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Í ár eru 60 ár liðin síðan Íslenska lýð-
veldið var stofnað á Þingvöllum þann 
17. júní. Fyrir tíu árum var haldin mik-
il hátíð á sama stað til að halda upp á 

17. júní 1994
hálfrar aldar afmæli lýðveldisins. Ég 
hafði gert mér grein fyrir hvaða tímamót 
voru í aðsigi. Ég gældi við tilhugsunina um 
að sitja ein í brekku með útsýni yfir völlinn 

Danfríður Sunddrottningar

Bls. 12

Bls. 6

Hátíðarhöldin

Bls. 13

Jörundur og Mary

Bls. 14 Bls. 19

og íhuga líf mitt og þjóðarinnar fram að 
þessu. Höfðum vér gengið til góðs? Þetta 
átti eftir að fara á annan veg.



2

Hafnarpósturinn  Júní 2004

Við viljum þakka ykkur, lesendur góðir, fyr-
ir hvatningu og hrós fyrir síðasta tölublað 
af Hafnarpóstinum. Það fylgir því ákveðin 
áhætta að gjörbreyta blaði en jákvæð við-
brögð eru okkur gríðarleg hvatning til 
að halda áfram á sömu braut. Því miður 
urðu nokkrar tafir á útsendingu blaðsins 
til einstakra félagsmanna. Sums staðar tók 
dreifingin næstum tíu daga og það er óvið-
unandi. Við vinnum að því að finna flösku-
hálsinn og kippa þessu í lag hið snarasta. 
Þá gerðust þau leiðinlegu mistök að próf-
arkalesturinn komst ekki allur til skila og 
því slæddust leiðindavillur í blaðið. Við 
biðjum velvirðingar á því.

17. júní
Við fjöllum ítarlega um 17. júníhátíðarhöld-
in og gerum öðrum merkisdegi, 19. júní, 
góð skil með margvíslegum hætti. Þessi 
merki dagur, þar sem við minnumst þess 

Höfum vér gengið til góðs?

Hafnarpósturinn
5. tölublað 19. árgangur 2004
Hafnarpóstur er prentaður í 1000 
eintökum.
hafnarpostur@hotmail.com
Útgefandi og ábyrgð:
Íslendingafélagið í Kaupmannahöfn
Ritstjórn:
Margrét V. Helgadóttir
island@paradis.dk 
Sími 4498 6070
Barði Valdimarsson
bardi1959@hotmail.com  
Sími 2822 1669
Prófarkalestur:
Erla Sigurðardóttir
Umbrot/Auglýsingagerð:
Þórarinn Leifsson (totil.com)
totil@totil.com
Sími 2941 0179

Auglýsingar:
Guðmundur Daníelsson
gdaniels@visir.is
hafnarpostur@hafnarpostur.is

Árgjöld 2003-2004
Einstaklingar: 150 DK
Fjölskyldur: 200 DKK
Ellilífeyrisþegar: 50 DKK
Árgjöld greiðist inn á gíróreikning 
609-0559

Stjórn Íslendingafélagsins
Formaður: Guðmundur Daníelsson
gdaniels@visir.is
Varaformaður: Ingi Þór Magnússon
ingi@pc.dk 
Gjaldkeri: Hildur Gestsdóttir
hildurgestsdottir@hotmail.com 
Ritari: Margrét V. Helgadóttir
island@paradis.dk 

þegar íslenskar konur fengu kosningarétt, 
fellur því miður alltof oft í gleymsku. Sá 
skemmtilegi siður hefur myndast á Íslandi 
að hlaupa Kvennahlaup til að minnast dags-
ins. Vil ég hvetja allar konur til að taka þátt 
í Kvennahlaupinu í Kaupmannahöfn. Þar 
skiptir engu hvort þið eruð í góðu formi. 
Hér skiptir gamli ungmennafélagsandinn 
mestu máli: Að vera með. Sá andi virðist 
vera hverfandi meðal þjóðar okkar. Ég er 
sannfærð um að konur þær sem börðust 
fyrir jafnrétti fyrr á öldum og unnu ötul-
lega að því að komandi kynslóðir öðluðust 
sömu réttindi og karlar, hefðu hlaupið á 
sauðskinnsskónum með barnahrúguna í 
eftirdragi til að sýna samhug og samstöðu 
kvenna. 

