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Kapphlaupið er byrjað …

Gleðileg jól
Leiðari
Margrét V. Helgadóttir

Nú siturðu með síðasta tölublað Hafnarpóstsins á þessu ári í höndunum. Þetta
hefur verið viðburðaríkt ár hjá ritstjórninni – blaðið hefur tekið stakkaskiptum
og er það metnaður okkar að blaðið
vaxi og eﬂist með hverju tölublaði. Við
þurfum stundum að minna okkur sjálf á
að þetta starf er unnið í sjálfboðavinnu
– stórar hugmyndir fara á ﬂug en svo
reynist misauðvelt að framkvæma þær á
kvöldin eftir að rokkarnir eru þagnaðir.
Við erum þakklát því fólki sem hefur tekið vel í beiðnir okkar um efni og aðra
hjálp. Án ykkar væri blaðið ekki miklu
meira en dagbók okkar sjálfra.
Á næsta ári eru tuttugu ár liðin síðan Hafnarpóstur hóf göngu sína. Útgáfan hefur
sveiﬂast til á þessum árum en blaðið hefur

Jólastjörnur
Undirrituð tekur nú þátt í jólakapphlaupinu eins og aðrir. Eyði alltof miklu, er of
sein að ﬂestu og sit uppi með nagandi
samviskubit yﬁr að hafa vanrækt ýmislegt
á aðventunni. Þegar látunum lýkur taka við
jólin sjálf og áramótin sem eru kærkominn
tími íhugunar þar sem litið er yﬁr farinn
veg.Yﬁrleitt er svona íhugun á hraðspólun
sökum tímaleysis. Mér gafst þó góður tími
um síðustu jól þar sem ég lá á sjúkrahúsi
hér í borg og beið fæðingar örverpisins.

Fátt er eins jólalegt og barnsfæðing - það
var yndislegt að fylgjast með rjóðum sængurkonum sem voru að rifna úr stolti þar
sem þær gengu inn fæðingarganginn á aðfangadagskvöld með litlu ljósin sín. Þarna
upplifði ég mátt orðanna og ekki síst hversu misjafnlega fólk er í stakk búið að gefa
af sér. Á meðan sumir starfsmenn hlupu
eftir göngunum og gleymdu bónum sjúklinga, gáfu aðrir sér endalausan tíma til að
líta við, jafnvel þótt jólaundirbúningur biði
þeirra heima. Ég mun aldrei gleyma spjallinu sem ég átti við kólumbískan lækni á aðfangadagskvöld. Bæði vorum við fjarri fósturjörðinni, áttum maka og börn hér í landi
en ættingja og vini órafjarri. Hughreystandi
orð hans voru uppfull af hlýju og einlægni.
Umhyggjan og virðingin fyrir sjúklingnum
var ólýsanleg. Hann reyndist sannkölluð
jólastjarna á aðfangadagskvöld.
Megi sem ﬂest ykkar hitta fyrir slíkar jólastjörnur, hvort sem þið eruð heima eða að
heiman.
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þó komið út sleitulaust síðan 1985. Í tilefni
afmælisins efndum við til smásagnakeppni
um líf Íslendinga í Kaupmannahöfn í samvinnu við Icelandair og PP Forlag. Það var
okkur mikið gleðiefni að bæði Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti og Einar
Már Guðmundsson tóku vel í bón okkar
um að sitja í dómnefnd. Áætlað var að veita
verðlaun nú í desember en nú hefur verið
ákveðið að fresta því fram í miðjan janúar.
Dómnefndin bað um betri frest til þess að
geta farið yﬁr handritin af fagmennsku og
alvöru.

www.islendingafelagid.dk
ifk@islendingafelagid.dk
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Ef ﬂú ﬂarft a› flytja milli landa e›a landshluta léttum vi› ﬂér lífi›
og grei›um lei› ﬂína í flutningsferlinu. Vi› lei›beinum ﬂér vi›

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

pappírsvinnuna og tilhögun flutningsins, a›sto›um ﬂig vi› a› meta
stær› búsló›arinnar og gerum ﬂér hagstætt ver›tilbo›.
ﬁú finnur allt sem ﬂú ﬂarft á www.eimskip.is

Eimskip Denmark A/S
Íris Lóa Eyjólfsdóttir
Tel: + 45 7020 1602
ile@eimskip.dk
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Fimir fingur að líma hár á engil …

Jólamarkaður í Jónshúsi
Og síðast en ekki síst viljum við þakka öllum sem lögðu leið sína í Jónshús þennan
dag og gerðuð hann ógleymanlegan. Við
í stjórninni höfðum sett okkur það markmið að skapa ekta íslenska jólamarkaðastemningu – það tókst svo sannarlega!

Nýtt frá stjórninni
Margrét V. Helgadóttir

Aðalfundur ÍFK var haldinn nú á haustdögum og urðu nokkrar breytingar á
stjórninni. Barði Valdimarsson, Katrín
Elmgaard Georgsdóttir, Ingi Þór Magnússon og Guðrún Jakobsdóttir létu af störfum. Við þökkum þeim samstarﬁð og þá
ekki síst Guðrúnu fyrir vel unnin störf
í þágu Íslendingafélagsins um langt árabil. Ólafur Einarsson, Friðrik Jónsson,
Stella S. Kiernan og Tómas Buchholz
voru kosin ný inn í stjórn og bjóðum við
þau hjartanlega velkomin til starfa.

Fimir ﬁngur að líma hár á engil við föndurborðið, alsæl húsmóðir með sörur í sellófóni, lítill grúskari að kíkja á barnabækur
til að setja á jólaóskalistann sinn, þreyttur
aﬁ með heitt kakó í bolla ...
Jólamarkaður ÍFK í Jónshúsi laugardaginn
20. nóvember sló svo sannarlega í gegn!
Húsið fylltist um leið og það opnaði klukkan tvö og gestir streymdu inn alveg fram á
síðustu mínútu. Taldist mönnum til um að
gestirnir haﬁ verið á fjórða hundraðið!

Óli við gosfjallið
Margir fóru út klyfjaðir gosi og öðru góðgæti, aðrir með lítilræði í poka og einstaka
gestur fór út tómhentur en með bros á
vör.
Stjórn ÍFK vill þakka þeim fjöldamörgu aðilum sem lögðu hönd á plóg með að gera
laugardaginn að jafn frábærum degi og
raun bar vitni. Við þökkum Icelandair fyrir
aðstoðina við að ﬂytja gos, öl og konfekt til
landsins til þess að landar okkar geti haldið „alvörujól“ hér í Danmörku.

Gaman hjá krökkunum

Við þökkum hinum nýstofnaða, nafnlausa
kór fyrir sönginn, þið voruð frábær! Við
þökkum ykkur öllum sem voru að selja
vörur, án ykkar hefði aldrei orðið neinn
jólamarkaður.

Auður Jónsdóttir í bókaflóðinu
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Góðir Íslendingar

Færri komust að en vildu
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Fimm glæsilegar myndabækur í
tilefni 200 ára afmælis H.C. Andersen
Böðvar Guðmundsson
endursegir ævintýrin og tekst að
varðveita frásagnartöfra
danska þjóðskáldsins.
Myndskreytingar Þórarins
Leifssonar eru hrein listaverk.
Bækurnar koma út á dönsku,
íslensku, norsku og sænsku.
Einstaklega hagstætt verð.
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Dóttir ávítarans

Skammerens Datter
kemur út á íslensku!
Þessi vinsæla bók
um Dínu Tonerre
hlaut Norrænu
barnabókaverðlaunin
í ár.

� � � � �� � ��

Imago

„Eftir langa lestrardaga síðustu vikna
þá kæmi mér ekki á óvart að Imago
- drengurinn í mýrinni yrði þegar upp er
staðið besta skáldsagan sem kemur út á
Íslandi á þessu ári.“
Páll Baldvin Baldvinsson, DV,
25. nóvember 2004

Stúlka með
perlueyrnalokk –
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Páfugl í
Mörgæsalandi

er skemmtileg
dæmisaga um
hugrekki á vinnustað.
Bókin er tileinkuð
öllum sem þrá að
ﬂjúga frjálst eins og
fuglinn og sýna rétt
eðli sitt.

���������
Rentemestervej 2
2400 København NV
Sími: 35813500
salg@ppforlag.com

Lesið bókina að
baki myndarinnar í
einstaklega fallegri
íslenskri þýðingu.

Skáldsagan Fyrirmæli gerist í
ﬁnnsku borgarastyrjöldinni 1918 en
gæti gerst hvar sem er og hvenær
sem er þar sem mannleg reisn á í
vök að verjast í styrjöldum sem háðar
eru undir fánum hugmyndafræði og
menningarkerfa.

