

í köflum á næstu tveim kjörtímabilum.
• Við ætlum að beita okkur fyrir ákvæðum 

um beint lýðræði og borgarafrumkvæði í 
stjórnarskrá.

Umhverfismál
• Við ætlum að gera ísland tilbúið fyrir 

framtíðina með markvissum aðgerðum í 
átt að rafbílavæðingu um allt land

• Við ætlum að setja og framkvæma 
heildarstefnu varðandi orkuskipti í sam-
göngum á Íslandi 

• Við ætlum að fylgja áætlun Íslands í sam-
ræmi við COP21 Parísarsáttmálann um 
loftslagsmál 

• Við ætlum að efla samstarf ríkisins við 
fyrirtæki og sveitarfélög um kolefnisjöfnn 
og endureimt votlendis 

Velferðarmál
• Við ætlum að tryggja að atvinnutekjur 

skerði ekki lífeyrisgreiðslur
• Við ætlum að tryggja að lágmarkslífeyrir 

fylgi lágmarkslaunum
• Við ætlum að gera ríkinu skylt að uppfylla 

ákveðið þjónustustig um land allt
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Allt fram streymir
1. hluti

Sölvi Halldórsson skrifar

H
ann stormaði inn til hennar 
eins og hræðilegur stormur. 
Hún hafði tekið eftir gár-
um sem höfðu myndast í 

kaffibollanum hennar þegar hann 
þrammaði eftir ganginum og núna 
stóð hann inni á skrifstofunni hennar 
og ávarpaði hana hastur. „Góðan dag, 
Anna Berglind“. 

Anna Bingó tók sér stutta stund 
til að snúa sér fimlega við í glæ-
nýja skrifborðsstólnum sínum, fá 
sér kaffisopa og spenna greiparn-
ar lauslega áður en hún svaraði 
honum:

„... Góðan dag, Kjartan“. 
„Ertu eitthvað búin að skoða 

tölvupóstinn þinn í dag?“ spurði 
Kjartan frekar sposkur. Anna 
Bingó gaf frá sér munnhljóð með 
tungunni sem gaf til kynna að hún 
væri ekki búin að skoða tölvupóst-
hólfið sitt þennan daginn. Kjartan 
hallaði þá undir flatt og reisti auga-
brúnirnar og gaf til kynna að henni 
bæri að skoða tölvupósthólfið sitt 
þá og þegar, auk þess sem hann 
gaf frá sér hljóð þegar tungan hans 
sleit sig frá gómnum eins og hann 
væri að fara segja eitthvað, en hann 
sagði ekkert, honum var orða vant.

Anna setti gleraugun á sig sem 
hún hafði verið með upp á enni og 
smellti á bookmark-flýtileiðina að 
tölvupósthólfinu sínu í netvafran-
um. 

Hún fylgdist með nokkrum 
punktum í hringdans. Einn punktur 
í einu stækkaði og minnkaði síðan 
aftur og þá tók næsti við í réttsælis 
stefnu. Fyrir neðan grafíkina stóð 
loading…

Þegar netvafrinn var búinn að ná 
sambandi við netþjóninn opnaðist 
tölvupósthólfið og við henni blöstu 
þrír ólesnir tölvupóstar. Tveir frá 
Amnesty international og einn frá 
Guðrúnu skrifstofustjóra sem hafði 
hlotið kjör sem formaður skemmti-
nefndar á síðasta haustþingi. Anna 
opnaði póstinn frá Guðrúnu. Hann 
bar yfirskriftina:

Jólahlaðborð 10. Nóvember í 
Mývatnssveit
Anna las ekki lengra, fannst hún 
raunar ekki þurfa þess, setti gler-
augun aftur upp á enni og sneri sér 
að Kjartani sem var núna búinn 
að krossleggja hendur. „Finnst þér 
þetta ekki heldur snemmt?“ 

Myndasaga eftir Höddu Maríu Halldórsdóttur
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Eftirtaldir styrktu útgáfuna