Brennandi hugsjónir
Ég sakna þess oft að finna ekki fyrir brenn-
andi hugsjónum meðal fólks. Kannski 
erum við ofdekruð og höfum sofnað á 
verðinum. Einstaklingshyggjan virðist ríkj-
andi og aðeins er spurt: Hvað hentar mér 
og hvernig græði ég mest? Enginn teygir 
hendina lengur en ábreiðan nær. 

Í Alþýðubókinni bendir Halldór Laxness 
á að „Gildi vort sem einstaklinga er kom-
ið undir teingslum vorum við samfélag 
með ákveðna sögu að baki“. Á 17. júní og 
19. júní er því ástæða til að staldra við og 
spyrja með orðum annars skálds: „Höfum 
vér gengið til góðs, götuna fram eftir veg?“ 
Hvar værum við stödd sem einstaklingar, 
samfélag og þjóð ef hetjur á borð við Brí-
eti Bjarnhéðinsdóttur og Jón Sigurðsson 
hefðu ekki látið baráttuhugsjónir ráða 
för? Þau hugsuðu ekki aðeins um eigin 
hag heldur höfðu þau hagsmuni heildar-
innar að leiðarljósi. Gleymum því ekki að 
jafn réttur íslenskra karla og kvenna er for-
senda þess að lýðræði ríki í okkar 60 ára 
lýðveldi.

Þá viljum við minna ykkur á smásagna-
keppnina sem auglýst var í síðasta tölu-
blaði. Skilafrestur er 1. október.

Gleðilega hátíð og njótið sumarsins.

Útgáfustjóri: Barði Valdimarsson
bardi1959@hotmail.com 
Skemmtanastjóri: Katrín Georgsdótt-
ir Elgaard
katastrian@hotmail.com 
Menningarfulltrúi: Guðrún S. Jakobs-
dóttir
didda@post.com
Sími Íslendingafélagsins: 3314 6035
www.islendingafelagid.dk
islendingafelagid@get2net.dk 

Umsjónarmaður 
Jónshúss
Jón R. Runólfsson
Hús Jóns Sigurðssonar
Øster Voldgade 12
1350 København K
Sími 3313 7997
www.jonshus.dk 
jonshus@mail.tele.dk    

Leiðari

Margrét V. Helgadóttir

Eftir allar þessar breytingar …
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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›

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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Allt á fullu

Undirbúningurinn fyrir hátíðarhöldin á 
17. júní er í fullum gangi og óhætt er 
að segja að mikið sé lagt í þau að þessu 
sinni. Það þarf varla að taka fram að við 
erum löngu búin að panta gott veður hjá 
guðunum og vonum að fleiri hafi lagt 
inn sambærilega pöntun. Að þessu sinni 
verða hátíðarhöldin alla helgina eins og 
fram kemur síðar í blaðinu. 

Fimmtudaginn 17. júní verður mikill menn-
ingardagur í Jónshúsi. Þar stígur fjölbreytt-
ur hópur íslenskra listamanna á stokk og 
leyfir landanum að njóta þess sem í þeim 
býr. Föstudaginn 18. júní verður þjóðhátíð-
armálsverður á Café Jónas og spennandi 
tónleikar þar um kvöldið. Á kvennadag-
inn sjálfan, laugardaginn 19. júní, færist 
skemmtanahaldið út á Amager Strand eins 
og hin fyrri ár. Hátíðarhöldin hefjast með 
kvennahlaupi kl. 11.00 en önnur dagskrá 
hefst kl. 13.00. Þar verður hægt að kaupa 
ýmsar kræsingar, drykki, íslenskar pylsur, 
sælgæti og margt margt fleira. Sunnudag-
inn 20. júní verður mikið um dýrðir á Norð-
urbryggju og hátíðarhöldunum lýkur svo 

með hressilegum tónleikum á Café Jónas. 
Við hvetjum alla sem hafa áhuga á að leggja 
hönd á plóg að láta Barða sautjándastjóra 
vita, því margar hendur vinna létt verk. 
Gleymið ekki hlaupaskónum, stelpur...

Sagan endalausa
Heimasíðan verður vonandi orðin að veru-
leika þegar þetta tölublað berst lesendum. 
Ef ekki, þá er hún á næstu grösum. Fyrir 
utanaðkomandi er erfitt að skilja hvers 
vegna allur þessi tími hefur farið í að út-
búa eina heimasíðu en þar spila óteljandi 
þættir inn í. Um leið og búið var að draga 
útlínur að einni, þá vantaði eitthvað og við 
tók tímabil umbóta og breytinga. Eins og 
með allt annað, þá höldum við áfram að 
þróa vefsvæðið. 