����������������

Fullnæging

����������

„Hispurslaus og
praktísk. Staðreyndir
sem hver einasta
kynvera ætti að
hafa á hreinu.
Beitt þýðing Ernu spillir ekki fyrir...
Bráðnauðsynleg kokkabók fyrir alla
sem hafa áhuga á fullnægingum.“
Ragnheiður Eiríksdóttir
hjúkrunarfræðingur og
kynlífspistlahöfundur
���������

Birkiaska (Betusan)
Finnska birkiaskan hefur reynst mörgum vel í baráttunni við sjúkdóma
og ýmis óþægindi. Hún hefur slegið í gegn í Danmörku og víðar.
- Hægt er að panta birkiöskuna og lesefni um reynslu annarra af
notkun hennar á skrifstofu okkar. Verð: 99 DKK fyrir 120 hylki. - Við
bjóðum einnig birkiösku í umboðssölu.
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Ella Rósinkrans sýnir í Tívolí

Glerlistarinnrás í Köben
Viðtal
Margrét V. Helgadóttir

Listakonan Ella Rósinkrans hefur markað spor íslenskrar myndlistar á danskri
grundu á undanförnum vikum og mánuðum. Í nóvember opnaði sýning á glæsilegri glerlist hennar í sendiráði Íslands
á Norðurbryggju en sýningin er opin almenningi á opnunartíma sendiráðsins.
Dugmikil listakonan lét sér ekki nægja
að opna eina sýningu í Höfn því hún opnar einnig sýningu á Kafﬁ Jónasi á dimmum desemberdögum.
Ella Rósinkrans er fyrst íslenskra listamanna sem hefur fengið inni í Jóla-Tívolí
en þar stendur hún og tekur á móti forvitnum vegfarendum þegar hún er ekki að

setja upp fyrrnefndar sýningar. Sagan segir
að forstöðumenn jólahaldarar í Tívolí haﬁ
ekki verið lengi að ákveða sig þegar þeir
sáu munina frá Ellu. Venjan er að halda
fundi og ræða hlutina áður en ákvörðun
er tekin um hvort og hvaða listamenn fá
að standa þarna í jólamánuðinum, en þegar þeir sáu myndir af listaverkum Ellu var
tekin ákvörðun á staðnum og henni boðið
að vera með.
Ella hlær þegar þetta er borið undir hana
en viðurkennir að þeir haﬁ verið ﬂjótir að
gefa henni leyﬁ til að vera með.
En hvernig stendur á þessari útrás til Kaupmannahafnar?
- Upphaﬂega ætlaði ég bara að sýna í sýningarsal í Norðurbryggjuhúsinu þegar í
ljós kom að salurinn var tvíbókaður. Þá tók
hann Már Másson í sendiráðinu mig upp á
sína arma og hefur greitt götu mína hvarvetna. Hann hefur staðið sig frábærlega í
alla staði og reynst mér ómetanlegur.

En hvernig hefur þér nú verið tekið í Tívolí?
- Alveg frábærlega, það streyma til mín Íslendingarnir og Danir eru líka duglegir
að koma og spjalla. Þeir eru margir sem
spyrja út í ættarnafnið mitt og ﬁnnst það
mjög merkilegt að þarna standi Íslendingur sem beri nafnið Rósinkrans!
Ella er stödd á Íslandi í viðskiptaerindum
á meðan spjall okkar fer fram. Í ljós kemur
að konan hefur ferðast víða, bjó til dæmis
í Chile þar sem hún stundaði meðal annars nám. Þeir sem vilja forvitnast meira um
þessa stórskemmtilegu listakonu, ættu að
koma við í básnum hennar í Tívolí eða kíkja í sendiráðið eða á Kafﬁ Jónas og virða
þessi stórglæsilegu glerlistaverk fyrir sér.
Ella heldur úti tveimur heimasíðum:
www.ella.is og www.rosinkrans.is

Glatt á hjalla á opnun í sendiráðinu
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Desember söluferð 2004

Ágæti viðskiptavinur!
Jólamánuður er á næstu grösum og tilhlökkun komin hjá yngri kynslóðinni. Að mörgu er að hyggja ef vel á að vera.
Islandsﬁsk verður í Kaupmannahöfn þann 11 desember.
Hægt er að panta á heimasíðu okkar: www.islandsﬁsk.se og í síma: 00-46-340-35620.
Þar sem jólamaturinn tekur sitt pláss, látum við ólíkar ﬁsksortir bíða til febrúarferðar en ýsan,
þorskurinn og rækjurnar eru á sínum stað plús kæsta skatan fyrir Þorláksmessuna.
Ragnar Bjarnason hinn góðkunni söngvari gefur út DC disk með gömlum sem nýjum lögum í
betri úsetningu en hægt var á tímum áður og heitir diskurinn: Vertu ekki að horfa. Þetta er gert
í tilefni 70 ára afmæli söngvarans og 50 ára listamannaferils hans. Hér gefst fólki tækifæri á að
kaupa diskinn á sama verði og á Íslandi + ﬂutningskostnað sem er innifalinn í verðinu.
Íslandsﬁsk óskar öllum okkar viðskiptavinum gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Með jólakveðju, Guðbjörn Elíson

Sjófryst ýsuﬂök
Sjófryst þorskﬂök
Sjófryst ufsaﬂök
Rækjur ( 100/200)
Rækjur ( 150/250)
Steinbítsﬂök
Kæst Skötubörð
Hamsatólg
Hangilæri úrbeinað
Hangilæri með beini
Hangiframpartur úrbeinaður
Hamborgarahryggur með beini
Harðﬁskur
Lambaskrokkur 1/1 ( engin slög )
Lambalærisneiðar
Lambakótelettur
Saltkjöt
Egils malt
Egils appelsín
Nóa konfektkassi með mynd
Freyju staur (Súkkulaðihjúpað kex með marens)
Freyju draumur (Hjúpaður lakkrís)
Hjúpur (lakkrískúlur í súkkulaði)
CD diskur (Vertu ekki að horfa/ Ragnar Bjarna)

Keyrslugjald 65 kr

9 kg roðlaus
9 kg roðlaus
9 kg roðlaus
2,5 kg pillaðar
2,5 kg pillaðar
6 kg roðlaus
1 kg
250 g
ca 1,7 kg
ca 2,4 kg
ca 1,4 kg
ca 2,0 kg
_ kg roðlaus
12 til 15 kg (sagað)
8 kg
8 kg
4 kg fatan innifalin
_ L (minst 6 st )
_ L (minst 6 st )
470 g
30 g
70 g
250 g
1 st

117/ kr kg
114/ kr kg
79/ kr kg
148/ kr kg
137/ kr kg
149/ kr kg
198/ kr kg
38/ kr st
359/ kr kg
290/ kr kg
320/ kr kg
248/ kr kg
495/ kr kg
83/ kr kg
150/ kr kg
165/ kr kg
88/ kr kg
19/ kr st
19/ kr st
198/ kr st
14/ kr st
25/ kr st
45/ kr st
260/ kr st

Öll verð eru í sænskum krónum / tökum gjarna við dönskum krónum.
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Ævar Østerby hárgreiðslumeistari

Ævar fær rakstur í Tyrklandi

Fáir sem tala dönsku á Selfossi!

Viðtal
Margrét V. Helgadóttir

Nafn Ævars Østerby hárgreiðslumeistara
á Street Cut er eitt þeirra sem oft koma
upp þegar talið berst að íslenskum hárgreiðslumeisturum í Köben. Við slógum
á þráðinn til Ævars og náðum að kreista
út úr honum viðtal „á milli hausa“.
Ef við byrjum nú á byrjunninni. Hvaðan er
maðurinn?
- Ég ólst upp á Selfossi til sjö ára aldurs
og ﬂutti þá til Eyrarbakka, þar sem faðir
minn hafði keypt bát og líklega hefur verið ætlunin að gera úr mér sjóara. Þar bjuggum við næstu ﬁmm árin. Síðan ﬂuttum við
aftur á Selfoss. Þar bjó ég nánast alla mína
æsku. Ég skiptist svolítið á að búa þar og í
Sódómu Reykjavík þangað til ég ﬂutti hingað út fyrir tæpum fjórum árum.
Hvernig stóð á því að þú fórst að læra hárgreiðslu?
- Það var algjör óheppni að ég fór að læra
að klippa hjá pabba mínum sem er rakari,
þegar ég var 16 ára. Ég ætlaði alltaf að verða
rafvirki, en sökum atvinnuleysis sumarið
þegar ég var 15 ára fannst mér ég verða að
tryggja mér atvinnu einhvern veginn svo
að ég spurði karlinn hvort ég fengi vinnu.
Það kostaði að við vorum að vinna saman
næstu 14 árin. Ég er að læra nudd núna ...
þótt að ég sé ekki viss um hvernig atvinnumálin í þeim geira standa, þá held ég að
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ég sé ekki eins áhyggjufullur um framtíð
mína eins og þegar ég var 15 ára.
Af hverju Kaupmannahöfn?
- Ég ﬂutti til Kaupmannahafnar vegna þess
að hjarta mitt sagði að ég ætti að gera það!
Ég hafði þá nýlega kynnst unnustu minni,
Guðbjörgu Oddnýju, sem var að fara hingað til Danmerkur í nám í Roskilde Universitet.
Er einhver munur á að starfa á stofu á
Nørrebrogade eða við Austurveg?
- Það er talsverður munur á því að vinna
á Nørrebrogade en á Austurvegi á Selfossi,
já! Umferðin um Nørrebrogade er töluvert
meiri og talsvert ﬂeiri sjúkra- og slökkviliðsbílar sem tæta framhjá á hverjum degi.
Og ekki má gleyma því að talsvert ﬂeiri
tala dönsku hér en á Selfossi ...
Áttu þér einhverja fyrirmynd í hárgreiðslugeiranum?
- Pabbi er minn mesti kennari, þótt að ég
haﬁ lært mikið síðan vegir okkar skildu á
sínum tíma, þá er allur faglegi grunnurinn
sem ég á að í dag, frá honum kominn.
Hvað ﬁnnst þér skemmtilegast við hárgreiðsluna?
- Litanir og klippingar eru mitt uppáhald,
en permanenti geturðu gleymt, það er
hund leiðinlegt að setja það í og svo er
það líka forljótt.
Fylgjast Íslendingar betur með tískustraumum en Danir?
- Íslendingar eru mun ﬂjótari að grípa tískustraumana frá helstu tískuborgum heimsins, þannig að það þýðir ekki mikið að
vera að sýna danskinum það fyrr en eftir