Akrahreppur Miklibæ 560 Varmahlíð

Apótek Vesturlands Smiðjuvöllum 38 300 Akranes

Á Óskarsson Heiðargerði 8 230 Keflavík

Ás fasteignasala Fjarðargötu 17 220 Hafnarfjörður

Baugsbót Frostagötu 13 600 Akureyri

Bisk-verk ehf Reykholti 801 Selfoss

Bílasmiðurinn Bíldshöfða 16 112 Reykjavík

Björn Harðarson Holti 1 801 Selfoss

Blikkrás ehf Óseyri 16 603 Akureyri

DMM Lausnir Iðavöllum 96 230 Keflavík

Dýralæknaþjónustan Stuðlum 801 Selfoss

Eldhestar ehf Völlum 810 Hveragerði

Endurskoðun Vestfjarðar Aðalstræti 19 415 Bolungarvík

Fellabakarí Lagarfelli 4 700 Egilsstaðir

Ferðaskrifstofan Víking tours Tjarnargötu 7 900 Vestmannaeyjar

Fínpússning ehf Rauðhellu 13 221 Hafnarfjörður

Fjölbrautarskóli Norðurlands Sæmundarhlíð 550 Sauðárkrókur

Fjölbrautarskóli Snæfellinga Snæfellsnesi 350 Grundarfjörður

Flugger ehf Stórhöfða 44 112 Reykjavík

Framhaldsskólinn á Húsavík Stóragerði 10 640 Húsavík

Geiri ehf Bíldshöfða 16 110 Reykjavík

Gleraugnaverslunin Ég C Hamraborg 50 200 Kópavogur

Græni hatturinn Klettaborg 25 600 Akureyri

Guesthouse Borg Borgarhrauni 2 240 Grindavík

Hafrás rafstöðvar Rauðhellu 9 220 Hafnarfjörður

Hérðasdómur Norðurlands Hafnarstræti 10 600 Akureyri

Hjartaheill Síðumúla 6 108 Reykjavík

Hnýfill Óseyri 22 603 Akureyri

Höfðakaffi Vagnhöfða 11 112 Reykjavík

Ice Group Iðavöllum 7a 230 Keflavík

Jeppasmiðjan Ljónstöðum 801 Selfoss

Litlalón ehf Skipholti 8 355 Ólafsvík

Menntaskóli Borgarfjarðar 310 Borgarnes

Menntaskóli Ísafirði 400 Ísafjörður

Menntaskólinn við Sund Gnoðavogi 63 104 Reykjavík

Norðurpóll ehf Langabrekku 650 Laugar

O Johnsson og Kaaber Tunguhálsi 1 110 Reykjavík

Rafsvið hf Haukshólum 9 111 Reykjavík

Raftákn Glerárgötu 34 600 Akureyri

Rúnar Óskarsson Hrísateig 5 641 Húsavík

Samstaða  Stéttarfélag Þverbraut 1 540 Blönduós

Sigurbjörn Grímsey 611 Grímsey

Stoðtækni ehf Lækjargötu 34 220 Hafnarfjörður

Sveitafélagið  Ölfus Hafnarbergi 1 815 Þorlákshöfn

Sögusetrið Njálsgerði 1c 800 Selfoss

Trésmiða Helga Gunnarssonar Mánabraut 2 545 Skagaströnd

Verslunin Brynja Laugavegi 29 101 Reykjavík

Vélsmiðjan Ásfell Grímseyjargötu 600 Akureyri

Vélvirki ehf Hafnarbraut 7 620 Dalvík

Vélvík ehf Höfðabakka 1 112 Reykjavík

F ra m h a ld s skól i n n
á  L au g u m

Gl æ ð i r 
blóm a ábu rð u r

Ve r slu n a r m a n n a fé l a g 
Suð u r ne s jaS ól r ú n  e h fG rat i s  t a k k
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