Sumarfríið framundan
Stjórn Íslendingafélagsins tekur sér kær-
komna hvíld frá nefndarstörfum þegar 17. 
júní-hátíðarhöldunum lýkur. Við munum að 
sjálfsögðu kíkja á póstinn, uppfæra heima-
síðuna og svara í síma 3314 6035 eins og 
alla hina daga ársins. Næsta tölublað af 
Hafnarpóstinum verður óvenju snemma á 
ferðinni eða í lok ágúst. Skilafrestur er 10. 
ágúst. Ekkert fundahald eða skipulögð dag-
skrá verður í júlí og fyrri hluta ágúst. Að 
venju er Jónshús opið og sunnudagskaffið 
á sínum stað.

Hasar á haustdögum
Við erum að sjálfsögðu farin að huga að 
haustinu þótt sumarið sé vart byrjað. Í 
ágústlok eða byrjun september höldum 
við nýbúakynningu með pompi og prakt 
þar sem allir nýfluttir Hafnar-Íslendingar 
geta fengið svar við spurningum sem 
brenna á vörum þeirra. Endanlega dag-
setning er ekki komin, en 28. ágúst er heit 
dagsetning svo ekki sé fastar að orði kveð-
ið. Auk upplýsingaflæðisins er ætlunin að 
efna til haustdansleiks um kvöldið þar sem 
íslenskt promp mun stíga á svið. Hverjir??? 
Það kemur í ljós í næsta Hafnarpósti og 
hægt verður að fylgjast með upplýsingum 
um þennan atburð á vefnum: www.islend-
ingafelagid.dk

Félagsgjöldin
Nú ættu allir skuldlausir félagar að vera 
búnir að fá þessi líka fínu félagsskírteini í 
póstinum (með flottu frímerki með mynd 
af Friðrik og Mary). Ef einhverjir félagar 
hafa greitt árgjaldið fyrir 2004 en ekki 
fengið skírteinið sent, ættu þeir að hafa 
samband við okkur á netfanginu ifk@is-
lendingafelagid.dk eða í síma 3314 6035. 
Hægt er að greiða árgjaldið inn á gíróreikn-
ing 609-0559 eða hafa samband og biðja 
um að fá sendan gíróseðill.

Stuð og stemning
Íslendingar í Kaupmannahöfn fjölmenntu í  
Jónshús 15. maí og héldu niðri í sér andan-
um þegar Jónsi steig á svið og flutti ,,Hea-
ven“ með glæsilegum tilþrifum. Auðvitað 
var frekar súrt að hinn keppandinn okkar, 
Tómas Þórðarson, komst ekki í úrslit fyrir 
hönd Danmerkur þrátt fyrir frábært lag og 
skemmtilega sviðsframkomu.

Menn drukku öl og borðuðu pizzur í góð-
um félagsskap. Frábær stemning myndaðist 
þegar leið á kvöldið. Þar sýndu menn enn 
og aftur að íslensk júróvisjónstemning er 
einstök. Þrátt fyrir að við hrepptum hvorki 
fyrsta né 16. sætið í þetta skipti voru menn 
ánægðir með kvöldið, félagsskapinn, pizz-
urnar og bjórinn.

Nýtt frá stjórninni

Margrét & Barði

17. júní nálgast óðfluga

STEINTRYGGUR
á ströndinni 

Laugardaginn 19. júní  
á Amager Strand  

gefst kostur á að hlýða á þessa 
stórkostlegu sveit 

Sigtryggur Baldursson  
og

Steingrímur Guðmundsson  
ásamt félögum  

fara hreinlega á kostum ...  

Láttu þá ekki framhjá þér fara! 



Kristín Marja  Baldursdóttir:
MÅGELATTER

Mávahlátur hlaut einróma lof í 
dönskum fjölmiðlum. Verðlaunuð 
kvikmynd Ágústs Guðmundssonar
sem byggð er á bókinni er 
væntanleg til Danmerkur. 

Dejlig blanding af krimi, kvinde-
sagsroman og kærlighedshistorie.
Glimrende debut.