sirka 2 árum seinna, þá verður það voða
„trendy“ hérna í Köben. Sem betur fer er
fjöldi Íslendinga hérna svo að ég fæ að leika mér aðeins í vinnunni og hafa gaman!“
Hvað hefur komið þér mest á óvart við að
búa í Kaupmannahöfn?
- Það sem kom mér mest á óvart við Köben
var hvað hún er lítil. Ég bjóst við að vera að
koma í eitthvað ferlíki en svo er borgin aðeins stærri en Reykjavík. Mér ﬁnnst þar af
leiðandi mjög notalegt að búa hérna.
Ef þú hefðir ekki valið að búa í Danmörku,
hvert hefði þig mest langað til að ﬂytja?
- Ég held að New York hefði verið minn
næsti kostur ef ég hefði þurft að velja.
Vinkona mín sem býr þar, bauð mér fyrir
nokkrum árum að koma að vinna hjá sér,
en hún rekur stofu á Manhattan. Á þeim
tíma fannst mér það of langt frá naﬂa alheimsins, Reykjavík, svo það varð ekkert
úr þeim ﬂutningi.
Hvers saknar þú mest frá Íslandi?
- Sona minna tveggja sem búa á Íslandi, ég
sakna þeirra mest af öllu. Þeir heita Ívar
Østerby og Aron Eli Østerby og ég er svo
lánssamur að fá þá til mín á sumrin og að
njóta danska sumarsins með þeim, þótt að
við værum ekkert sérlega heppnir með
sumarið í ár. En svo sakna ég þess líka mikið að fá ekki skyr, það er í algjöru uppáhaldi hjá mér.
Hvað gerir þú til að slappa af?
- Ég slappa best af með því að vera einn
heima með Guggu. Svo er ég nýbyrjaður
að fara í yoga hjá Begga, það er mjög notalegt og afslappandi.
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Góðir námsmenn!

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 26724 12/2004

Hjá LÍN á okkar ábyrgð

Við öxlum ábyrgðina með þér. Nú geta
námsmenn samið beint við Landsbankann um
bankaábyrgð á námslánum sínum hjá LÍN og
þurfa ekki að leita til foreldra eða skyldmenna
um ábyrgðir.
Þetta gerum við til að bæta enn námsmannaþjónustu Landsbankans og auka valfrelsi fyrir alla
námsmenn í landinu.

410 4000 | landsbanki.is

Landsbankinn hefur ávallt verið brautryðjandi
í þjónustu við námsmenn:
• Fyrsti bankinn með námsmannaþjónustu
• Fyrsti bankinn með sérstaka þjónustu fyrir íslenska námsmenn erlendis
• Fyrsti bankinn til að bjóða námsmönnum lán án ábyrgðarmanna
• Fyrsti bankinn til að bjóða flugnámslán
• Fyrsti bankinn til að bjóða námslokalán
• Fyrsti bankinn til að bjóða námsmönnum að sækja um námslán
í gegnum Einkabankann

Banki allra námsmanna
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Ásgeir Hvítaskáld með nýjan disk

John Lennon mín fyrirmynd
Tónlist
Margrét V. Helgadóttir

Núna á haustdögum gaf Ásgeir Hvítaskáld út nýjan geisladisk sem hann nefnir „Sterkir dagar“. Diskurinn hefur fengið góðar viðtökur og óhætt er að segja
að hann sé afar þægilegur í spilaranum.
Við náðum Ásgeiri í örstutta yﬁrheyrslu.
Af hverju Kaupmannahöfn?
- Ég bý í Kaupmannahöfn af því að mér líður vel í heimsborg. Ég á íslenska konu og
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þrjá stráka. Ég hef búið erlendis í 18 ár og
það fer að líða að því að maður ﬂytji heim,
ég hef einnig búið í Noregi og Svíþjóð.
Við hvað starfar þú dagsdaglega?
-Ég hef starfað við mitt eigið fyrirtæki sem
framleiðir heimildarkvikmyndir og einnig
unnið kvikmyndahljóð og samið kvikmyndatónlist.“
Hvernig stóð á því að þú réðst í útgáfu á þessum geisladiski?
- Mig langaði til að gera disk sem speglaði
dvöl mína erlendis, bæði í tónlistinni og
textanum. Þess vegna heitir hann Sterkir
dagar. Heimatökin voru hæg, því hef eigið
stúdíó og svo hef ég notið aðstoðar frá íslenskum tónlistarmönnum og söngfólki.

Hvar verður diskurinn seldur?
- Diskurinn er í sölu á Íslandi, 12 Tónar
dreifa. En hér er hægt að kaupa diskinn
í Galleri Nordlys, Frederiksborggade 41,
1360 København K.
Áttu þér einhverjar fyrirmyndir í tónlistinni?
- John Lennon hefur alltaf verið mín fyrirmynd.
Af hverju Hvítaskáld?
- Hvítaskáld er skáldanafn sem ég tók mér
einhverntíma, af því ég vildi skrifa eitthvað
sem var jákvætt og pósitíft, eins og John
Lennon gerði. Þess vegna Hvítaskáld.
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Fréttamolar

Útrás íslenskra
fyrirtækja áhyggjuefni
Fjármálaeﬁrlitið á Íslandi hefur áhyggjur
af vexti íslenskra banka og hversu margir
íslenskir fjármagnseigendur haﬁ fjárfest erlendis á undanförnum mánuðum. Í skýrslu
sem fjármálaeftirlitið hefur birt er sérstaklega fjallað um að stærstu aðilar í íslensku
atvinnulíﬁ haﬁ, þrátt fyrir ólíka starfsemi
og ímynd, sterk tengsl við þrjá stærstu
banka landsins. Fjármálaeftirlitið lýsir íslensku fjárfestunum sem hópi lántaka sem
séu innbyrðis tengdir þannig að líta megi
á lánaskuldbindar þeirra sem stóra sameiginlega áhættu. Ástæða sé til að óttast að sú
áhætta sé meiri en leyﬁlegt sé.
Samkvæmt frétt danska Jótlandspóstsins
er fjallað um fjármálaþróun á Íslandi á fyrri
hluta árs 2004 í skýrslu íslenska fjármálaeftirlitsins
(Heimild: www.norden.org)

24 ára regla gildir
einnig á Íslandi

endur hafa á stefnu í velferðarmálum kemur í ljós að þær reglur sem gilda á Íslandi
eru enn strangari en í Danmörku. Í maí
á þessu ári breyttu íslenskir stjórnmálamenn reglum um innﬂytjendur á þann veg
að aðilar sem sækja um fjölskyldusameiningu verða í raun að vera 25 ára. Á Íslandi
gildir þessi regla um umsækjendur sem
vilja ﬂytja til maka síns sem hefur fengið
búsetu á Íslandi
Um eldri kynslóðir gilda þær reglur á Íslandi að ef sótt er um að foreldrar umsækjenda verði sameinaðir fjölskyldunni, þá
���������������������������������
verði þeir að hafa náð 67 ára aldri.
(Heimild: www.norden.org)

Tilnefningar til norænna
bókmenntaverðlauna
Tilnefningar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2005 liggja fyrir. Dómnefnd
hefur tilnefnt eftirfarandi höfunda og verk
þeirra. Hlutur Íslands í ár er:
Einar Kárason fyrir skáldsöguna Stormur, sem geﬁn var út af Máli og menningu,
2003 (þýð. Kim Lembek)
Sjón fyrir skáldsöguna Skugga-Baldur sem
kom út hjá Bjarti 2003 (þýð.Anna Gunnarsdotter Grönberg)
(Heimild: www.norden.org)

������
Draumaferðir um Norður-Atlantshaf

Á Íslandi gilda nánast sömu reglur um
innﬂytjendur og í Danmörku. Stefna í innﬂytjendamálum hefur mikið verið rædd í
dönskum stjórnmálum, en Danir hafa sætt
mikilli gagnrýni fyrir hina umtöluðu 24 ára
reglu í tengslum við fjölskyldusameiningar. Þessi regla hefur m.a. verið gagnrýnd
af háttsettum aðilum hjá Sameinuðu Þjóðuum.
�

Siglið heim til Íslands með M/F Norröna.
Hagstætt verð og ýmis þægindi.
Afsláttur fyrir námsfólk.

�

�

Hægt að taka bílinn og mikinn farangur með.

��

Í skýrslu sem Norræna ráðherranefndin
hefur látið gera um þau áhrif sem innﬂytj��

Ókeypis fyrir börn yngri en 6 ára án eigin koju.

��

���

�

Síminn hjá
auglýsingadeild er:

Njótið siglingarinnar með öllum nútímaþægindum:
þægilegar káetur, veitingastaðir, verslanir, gufubað,
sólbekkir, líkamsrækt, næturklúbbur,
ráðstefnusalir og leiksvæði fyrir börnin.
Nýjung: Nú er siglt allan ársins hring.
Brottför frá Hanstolm alla laugardaga.

Trafikhavnsgade 7
DK-7730 Hanstholm
Tlf. +45 96 550 360
Fax +45 96 550 361
office@smyril-line.dk
www.smyril-line.dk

� �� � � �� � �

3314 6035
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Kristján Ingimarsson leikari

Meiri grallari en grúskari
Leiklist
Margrét V. Helgadóttir

Nafn Kristjáns Ingimarssonar leikara
var á margra vörum í vor þegar hann var
tilnefndur til Reumert-verðlauna í tveimur ﬂokkum en verðlaun þessi eru mikilvægustu sviðslistaverðlauna Dana. Þrátt
fyrir að hann hreppti ekki verðlaunin
að þessu sinni er þetta stórglæsilegur
árangur hjá leikaranum. Það er mat
margra að Kristján sé einn mesti og besti látbragðsleikari allra tíma og „drengurinn“ sé hreint og beint snillingur!
Kristján tekur viðurkenningunni og hrósi
greinilega með mikilli ró og heldur sínu
striki þar sem hann vinnur á fullu að nýrri
sýningu. Fyrir skömmu ﬂaug Kristján heim
á Frón ásamt leikhóp sínum og sýndi í
Þjóðleikhúsinu en þar hefur hann aldrei
stigið á svið fyrr enda menntaður hér í
Danmörku.
Það var einstaklega gaman að sýna heima.
Sýningin fékk mikla umfjöllun, ég var í viðtölum, bæði við blöð, í útvarpi og sjónvarpi

og það var gaman að ﬁnna þennan áhuga.
Leikarinn hefur svo sannarlega í mörg
horn að líta en við náðum tali af honum í
miðjum undirbúningi fyrir næstu sýningu,
Blow Job, sem verður frumsýnd 27. janúar í Turbinehallerne í Konunglega leikhúsinu.
Hvernig stóð nú á því að þú leiddist út í leiklist?
- Ég hafði alltaf áhuga á leiklist, starfaði
meðal annars með áhugaleiklistarhópum
á meðan ég bjó fyrir norðan, bæði með
leiklistarhópnum Sögu og Freyvangsleikhúsinu.
Það hvíslaði að mér lítill fugl að skólasystkin Kristjáns að norðan hefðu orðið örlítið
undrandi þegar þeir fréttu af velgengni
Kristjáns á leiksviðinu. Ekki svo að skilja
að hann væri ekki líklegur til velgengni en
frekar hefðu þeir átt von á að hann kæmist
til frama á sviði raunvísinda eða grúskfögum. Kristján hlær að þessari athugasemd
og vill vita hverjir eru heimildarmenn
Hafnarpóstsins en slíkt verður að sjálfsögðu ekki geﬁð upp.
- Ég held að ég haﬁ nú verið meiri grallari
en grúskari á mínum menntaskólaárum.
Ég var alltaf á fullu í félagslíﬁnu og hafði
gaman af því að sprella og koma fram. En

kannski var ég ekki mikið í leiklist á þessum tíma.
Kristján viðurkennir eftir að búið er að
þjarma aðeins að honum að hann haﬁ nú
skráð sig í háskólann á sínum tíma og setið
eina önn í líffræði þannig að þessi orðrómur um grúskarann Kristján er kannski ekki
alveg úr lausu lofti gripinn!
En hvernig stóð á því að þú lagðir leiklistina
fyrir þig?
- Ég kynntist danskri konu og ákvað að
ﬂytja út. Þá fyrst byrjaði ég að læra leiklist.
Mig langaði alltaf til að læra tilraunaleiklist og meira svona líkamsleiklist en slíkt
var ekki í boði á Íslandi. Ég stundaði nám
í þremur leiklistarskólum, fyrst í Dramaskolen í Kaupmannahöfn, því næst í The
Commedia School sem er líka í Kaupmannahöfn en síðan í skóla sem heitir School of
Stage sem er hér í Vordingborg þar sem ég
bý. Þar var ég í tvö ár og eftir það byrjaði
boltinn að rúlla ef svo má segja. Eftir að
ég útskrifaðist þaðan setti ég upp sólósýninguna Mike Attack sem varð gríðarlega
vinsæl og varð tilnefnd til Reumert-verðlaunanna. Ég sýndi meðal annars brot úr
henni á Þorrablóti Íslendingafélagsins, ætli
það séu ekki komin ﬁmm ár síðan.

Íslendingar eiga þess kost á að sjá nýju sýninguna hans
Kristjáns, Blow Job, í Turbinehallerne í Konunglega leikhúsinu frá 27. janúar fram til 19. febrúar. Sérstök „Íslendingasýning“ verður haldin laugardaginn 29. janúar kl. 17.
Félagsmenn ÍFK fá sérstakan afslátt. Sjá nánari upplýsingar
á www.islendingafelagid.dk
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Kristján Ingimarsson og Paolo Nani eru meðal frægustu látbragðsleikara í Danmörku og Listin að lifa hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda og notið mikilla vinsælda. Tveir trúðar
hafa fylgst að alla tíð og nú fær annar þeirra skilaboð um
að hann eigi að deyja. En hvernig getur trúður dáið? Sýning
á heimsmælikvarða, sem kemur áhorfendum til að hlæja og
gráta í senn.
Umsögn um sýningu Kristjáns í Þjóðleikhúsinu í nóvember 2004
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Og ertu duglegur að sækja þorrablót og aðrar uppákomur á vegum Íslendingafélagsins?
- Nei, ekki get ég nú sagt það. Ég umgengst
mest Dani og aðra útlendinga þannig að
samskiptin við Íslendinga eru ekki mikil enda er ég að verða svolítið danskur,
búinn að búa hérna í 13 ár. Það er samt
gaman að segja frá því að ég er að fara að
vinna að verkefni með öðrum íslenskum
listamanni á næsta ári, Sólrúnu Bragadóttur óperusöngkonu.
Ég held að við höfum ekki verið valin saman í verkefnið vegna íslensku tengslanna.
Við búum bæði hérna á svipuðum slóðum,
ég í Vordingborg og Sólrún á Mön, en ég
held að það haﬁ verið tilviljun að við tvö
vorum valin í verkefnið sem er í tengslum
við afmæli H.C. Andersens. Ég á að leika
skáldið og ég held að Sólrún eigi að leika
unnustu mína. Þetta verður mjög spennandi og skemmtilegt verkefni.
Þar sem jólin eru á næsta leiti er ekki úr
vegi að spyrja Kristján hvers hann sakni
mest frá Íslandi? Eins og með marga aðra
landa okkar, er það blessaður maturinn sem
margir sakna mest.
- Ora grænu baunanna, hangikjötsins og
rabarbarasultunnar hennar mömmu.“
Svo mörg voru þau orð!

Ingimarsson e r n o g e t s å
gudsbenådet s o m v i r k e l i g
vanvittig. Og så er han
overskudskun s t n e r, d e r
hele tiden stinker af, at han
har mindst lige så mange
andre og lige så sjove idéer,
han bare har droppet undervejs.
Ummæli um Poddle, 1999
Anne Middelboe Christensen,
Information
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Íslenskar skólabækur á flestum borðum en …

Bara einn jólasveinn!
Barnasíðan
María Gísladóttir Ljósm.: Hafdís

Laugardagur og ﬂestir nemendur í dönskum skólum eru í fríi frá misskemmtilegum námsbókum og allavegana kennurum. Það eru þó ekki allir sem komast
í helgarfrí á föstudögum því þó nokkuð
margir, hörkuduglegir íslenskir krakkar mæta í Jónshús á hverjum laugardegi
og setjast þar á skólabekk í Íslenska
skólanum.
40 nemendur eru skráðir í skólann. Hópnum er skipt í tvo hópa eftir aldri og hefst
kennsla hjá yngri hópnum kl. 9:00 og lýkur kl. 11:30, kennsla hjá eldri hópnum
hefst kl. 12:00 og lýkur kl. 14:30. Öll tvítyngd börn í Danmörku eiga rétt á móðurmálskennslu svo framarlega sem barnið
talar viðkomandi tungumál heim hjá sér
og er kennari ráðinn af Kaupmannahafnar
kommúnu. Kennslan á laugardögum í Jónshúsi er, eins og gefur að skilja, mjög einstaklingsbundin. Getuskipting er mikil en
allir eru með vinnubækur við sitt hæﬁ og
er vinna í þeim aðalviðfangsefnið. Í gegnum bækurnar, í gegnum íslenska málfræði,
stafsetningu, skrift og lestur er nemendunum hjálpað að kynnast og þekkja móðurmál sitt. Íslenskir siðir og íslenskar venjur
eru hluti af umræðuefni á hverjum laugar-
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degi og mikil áhersla lögð á talað mál. Það
er því mikið spjallað ... og leiðrétt. Einnig
er hlustað á íslenska tónlist og fuglasöng,
horft á íslensk myndbönd, spilað og farið
í leiki. Markmiðið með öllu saman er að
nemendunum þyki íslenskan sjálfsögð, eftirsóknarverð og skemmtileg.
Laugardaginn 27. nóvember var útsendari Hafnarpóstsins staddur í Jónshúsi,
tók nokkrar myndir af nemendum í eldri
hópnum og voru þeir spurðir nokkurra
spurninga af því tilefni. Þetta var í lok
kennsludags og íslensk jólalög ómuðu
(smá forskot á sæluna). Í salnum í Jónshúsi
mátti sjá íslenskar skólabækur á ﬂestum
borðum og búið var að koma upp töﬂu
og stilla upp fyrir framan málverk af Jóni
Sigurðssyni. Á töﬂunni stóðu nöfnin á kertunum á aðventukransinum. Óskreytt rauðgreni var í hinum enda salarins. Greinilegt
að örlítill jólaundirbúningur var haﬁnn.
Fjórir nemendur sátu í hring og spiluðu
Scrabble, að sjálfsögðu íslensku útgáfuna,
voru þeir spurðir hver munurinn á íslenskum og dönskum jólum væri.
Óðinn: „Það er öðruvísi matur hér, í Danmörku vantar líka íslensk jólalög og það er
líka bara einn jólasveinn hér.
Hrefna Marín: - Það er alltaf ris à l’amande í
eftirrétt í Danmörku.
Unnur: - Það er bara allt öðruvísi stemning
hér, engin fjöll fyrir jólasveinana, svo er allt
dótið mitt á Íslandi.
Aron: - Ég hef aldrei haldið jól á Íslandi.