Alt for damerne

Böðvar Guðmundsson:  
VINDENES HJEM  
& LIVETS TRÆ

Skáldsögur um flutninga Íslendinga 
til Vesturheims. Sannkallaðar perlur 
í íslenskum bókmenntun. Seinna 
bindið hlaut íslensku bókmennta-
verðlaunin árið 1996. 

(Böðvar) har skabt et stort og 
underholdende kæmpeværk… 
 Det er en islænding, der skriver – 

Politiken

Garnaflækjur
Prjónauppskriftir unga fólksins!

Léttar uppskriftir að 
gullhúfu, tjulltrefli og 
sms-vettlingum svo 
eitthvað sé nefnt. Í 
Danmörku heitir bókin 
Stram garnet.

Úlfar og fiskarnir 
Auðveldir og ljúffengir 
fiskiréttir Úlfars á Þremur 
Frökkum.  

Matreiðslumeistarinn segir 
skemmtilega frá samskiptum 
manna og fiska. Bókin er 
komin út á Íslandi, í 
Danmörku og í Noregi.  

Fylgist með útgáfu nýrra bóka á vef okkar:  
www.ppforlag.com 

PP Forlag A/S  
Rentemestervej 2 
2400 København NV 
Sími: 35813500 – salg@ppforlag.com

��������� (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.

�����������������

������������������

����������������

�����������������

5

5.tbl 19. árgangur



HP
-M

yn
d:

 L
au

ri 
Da

m
m

er
t

6

Hafnarpósturinn  Júní 2004

Vornótt eina árið 1987 tók líf Danfríðar 
Skarphéðinsdóttur stakkaskiptum þegar 
hún hreppti flakkaraþingsætið í alþing-
iskosningunum. Fram að því hafði hún 
tekið þátt í að móta Fjölbrautaskóla Vest-
urlands og var jafnframt ein af stofnend-
um Kvennalistans á Vesturlandi haustið 
1984. Tilfinningarnar voru blendnar; að 
vísu gladdist hún yfir stórsigri Kvenna-
listans sem tvöfaldaði fylgi sitt en ábyrgð-
in sem þingsetu fylgdi var yfirþyrmandi 
í upphafi. 

Danfríður starfar nú sem ráðgjafi í umhverf-
ismálum hjá Norrænu ráðherranefndinni 
hér í borg. Hún segir reynsluna af þinginu 
hafa nýst sér vel í öðrum störfum. „Maður 
nær að kynnast þversniði þjóðfélagsins, fól-
ki úr öllum greinum atvinnulífsins, stofnun-
um og félagasamtökum. Þetta var einstakt 
tækifæri til að kynnast eigin þjóð og ómet-
anlegt veganesti til að takast á við önnur 
verkefni.“ Danfríður lærði þýsku og nor-
sku í háskólanum og hefur lengst af kennt 
þýsku. Það þótti ekki praktískt að lesa nor-
sku og var hún oft spurð að því hvernig sú 
þekking gæti nýst henni. Nú getur hún svar-
að þeirri spurningu með bros á vör að góð 
kunnátta í skandinavísku máli er lykill að 
norrænu samstarfi.

Hvernig leiddistu út í pólitík?
„Ég var búin að taka þátt í einstöku ævintýri 
á frumbyggjaárum Fjölbrautaskóla Vestur-
lands og horfði löngunaraugum af Skagan-
um til Reykjavíkur þegar Kvennaframboð-
ið var að byrja. Eftir að Kvennalistinn var 
formlega stofnaður fóru konur í hina frægu 
rútuferð um landið og við það spruttu upp 
kvennalistaangar úti um allt land. Konur á 
Vesturlandi voru mjög virkar og duglegar 
og í þeirra góða félagsskap hóf ég þátttök-
una. Þetta var árið 1984 þannig að þegar 
kom að alþingiskosningunum 1987 þekkt-
umst við vel og vorum búnar að vera dug-
legar að undirbúa okkur.”

Konur munu alltaf leita nýrra leiða 

Engin vildi vera efst 
Hugsjónir Danfríðar hafa ekki dvínað þótt 
Kvennalistinn sé liðin tíð. ,,Ég held að kon-
ur muni alltaf leita nýrra leiða til að ná jafn-
rétti í reynd. Reyndar tel ég jafnrétti og um-
hverfismál um margt skyld. Þessi málefni 
eiga að vera samofin og tengjast flestum 
sviðum samfélagsins þegar ákvarðanir eru 
teknar. Kvennalistinn var tímamótafram-
boð. Við vorum ný vídd í íslenskum stjórn-
málum. Við komum fram með ný hugtök 
og málefni sem þekktust ekki í stjórnmál-
um. Hugtak eins og „reynsluheimur,“ sem 
við notuðum mikið, var algjört nýyrði en 
er orðið þekkt í íslensku málfari í dag. Það 
var gaman að fylgjast með ólíkum vinnu-
aðferðum kynjanna. Á stofnfundi Kvenna-
listans á Hótel Borg var fullt út úr dyrum. 
Þegar raða átti á lista fyrir þingkosningarn-
ar kom í ljós að konur voru ekki mættar til 
að slást um toppsætin heldur til að styðja 
aðrar konur í efstu sætin! Í upphafi vildi 
engin vera efst, alveg öfugt við það sem 
við sjáum oftast gerast í öðrum stjórnmála-
flokkum.“

Talið berst að hugsjónum hreyfingarinnar 
og gagnrýninni sem Kvennalistinn mátti 
sæta. ,,Fyrir okkur var það heilög hugsjón 

að vinna að launajafnrétti og tryggja að 
lægstu launin yrðu hækkuð verulega ef við 
kæmumst í ríkisstjórn. Í stjórnarmyndun-
arviðræðum árið 1987 var litið á Kvenna-
listann sem áhugaverðan kost en það kom 
því miður fljótlega í ljós að hinir flokkarn-
ir voru ekki tilbúnir til að gera það átak í 
launamálum sem við töldum nauðsynlegt. 
Við hefðum ekki síður verið gagnrýndar 
ef við hefðum farið í samstarf og þannig 
brugðist þeim fjölmörgu sem studdu okk-
ur einmitt vegna stefnu okkar í launamál-
um.“

Hittist þið ,,gömlu“ kvennalistakonurnar enn-
þá?
Danfríður verður allt að því undrandi á 
spurningunnni og augljóst að það hafa 
myndast sterk vináttubönd. ,,Já, það eru 
ákveðnir kjarnar sem halda hópinn. Við 
erum nokkrar með fast borð á Jómfrúnni 
í hádeginu á föstudögum og ræðum bæði 
þjóðmálin og önnur áhugamál. Mér finnst 
mjög gott að geta gengið að þeim þarna á 
Jómfrúnni og reyni alltaf að mæta þegar 
ég er á Íslandi. Auk þess heldur stór hóp-
ur Kvennalistakvenna grillveislu í kringum 
19. júní og ég banka upp á hjá mínum Vest-
urlandskonum þegar tækifæri gefst.“

Viðtal

Margrét V. Helgadóttir

Danfríðar Skarphéðinsdóttir:
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Dagskrá Jónshúss 
Efst á baugi:

Fimmtudaginn 17. júní kl. 14.00 – 22.00            Opið hús, kaffi og meðlæti, íslenskir 
tónlistarmenn skemmta.

Fastir liðir:

Alla mánudaga         kl. 19.45              AA-fundur
Alla þriðjudaga         kl. 18.00              AO-fundur
                                       kl. 20.00              Al-Anon-fundur
Alla miðvikudaga         kl. 18.00 – 20.00         Bókasafnið opið 
                                                                           – Sumarleyfi frá 16. júní 
          kl. 20.00              AA-fundur
Alla fimmtudaga         kl. 18.00 – 20.00         Bókasafnið opið – Sumarleyfi frá 16.júní
Alla föstudaga         kl. 19.00              AA-fundur
Alla sunnudaga         kl. 11.00              AA-fundur
          kl. 14.00 – 17.00         Opið hús, kaffi og meðlæti, íslensk blöð í      
                                                                           umsjá UMF Heiðrúnar.  
                                                                           Sýning um Jón Sigurðsson opin.

Bókasafn Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn er lokað 
vegna sumarleyfa 16. júní-2. september.
Enski boltinn: Sumarleyfi til 4. september.
Félag íslenskra stúdenta: Sumarleyfi til 6. september.
Íslenski skólinn: Sumarleyfi til 14. ágúst.
Íslendingafélagið í Kaupmannahöfn: Sumarleyfi 21. júní-15. ágúst.
Kvennakór Kaupmannahafnar: Sumarleyfi til 16. ágúst.
Kór íslenska safnaðarins: Sumarleyfi til 25. ágúst.
Kirkjuskólinn hefst í október.