Að lokum segir Arna að sér ﬁnnist aðallega
vanta fjölskylduna og undir það taka allir
og halda svo áfram að reyna að búa til íslensk orð úr stöfunum sínum.
Nokkrar stelpur eru að vinna í verkefnabókunum sínum og eru þær spurðar hvað
þær séu að gera í Íslenska skólanum:
- Læra íslensku, segir Silja og Unnur bætir við: - Við erum líka að spila, semja, læra
um íslenska fugla, ketti og mýs. Aðspurð
segir Hafdís að sér þyki erﬁðast að læra
hvort hún eigi að skrifa eitt eða tvö n og er
greinilegt að hinar stelpurnar eru sammála
henni. Liv gefur sér tíma til að líta upp úr
vinnubókinni og segir að hún haﬁ aldrei
búið á Íslandi en komið þangað u.þ.b. 6
sinnum að heimsækja ættingja og vini. Þá
haﬁ hún farið í ferðir t.d. til Þingvalla og
Landmannalauga. Sif hefur síðasta orðið
og segir að mesti munurinn á Íslandi og
Danmörku sé að það séu fjöll og jöklar á Íslandi og heitt vatn í sundlaugunum. Það er
heldur ekki svo mikið af fólki á Íslandi.
Klukkan er hálf þrjú og íslensku nemendurnir ganga frá bókunum sínum, segja
bless og hlaupa út í danskan veruleika.
Slökkt er á tónlistinni, þurrkað af töﬂunni
og hún sett til hliðar. Þá sést málverkið af
Jóni Sigurðssyni betur, hann horﬁr íbygginn yﬁr salinn, stoltur af sínu fólki. Hann
verður viðfangsefni einn laugardaginn í Íslenska skólanum í vetur.
Gleðilega aðventu!
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Þennan jólasvein
væri gaman
að sjá í fallegum
litum!

Pantaðu

heillaóskaskeyti á siminn.is
N O NN I OG MAN NI I YDDA / sia.is / N M13372

og borgaðu með

kreditkortinu þínu

Það er einfalt og þægilegt að
senda vinum og ættingjum
skeyti í gegnum netið og
kostar aðeins 730 kr. ef greitt
er með kreditkorti.
Þú pantar skeytið á
www.siminn.is/heillaskeyti

siminn.is
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Þrjár blaðakonur á stefnumóti við vitringa

Jarðbundnari en Bridget Jones
Vitringadeitið
Margrét, Erla og Auður Jones

Vinnuheitið er „Vitringadeitið“. Okkur
hefur tekist að fá æðstu fulltrúa íslenska
ríkisvaldsins, kirkju og viðskiptalífs á
danskri grundu í viðtal en hvað ætlum
við að spyrja þá um? Viðtalstækni Bridget Jones er okkur ofarlega í huga; munu
gáfulegar spurningar okkar laða fram
jafn gáfuleg svör?
- Hvað ætlið þið að gera við okkur? spyrja
þeir Þorsteinn Pálsson sendiherra, sr. Þórir Jökull Þorsteinsson sendiráðsprestur og
Már Másson, viðskiptafulltrúi sendiráðsins
varfærnislega þegar þeir mæta á fund okkar í Jónshúsi á nóvemberkvöldi.

Prúðmennska í fyrirrúmi
- Ekkert, svörum við á þönum milli eldhúss og hornstofunnar, þar sem búið er að
skreyta borð með rauðum dúk, blómum,
greni og kertum. Glöggin drekkur í sig hita
úr hægvirkum suðuplötunum - eplaskífurnar heyja svipaða baráttu í ofninum. Það
sem átti að verða að smekklega þunnum
hangikjötssneiðum tætist undan bitlausum
hnífunum; ﬂatkökufatið verður því með
villtu listrænu ívaﬁ. Af fölskvalausri prúðmennsku hafa gestirnir orð á því hvað kjötið sé ljúffengt. Við röbbum um fréttir nýliðinna daga þar til ritstjórinn gefur merki
um að kveikja á segulbandstækinu og spyr
hvernig jólin verði í ár.

Erla Sigurðardóttir, ritstjóri

Jólahald á Kastrup?
Jólin eru vertíð og vinnutörn fyrir kirkjunnar þjón. Að jólamessu í Sankti Pálskirkju lokinni leggur séra Þórir í heilmikla
vísitasíu um Danmörku: - Ég er nú samt oft
spurður hvort ég ætli ekki að koma heim
til Íslands um jólin.
Þorsteinn ﬂýgur heim á Þorláksmessu og
heldur jólin í faðmi fjölskyldunnar, það er
ekki síst barnabarnið sem hann hlakkar til
að eyða jólunum með: - Það sem skiptir
mestu máli um jólin er að vera með fjölskyldunni sinni.
Már teﬂir á tæpasta vað. Hann á pantaða
ﬂugmiða á sjálfan aðfangadag og treystir á
að litla fjölskyldan verði ekki veðurteppt á
Kastrup um jólin.

Það er bara að gefa eftir
Það er glettilega mikill munur á jólasiðum
núlifandi Íslendinga. Fólk elst upp við eitt
en giftist inn í annað. Rjúpur eru mörgum
hugfangnar en nú berst rjúpnaveiðibann
og skosku rjúpurnar í tal. Allir sem prófað hafa eru sammála um að þær skosku
haﬁ bragðast ágætlega í fyrra. Margrét
spyr prestinn hvort hann haﬁ orðið var
við sundrung á heimilum þegar mörg pör
geta átt í verulegum vandræðum með að
koma sér saman um jólasteikina. Þorsteinn
er ráðagóður í þessum efnum: - Það er bara
eitt ráð við þessu, það er að gefa eftir.

Már Másson, viðskiptafulltrúi
Már og Þorsteinn skjóta inn í: - Þetta er
dönsk eplakaka.
Sr. Þórir: - ... það verður að velja rétt epli ...
þau mega ekki vera of súr ...
Þorsteinn bætir við: - Svo var mandlan sett
í eplakökuna.
Konurnar lyfta vantrúa brúnum: - Núúú, var
borðuð eplakaka í eftirrétt á aðfangadagskvöld?
Þorsteinn svarar: - Já já.
Már og Þórir taka heilshugar undir: - Já já.
Margrét er ekki alveg sannfærð: - Ég hef
aldrei heyrt um þennan eftirrétt.
Már fullvissar hana um að bæði móðir hans
og tengdamóðir baka þessa eplaköku.

Grjóna hvað?
Margrét er ekki af baki dottin: - En hvað
með möndlugraut?
Þegar viðmælendurnir líta spyrjandi á
hana bætir hún við: - ... hrísgrjónagraut
með möndlu út í?
Þá er Má öllum lokið: - Það síðasta sem ég
myndi gera er að bjóða mönnum upp á
grjónagraut á aðfangadagskvöld!
Mannasættirinn Þorsteinn minnist þess að
hafa einhvern tíma fengið möndlugraut á
aðfangadagskvöld. Margrét segist vön því

Danska eplakakan
Menningarleg fjölbreytni Íslendinga er
greinileg þegar talið berst að eftirréttum.
Sr. Þórir: - Það var alltaf eplakaka í eftirmat
hjá mér ...
Margrét Helgadóttir, ritstjóri
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Sumarið sem aldrei kom

Auður Jónsdóttir, rithöfundur
að fá grjónagraut á undan jólasteikinni á aðfangadag og bætir við að maðurinn hennar
sé líka alinn upp við þessa hefð.
Auður: - Ég fékk alltaf ris à l’amande.
Erla gleðst í hljóði yﬁr að vera ekki eina
menningarlega viðrinið í hópnum.
Sr. Þórir: - Ég hef heyrt af manni sem ólst
upp við þann sið að borða svið á jólunum.
Þarna slær þögn á hópinn. Enginn kannast
við sviðaát á jólunum. Þetta hlýtur að vera
einhver landsbyggðartengd matarvenja.
Minni viðskiptafulltrúans er óbrigðult því
hann hefur fyrir víst að þetta haﬁ verið Eskﬁrðingur!