Jónshús Øster Voldgade 12 1350 København K Sími 3313 7997 www.jonshus.dk

Júní – júlí - ágúst 2004

�

Klezmerbandið
Schpilkas

með Hauk Gröndal í 
fararbroddi spila að 

kveldi 17. júní 
kl. 20-23 í Jónshúsi. 

Tónleikar
balzamersveitarinnar 

Bardukha
á Café Jónas 

  Föstudaginn 18. júní heldur balzamersveitin  
  Bardukha tónleika á Café Jónas. Tónleikarnir   
  hefjast kl. 21.00. Balzamer er samheiti yfir tónlist  
  þar sem ólík þjóðerni eða menningarhópar stilla  
  saman strengi  sína  og  er  spuni  þar  mjög  
  þýðingarmikill hluti.  Tónlistin á rætur að rekja til  
  þjóðlagahefðar, helst  austur-evrópskrar, ara- 
  bískrar og persneskrar,   en  er  þó  undir sterkum  
  áhrifum frá klezmer og sígaunatónlist.  

Meðlimir Bardukha, Hjörleifur Valsson fiðluleikari, 
Ástvaldur Traustason harmonikuleikari, Birgir
Bragason kontrabassaleikari og  Steingrímur  

Guðmundsson á slagverk, eru svo vitað sé einu  
Íslendingarnir sem sérhæfa sig í flutningi  

Balzamertónlistar. 

CAFÉ JÓNAS er í þjóðhátíðarskapi og býður  
því þennan dag upp á sérstakan  

þjóðhátíðarkvöldverð.  Í boði er þríréttuð  
íslensk hátíðarmáltíð.  Nánari upplýsingar á  

www.cafejonas.com. 
Pantanir í síma 33 32 19 15 

Opið hús alla sunnudaga í sumar
kl. 14-17. kaffi og meðlæti, íslensk blöð
í boði UMF Heiðrúnar

Síminn hjá auglýsinga-
deild er:

3314 6035
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Siglið heim til Íslands með M/F Norröna.

Hagstætt verð og ýmis þægindi.

Afsláttur fyrir námsfólk.

Hægt að taka bílinn og mikinn farangur með.

Ókeypis fyrir börn yngri en 6 ára án eigin koju.

������

Draumaferðir um Norður-Atlantshaf
��

��
��

�
�

�

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

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

�

�

�

��

��

��

���

�

��������������������������������

Fréttamolar

Jónsi er bara flottastur …
Þessi frétt birtist í Fréttablaðinu 17. maí.:
„Íslenska Eurovisionhetjan Jónsi reið ekki 
feitum hesti frá keppninni í Istanbúl þar 
sem hann hafnaði í 19. sæti með lagið 
Heaven. Lítið er hægt að setja út á flutn-
ing Jónsa og almennt virðist fólk sammála 
um að lagið hafi verið veikasti hlekkurinn 
í þessu áhlaupi Íslendinga á hinn forna 
Miklagarð. Það er alkunna að grann- og 
frændþjóðir þjappa sér saman á þeirri ög-
urstundu sem atkvæðagreiðslan í Eurovi-
sion er og því hlýtur Íslendinga að svíða 
undan því að frændur vorir Danir skuli 
ekki hafa splæst nema tveim stigum á 

Jónsa. Þetta gæti reynst vatn á myllu þeirra 
sem hugsa Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta 
Íslands, þegjandi þörfina fyrir að mæta 
ekki í brúðkaup danska krónprinsins. Fá-
læti Dana í garð okkar Íslendinga má nefni-
lega hæglega rekja til skrópsins og gæti 
verið vísbending um kulnandi samskipti 
þjóðanna. Mesta áhyggjuefnið í þessu öllu 
saman hlýtur þó að vera sú staðreynd að 
þeir um það bil 6000 Íslendingar sem búa 
í Danmörku virðast ekki hafa séð ástæðu 
til að lyfta litla putta og kjósa Jónsa frá Dan-
mörku.“

„Vér mótmælum“
Í Jónshúsi var stór hópur samankominn til 
að senda Jónsa andlegan styrk og hringdi 

SJÁLFBOÐALIÐA 
VANTAR LAUGARDAGINN

19. JÚNÍ Á TÍAURNUM

ÚTI Á AMAGER STRAND.   

ALLIR SJÁLFBOÐALIÐAR

FÁ BOL OG MIÐA Á

BALLIÐ MEÐ MILLUNUM

AÐ LAUNUM.   