Lárus Blöndal
var miklu betri búð
Nú er matartalið að leiðast út í einhverja
vitleysu. Hvaða bækur óska þeir sér í jólagjöf í ár?
Þorsteinn: - Ég er ekki farinn að hugsa
svona langt – og svona djúpt. Eftir að ég
ﬂutti út þá hef ég ævinlega farið heim á
Þorláksmessu. Þá fer ég beint í bókabúðirnar og dvel þar í svona tvo tíma. Þar hittir
maður svo mikið af fólki að það tekur langan tíma að velja bækurnar því það þarf að
tala mikið. Það er alveg sérstök upplifun
að fara inn í bókabúð. Ég vann í bókabúð
fyrir jólin þegar ég var í Verslunarskólanum.
Auður: - Ég vann líka alltaf í bókabúð sem
unglingur – hjá Máli og menningu á Laugaveginum.
Þorsteinn: - Ég vann hjá Lárusi Blöndal
– það var miklu betri búð.
Auður vill koma til móts við sendiherrann
og rifjar upp reynslu sínu af Blöndals-fólkinu:
- Haraldur Blöndal var vanur að koma með
hangikjötslæri og skella því á afgreiðsluborðið hjá okkur.
Þorsteinn: - Ég átta mig á því nú þegar við
erum að ræða bókakaup ... að það sem er
breytt er að nú er maður farinn að kaupa
bækurnar hjá Máli og menningu.

Hvað er þeim minnisstæðast frá árinu sem
er að líða?
Þorsteinn: - Ætli það sé mér ekki minnisstæðast hvað það var erﬁtt að setja í laxinn
í sumar. Að öðru leyti var þetta mjög gott
ár og ánægjulegt.
Þórir: - Ég segi það sama. Ég hugsa samt að
ég muni sumarið 2004 - hvernig það einhvern kom ekki, þetta sumar.
Már: - Þetta hefur bara verið ánægjulegt ár
og skemmtilegt. Við fjölskyldan ﬂuttum á
nýjan stað og ég byrjaði í nýrri vinnu niðri
í sendiráði.

Meiri festa á bak
við ákvarðanir
Enginn nefnir heimastjórnarafmæli, forsetakosningar eða frammistöðu Halldórs
Ásgrímssonar forsætisráðherra í ríkisstjórn
Davíðs Oddssonar. Þó er aðeins rætt um
muninn á opinberri umræðu í Danmörku
og á Íslandi.
Már: - Við Íslendingar tökumst bara á við
hlutina.
Sr. Þórir: - Það er þessi eilíﬁ díalog í dönskum fjölmiðlum um alla skapaða hluti.
Þorsteinn: - Pólitísk umræða er meiri hér
en heima og málin eru brotin til mergjar.
Oft ná menn líka niðurstöðum sem skapast meiri sátt um þannig að meiri festa
verður á bak við ákvarðanirnar þegar búið
er að taka þær. Mér ﬁnnst öll pólitísk umræða hér mjög fróðleg og skemmtileg.
Flatkökurnar eru búnar, konfektið ósnert
og (malt)glösin miklu meira en tóm svo
vitnað sé í Valgeir Guðjónsson. Við kveðjum vitringana og þeir hverfa út í náttmyrkrið. Þegar við göngum frá í eldhúsinu
tölum við hvað þeir beri allir af sér góðan þokka. Auður leggur til að við ljúkum
viðtalinu með setningunni: Þeir buðu af
sér svo góðan þokka að það er aldrei að
vita hvað hefði gerst ef við værum ekki öll
harðgift.

Til að skýra betur viðtalstækni Bridget Jones,
grípum við niður í viðtal
hennar við leikarann
Colin Firth:
BJ: Jæja. Nú ætla ég að hefja viðtalið.
CF: (Hljómar örlítið taugastrekktur)
Ágætt, ágætt. (Mjög löng þögn)
BJ: Hver er uppáhaldsliturinn þinn?
CF: Fyrirgefðu?
BJ: Hver er uppáhaldsliturinn þinn?
CF: Blár. (Löng þögn)
BJ: Hver er uppáhaldsbúðingurinn
þinn?
CF: Uu. Crème brûlée.
BJ: Kannastu við væntanlega kvikmynd Nick Hornbys Fever Pitch?
CF: Ég kannast við hana, já.
BJ: (Þögn. Skrjáf í pappír) Heldur þú
… Ó. (Meira skrjáf í pappír) Heldur
þú að bókin Fever Pitch haﬁ getið af
sér nýtt afbrigði játninga?
CF: Fyrirgefðu?
Bridget Jones á barmi taugaáfalls e. Helen
Fielding í þýðingu Sigríðar Halldórsdóttur.
Bls. 157. ( Mál og menning 2002).

Þorsteinn Pálsson sendiherra
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Hverjir voru hvar?
Mikið hefur verið að gerast í myndlistarheiminum á undanförnum vikum. Ella
Rósinkrans opnaði glerlistasýningu í íslenska sendiráðinu en hún er líka eini
íslenski listamaðurinn í jólatívolínu
þessar vikurnar. Um svipað leyti bauð
íslenski málarinn Tolli fólki á glæsilega
vinnustofu sem hann var að taka í notkun nálægt Strikinu og íslenskum ferðamönnum. Á þessum samkomum var
samankominn stór hópur nafnkunnra
manna og kvenna heima og heiman.
Benefaktor Íslendingafélagsins, den grå
eminence, Halldór Harðarson hjá Icelandair var þarna staddur með ungri dóttur
sinni sem vakti athygli viðstaddra fyrir
fegurð og hefðarlega
takta. Við vonumst til
að missa ekki föður
hennar til San Francisco þegar Icelandair
hefur ﬂug þangað í
maí n.k. Fulltrúar annarra samgöngufyrirtækja, Iceland Express
og Eimskip voru ekki
sjáanlegir á svæðinu.
Kannski er Eimskip að undirbúa smíði á
nýjum Gullfossi og taka þá upp samkeppnina við Icelandair og Iceland Express?
Þarna var Auður Jónsdóttir rithöfundur,
dóttir Sigríðar Halldórsdóttur þýðanda.
Auður var glöð á svip enda hefur nýja bókin hennar, Fólkið í kjallaranum fengið einróma lof í íslenskum fjölmiðlum og verið
tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Þórarinn Leifsson eiginmaður Auðar var upptekinn í
undirheimum Nørreb ro h ve r fi s á s a m t
Rúnari Rúnarssyni
kvikmyndargerðarmanni. Hann hefur þó
ástæðu til að gleðjast,
því myndlistarbækur hans og Böðvars Guðmundssonar með ævintýrum H.C. Andersen hafa heldur betur slegið í gegn. Íslendingar eru ekki bara búnir að sölsa undir sig
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þjóðargersemi Dana, Magasín Norðursins
heldur líka þjóðskáldið sjálft. Böðvar komst
ekki á opnunina en þessa dagana sést til
hans á gönguferðum um Nífársveit í fylgd
kattanna Silla og Valda.
Tolli, bróðir Bubba og Arthúrs Morthens var
glaður og kátur með
nýju húsakynnin og
návist æskuvinar síns,
Einars Más Guðmundssonar. Þeir ólust báðir
upp á landnámsöld í
Vogahverﬁnu eins og
Einar hefur gert góð
skil í bókum sínum. Þetta var þéttbýl og
barnmörg byggð og hefur mörgum þótt
nóg um fyrirferð strákanna þaðan í þjóðfélaginu. Erla Sigurðardóttir prófarkalesari Hafnarpóstsins óx líka úr grasi undir
verndarvæng Helga Þorlákssonar skólastjóra Vogaskóla en hún hefur lítið reynt
að troða sér inn á fótboltavöllinn hjá strákunum, enda þeir eldri og sterkari, ekki síst
sjómennirnir Bubbi og Tolli.
Guðmundur Daníelsson formaður Íslendingafélagsins leit upp frá reikningunum
og var þarna mættur
með eiginkonu sinni,
Margréti Helgadóttur
ritstjóra. Guðmundur
er nú kallaður den
nye bestyrelsesformand eftir að birtist við hann viðtal í
danska sjónvarpinu
um kaup Milljóna-Jóns Ásgeirs Jóhannessonar á Magasíni Norðursins.
Birta Fróðadóttir arkitektanemi var glöð
enda maður hennar, Rúnar Rúnarsson
nýbúinn að hreppa
norrænu kvikmyndaverðlaunin á Nordisk
Panorama fyrir myndina Síðasti bærinn.
Birta stóð á tali við
æskuvinkonu sína, Auði Jónsdóttur dúndurrithöfund þegar blaðamann Hafnarpóstsins bar þar að.

Séra Johannes Møllehave var mættur í boði
félaga síns, Einar Más Guðmundssonar
en kvöldið áður höfðu þeir troðið upp í
Svarta demantinum með dagskrána Ræk
mig nordlysene. Hann fór með rím eftir
Halfdan
Rasmussen.
Eiginkona Jóhannesar
var Herdis, félagsráðgjaﬁ og rithöfundur
sem skrifaði bækurnar Le og Lene um
„opna hjónabandið“.
Kollegi Jóhannesar, Sr.
Þórir Jökull, var ekki á
svæðinu þetta kvöld en hann var eﬂaust
að undirbúa sig fyrir vitringaviðtalið sem
birtist hér annars staðar í blaðinu.
Bryndísi Flosadóttur þekkja ﬂestir Íslendingar af skyndibitastöðum og öldurhúsum
Reykjavíkurborgar því hún hefur afgreitt
margar pylsur og skammta af frönskum
svo ekki sé minnst á
allt einfalda brennivínið sem hún mældi
samviskusamlega
í
Tjarnarbúð og víðar.
Biddý, eins og hún er
oftast nefnd, hefur
lagt sjússamælinn frá
sér og stjórnar nú félagsvistinni í Jónshúsi
af mikilli röggsemi. Hún setti mikinn svip
á jólamarkaðinn í Jónshúsi með glaðværri
rödd sinni og glæsilegum jólabakstri.
Einar Már Guðmundsson, sem var tilnefndur til Íslensku bókmenntaverðlaunanna
fyrir Bítlaávarpið, tók sér hvíld frá dómnefndarstörfum til að gleðja Tolla, gamla
vin sinn úr Vogahverfinu. Nafni hans Kárason var víðs fjarri en
síðast sást til hans þar
sem hann hvarf upp
í leigubíl að loknum
upplestri á Kafﬁ Jónasi á menningarnótt.
Bragi Ólafsson var líka fjarri góðu gamni
– hann hefði annars getað hleypt fjöri í
samkunduna með nýjustu bókinni sinni
Samkvæmisleikir.
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Frá safnaðarnefnd og presti

Aðventan er tími vonar
Presturinn
Þórir Jökull Þorsteinsson
Enn er aðventa runnin upp í dagatali kirkjunnar og þá að vonum einnig í hjörtum
okkar og hugum. Aðventa markar upphaf
nýs kirkjuárs og má því segja að það séu
áramót í kirkjunni. Við tímamót horfum
við í senn fram á við og lítum yﬁr farinn
veg. Það eru einnig stef aðventunnar í
kirkju Krists. Orðið adventus er komið úr
latínu og merkir „koma“. Í samhengi trúarinnar fögnum við því að Kristur Drottinn
er kominn í heiminn og horfum í því sambandi til heilagra jóla og fæðingar hans. Í
samhengi trúarinnar lítum einnig til fyrirheitsins sem hann gaf um endurkomu sína.
Aðventa minnir okkur á þessi stef og vekur væntingar hið innra með okkur. Litur aðventunnar er fjólublár og vísar til þess að
hún hefur í sögunni verið tími yﬁrvegunar
og ögunar, jafnvel iðrunar og var að fornu
nefnd jólafasta á íslensku. Ætla má að með
siðaskiptum haﬁ dregið úr föstuiðkun Íslendinga og trúarlærdómar Lúthers haﬁ

bent fólki á að slíkt frelsar í sjálfu sér engan mann. Fyrir öllu gekk og gengur enn að
eiga trúna á Jesú Krist og þessa trú getum
við skoðað sem farveg fyrir réttlæti Guðs
okkur ranglátum mönnum til handa.
Rétt eins og þyrstur maður þarfnast svölunar, og svangur maður saðningar, þarfnast
ranglátur maður réttlætingar. Trúin á Krist
er farvegur hennar til þín og mín, - farvegur sem bænin heldur opnum að hjörtum
okkar og gerir þau að helgidómi og fyrir
trúna á Krist tilreiknar Guð okkur réttlæti
hans.Að trúa á Guð í Jesú Kristi er þó ekki
einskorðað við að hafa eitthvað fyrir satt, að trúa er líka að vænta og vona og treysta
Guði. Í trúnni væntum við Guðs hins góða
og reiðum okkur á náð hans og kærleika
sem aldrei bregst. Trúin mótar ennfremur
persónur okkar og gefur okkur einkenni
sín. Við drögum þannig dám af hverju því
sem við væntum og bindum trú okkar við.
Á sama hátt er trúleysi mótandi sem augljóst er.
Aðventan er tími vonar og eftirvæntingar sem gerir okkur óháð aldri að börnum

Hátíð fer að höndum ein,
hana vér allir prýðum.
Lýðurinn tendri ljósin hrein,
líður að tíðum,
líður að helgum tíðum.
kristinna jóla og við sjáum Guð koma til
mannkyns í syni sínum Jesú Kristi, ekki
með valdbeitingu eða ofríki heldur í auðmýkt og allsleysi lítils barns sem á allt
undir öðrum komið. Og enn segir kristin
kirkja um víða veröld: Sjá! Konungur þinn
kemur til þín. Megi friður og gleði búa í
vonum okkar allra nú sem endranær.

Guðþjónustur safnaðarins í Sánkti
Pálskirkju á jólum og nýju ári:
Allar guðþjónustur hefjast kl. 13:00
Jóladagur 25. desember
Sunnudagur 30. janúar
Sunnudagur 27. febrúar
Páskadagur 27. mars
Sunnudagur 24. apríl
Hvítasunnudagur 15. maí - ferming
Sunnudagur 29. maí
Sunnudagur 19. júní – þjóðhátíð
Sjá ennfremur www.kirkjan.dk
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Íslensk menning í Kaupmannahöfn
Á sviðinu …

Á skjánum …

Og Danir eru hrifnir …

Íslenski leikstjórinn Egill Pálsson frumsýndi verk sitt Galskab á litla sviðinu í
Konunglega leikhúsinu á dögunum. Það er
mikill heiður fyrir íslenskan listamann að
fá að prófa sig áfram í sjálfu Konunglega
leikhúsinu.

Nýju sakamálaþættirnir á sunnudagskvöldum DR1 hafa svo slegið í gegn miðað við
áhorfendatölur á fyrsta þættinum: Ein og
hálf milljón Dana fylgdust með hinum
hálfíslenska Hallgrim Hallgrimsson leysa
æsispennandi sakamál. Það er gaman að
sjá hvað Ísland er orðið „in“ hjá Dönum,
nú síðast í þessari vinsælu þáttaröð. Alls er
ráðgert að gera 24 þætti af Erninum (Ørnen) á næstu tveimur árum. Í kynningu frá
DR segir svo um aðalpersónuna:

Áhorfendur voru beðnir að skrifa álit sitt á
fyrsta þættinum og þar stóð eftirfarandi:
„Jeg sad og så 1. afsnit af “Ørnen” her til
aften, og jeg kan roligt sige at den serie
har stilen og kvaliteten af danske serier.
I de seneste år har danske produktioner
været absolut fantastiske, og “Ørnen”
er ingen undtagelse. Især var jeg vild
med Hallgrims islandske baggrund, det
giver serien en ekstra skønhed. Jeg vil
dertil også sige, at jeg var vild med titelmelodien til serien. Det er simpelthen en
af de bedste melodier jeg har hørt nogensinde!“

Sýningin er mjög líﬂeg samkvæmt umsögnum og taka áhorfendur þátt í henni. Í umsögn AOK (www.aok.dk) segir að feimið
fólk ætti að halda sig aftarlega í salnum ef
það vill ekki eiga á hættu að taka þátt í
sýningunni!
Galskab verður sýnt alveg fram til 18. desember. Sýnt er á þriðjudags- og föstudagskvöldum kl. 20:00 en kl. 17:00 á laugardögum.
Svo er það Kristján Ingimarsson, sem yﬁrtekur völdin í Konunglega í janúar þegar
hann setur upp nýjasta verk sitt, Blow Job
eins og fram kemur annars staðar í Hafnarpósti.
Það er ánægjulegt að sjá alla þessa fersku,
íslensku menningarstrauma sem setja svip
sinn á danskt menningarlíf um þessar
mundir.

„ ... Hallgrim er søn af en islandsk far
og en dansk mor og har to yngre søskende. Forældrene blev skilt, da han var
helt lille, og Hallgrim påtog sig alt for
tidligt ansvaret for familiens overlevelse,
fordi moren ikke ville tage mod almisser
fra eksmanden. Som konsekvens af den
opvækst udviklede han en heroisk attitude til livet - med store omkostninger på
det personlige plan, men med lige så stor
succes i karrieren.“

Það er ekkert annað að gera en að láta sig
hlakka til haustsins 2005 þegar Örninn
snýr aftur á sjónvarpsskjáinn. Þá verður aftur hægt að fá magasár af spenningi, njóta
fallegra landslagsmynda frá Íslandi og fyllast stolti.

Í fyrsta þætti mátti sjá íslenska leikara
bregða fyrir, m.a. Benedikt Erlingsson og
Elvu Ósk Ólafsdóttur. Kannski er von á ﬂeirum áður en yﬁr lýkur?

Elva Ósk Ólafsdóttir í Erninum
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Hafnarpósturinn Desember 2004

Tilkynningar

Dagskrá Jónshúss
Des em ber 2004
Þriðjudaginn 14.
Fimmtudaginn 16.
Sunnudaginn 26.
Föstudaginn 28.

19.00
10.00
14.00 – 16.00
19.30

Konukvöld
„Jóla“ mömmumorgunn
Jólaball Íslendingafélagsins
Félagsvist

14.00 – 17.00

Messukafﬁ

Alla þriðjudaga
Alla miðvikudaga

19.00
19.45
20.00
18.00 – 20.00

Alla ﬁmmtudaga

18.00
20.00
18.00 – 20.00

Kvennakór Kaupmannahafnar, æﬁng
AA-fundur
Al-anon fundur
Bókasafnið opið.
Sýning um Jón Sigurðsson opin
Kór íslenska safnaðarins, æﬁng
AA-fundur
Bókasafnið opið
Sýning um Jón Sigurðsson opin
Fermingarfræðsla
AA-fundur
Íslenski skólinn, yngri deild
Íslenski skólinn, eldri deild
„Enski boltinn“ á stórskjá
í umsjá FC Island
AA-fundur
Opið hús, íslensk blöð
Sýning um Jón Sigurðsson opin
Blandaður kór, æﬁng

Jan ú ar 2005
Sunnudaginn 30.

Fast ir lið ir:
Alla mánudaga

Alla föstudaga
Alla laugardaga

Alla sunnudaga

19.00
19.00
09.00
12.00
16.00 – 18.00
11.00
14.00 – 17.00
17.30 – 19.30

Nánar um opnunartíma um jól og áramót á vef Jónshúss: www.jonshus.dk
Jónshús Øster Voldgade 12 1350 København K Sími 3313 7997 www.jonshus.dk
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Blak deild kvenna
Íþróttafélagið Guðrún er búið að
hleypa af stokk un um blak deild
kvenna. Æﬁngar eru á miðvikudagskvöldum kl. 21-23 í Valby Hallen hal
3. Á meðan við erum að ná góðum
hópi á æﬁngar eru viðhengin og
annað karlkyns velkomin með. Við
leggjum áherslu á að spila blak og
hafa gaman af. Í augnablikinu er styrkleikaﬂokkurinn okkar (samanborið
við nautasteik) eins og rear, en við
stefnum á að verða medium eða well
done. Þannig að ÞÚ þarft ekki að vera
hrædd/ur við að vera of léleg/ur. Nú
er bara að taka sig taki og vera með í
blaki. Nánari upplýsingar er hægt að
fá hjá Tómasi í síma 2230 2090.

Hluta bréf í fyr ir tæki!
Til sölu hlutabréf í fyrirtæki í Kaupmannahöfn. Dreymir þig að vera sjálfstæð/ur og eiga þitt eigið fyrirtæki.Til
sölu eru hlutabréf í kafﬁhúsi í Kaupmannahöfn á besta stað í bænum.
Þetta er mjög spennandi framtíðarverkefni fyrir eldhuga í sókn. Vinsamlegast sendið inn nafn og símanúmer á Skrifstofu Íslendingafélagsins í
Kaupmannahöfn, Østervoldgade 12,
1350 København K merkt: KAFFIHÚS.
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Þórarinn Stefánsson er …

Stúdentsræfill í Höfn
Síðasta orðið
Þórarinn Stefánsson

Ágústmorgun í upphaﬁ nýliðinnar aldar
stóð ungur íslenskur stúdent á hafnarbakkanum í kóngsins Kaupmannahöfn,
bjarteygur, vörpulegur og með ﬁðring
í maganum. Hann horfði opinmynntur í kringum sig í þessari nýju veröld.
Framundan var hinn óþekkti heimur
stórborgarinnar með nýjum ævintýrum
og árum náms og upplifana. Er hann þar
með úr sögu þessari.
Einni öld og ótal hafnarstúdentum síðar
stóð enn einn stúdentsræﬁllinn, ég sjálfur,
illa soﬁnn og með ámóta ﬁðring í maganum á leið til danskrar grundar. Búinn að
segja upp í vinnunni, leigja út íbúðina,
setja bílinn á sölu og kveðja vini og fjölskyldu. Með átta kíló í yﬁrvikt og kassastafla í geymslu í Sundahöfn (sem ekki hafði
unnist tími til að borga farið undir vegna
anna á endasprettinum), stóð ég í ﬂughöfninni og beið eftir að leggja í leiðangur með
Iceland Express í leit að nýjum ævintýrum
í borg drottningar.
Samkvæmt aldafornri hefð íslenskra hafnarstúdenta var ákveðið kæruleysi í gangi,
enginn fastur samastaður í sigti annar en
vilyrði fyrir vindsæng á stofugólﬁnu hjá
vinafólki. Skólavistin var þó fastsett í spánýjum glerkastala IT-háskólans á Amager
sem ég vísiteraði strax fyrsta daginn í
glampandi sól og blíðu.

Menntaskóladanskan
Ég tók strax þá stefnu að reyna að bjarga
mér á menntaskóladönskunni eins og
mögulegt væri og ekki grípa til enskunnar
nema í algerri neyð. Það hefur gengið vonum framar og enn hef ég ekki fengið óverðskuldaðan löðrung né komið mér í önnur
alvarleg tungumálavandræði. Ef í nauðirnar rekur gríp ég til íslensku orðanna og
krydda þau með dönskum framburði og
það er merkilega oft sem það dugir til að
koma samtalinu aftur á rétt spor.

Í húsnæðisleit minni hafði ég veraldarvefinn og netið umfram nafnlausa stúdentinn
á liðinni öld, þannig að ég var bjartsýnn á
að ﬁnna eitthvað við hæﬁ. Reyndar leiddu
tilraunir ﬂjótlega til þeirrar niðurstöðu að
þótt Danir auglýsi á netinu þýðir það ekki
að þeir séu röskir að svara tölvupóstum,
þannig að ég gat ekki skýlt mér bak við
vandlega samin skeyti heldur neyddist til
að grípa til gemsans. Það gekk þó nægilega
vel til að sléttri viku eftir að ég lenti fyrst
í Köben ﬂutti ég inn í prýðilegt herbergi
á Amager, steinsnar frá Eyrnasundskollegíinu. (Reyndar svo nálægt að maður kippir
sér ekkert upp við það að heyra HLH ﬂokkinn og Siggu Beinteins óma inn um gluggann á aðfaranótt laugardags.)
Danskir stúdentar standa sig prýðisvel í
því að „festa“ og strax fyrsta skóladaginn
kynntist ég danskri snilldaruppﬁnningu
sem ég er steinhissa að skuli ekki hafa
fengið Nóbelsverðlaun fyrir löngu: Fredagsbarnum. (Ég kýs að trúa því að það
sé einungis vegna þess að akademían haﬁ
ekki ákveðið í hvaða ﬂokki eigi að verðlauna hugmyndina – ég sting upp á friðarverðlaunum.)

Fulltrúi þjóðar
Á föstudagsbarnum eru umræðuefnin
margvísleg og ég hef á köﬂum velt því
fyrir mér hvort ég eigi ekki að sækja um
styrk til utanríkisráðuneytisins sem sérlegur landkynningar- og markaðsfulltrúi fyrir
klakann. Í ﬂjótu bragði man ég meðal annars eftir að hafa haldið uppi samræðum
um álfa og hjátrú, íslenska tónlist, trúrækni,
veður, náttúruöﬂ, leiklist og menningu, viðhorf til barneigna, verð á ﬂugmiðum, reynt
að sannfæra Dani um að 300 þúsund sé
ekki fjöldi Íslendinga í Kaupmannahöfn
heldur raunveruleg íbúatala á klakanum
og margvísleg önnur umræðuefni sem
ekki er við hæﬁ að ræða í virðulegu riti
sem þessu.
Reyndar er ég hræddur um að ráðuneytið
myndi snarlega vísa slíkri styrkbeiðni frá
(og jafnvel afturkalla vegabréﬁð mitt) ef
hinir vísu herrar kæmust að því að enn hef
ég ekki gert mér ferð í strætó með nokkr-

ar pokafyllir af óhreinum nærbrókum og
sokkum upp á Nørrebro til vöskunar. Slík
hegðun ber náttúrulega vitni um algeran
skort á þjóðrækni og virðingu fyrir íslenskum hefðum um rétta hegðan í útlandinu.
Ég veit ekki hvort það dugir mér til afsökunar að mér ﬁnnst kafﬁ vont?

Sáttur við Amager
Heilt yﬁr er ég mjög sáttur með þessa þrjá
mánuði sem nú eru liðnir. Líﬁð hér á Amager er prýðilegt, staðsetningin til mikils
sóma; steinsnar frá miðborginni og enn
nær skólanum. Fyrir piparpjakk eins og
mig spillir heldur ekki fyrir að hér úir allt
og grúir í litlum pizzeríum og keböbum
fyrir þau sárafáu (hóst) kvöld þegar maður
nennir ekki að elda. Grípi mann brennandi
þörf fyrir að heyra ástkæra ylhýra málið
(án þess að eiga inneign á símanum) þarf
maður ekki nema að tylla sér á bekk við
kollegíið og þar getur maður treyst því að
íslenskt samtal eigi leið hjá innan örfárra
mínútna.
Hingað til hef ég lagt mig fram um að vera
sem sjálfstæðastur og passa að verða ekki
háður hinu víðfræga íslendinganeti hér í
útlandinu, en hver veit nema þessi pistill
verði mitt fyrsta skref í að brjótast út úr
sjálfstæðisskelinni og inn í faðm íslendingasamfélagsins?
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www.icelandair.dk