SKRÁIÐ YKKUR Á

sautjandi@hotmail.com, 

EÐA Í SÍMA  33 14 60 35

inn til að kjósa okkar mann. Hann fékk tvö 
stig frá Danmörku sem eru eflaust bæði frá 
Íslendingum komin. Þótt 6000 Íslendingar 
séu í Danmörku, er það nú ekki nema 0,1% 
íbúa landsins. Við gáfum honum 3% þeirra 
stiga sem voru í pottinum sem þýðir að 
2000 Íslendingar séu á bak við hvert pró-
sent. Hvernig er hægt að slá þeirri fásinnu 
fram að Íslendingar í Danmörku hafi ekki 
stutt við bakið á Jónsa og að tengja mál-
ið persónu Ólafs Ragnars? Drottningin tók 
ekki einu sinni eftir því að hann vantaði 
ef marka má gestalistann sem birtur var í 
Berlingske á sunnudeginum.

Danir gáfu Íslendingum engin stig þetta 
kvöld, þar sem þeir voru með timburmenn 
eftir brúðkaup aldarinnar og auk þess gjör-
samlega áhugalausir um Eurovision eftir 
að okkar maður Tómas Þórðarson, datt út 
í forkeppninni. 
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Merkisdagur og merkar konur

17. júní þekkja allir Íslendingar en okk-
ur hættir til að gleyma öðrum stórmerk-
um júnídegi sem vert er að minnast á ári 
hverju. 19. júní tengist Danmörku því 
þann dag árið 1915 veitti Kristján X ís-
lenskum konum kosningarétt.

Kristján X Danakonungur skrifaði undir 
frumvarp frá Alþingi þann 19. júní 1915 
er kvað á um að allar íslenskar konur 
sem náð höfðu fertugsaldri skyldu hafa 
kosningarétt til Alþingis. Einar Arnórsson 
ráðherra og Klemens Jónsson landritari 
höfðu haldið til Kaupmannahafnar á kon-
ungsfund í júní 1915 með ýmis frumvörp 
sem Alþingi hafði samþykkt en þörfnuð-
ust undirskriftar konungs. Meðal þeirra 
var fyrrnefnt frumvarp um kosningarétt 
kvenna. Þá höfðu konur barist fyrir þess-
um sjálfsögðu mannréttindum um árabil. 
Þeir Einar og Klemens máttu velja dag er 
þeir gengju á fund konungs. Klemens átti 
dóttur er Anna hét og var hún fædd 19. 
júní 1890. Afmælisdagur hennar var því á 
næsta leiti og fékk Klemens því ráðið að 
19. júní varð fyrir valinu. Íslenskar konur 
hafa síðan fagnað þessum degi með ýms-
um hætti.
Íslensk kvenfélög ákváðu að hefja söfnun 
meðal landsmanna fyrir spítala í tilefni 
þess að konur höfðu fengið kosningarétt. 
Alexandrína drottning lagði hornstein að 
Landspítalanum í júní 1926 og tók hann 
til starfa 1930. Gamla Landspítalabygging-
in við Hringbraut er því minnisvarði um 
kosningarétt íslenskra kvenna.
Kvennahlaup ÍSÍ er minnisvirða nútím-
ans um þennan merka dag. Fyrsta kvenna-
hlaupið var haldið árið 1990 í tengslum 
við íþróttahátíð ÍSÍ og var þá hlaupið á sjö 
stöðum á Íslandi. Vinsældir hlaupsins hafa 
aukist ár frá ári og er nú hlaupið á meira 
en 90 stöðum á Íslandi og víða erlendis, 
allt frá Kaupmannahöfn til Namibíu. Að 
sjálfsögðu verður hlaupið í Kaupmanna-
höfn í ár undir stjórn Ingu Harðardóttur 
íþróttakennara. Hlaupið hefst kl. 11.00. 

19. júní 1915

Kvennasaga

Margrét

Heimildir: 
ZPC: www.terra.es/personal2/monolith/home.htm
Morgunblaðið: www.mbl.is
Kvennasögusafn Íslands: www.kona.bok.hi.is
Aðrir áhugaverðir vefir:
Kosningaréttur kvenna: saga.khi.is/valkostir/drifa.htm
Saga Kvenréttindafélags Ísland: www.krfi.is/saga.htm 
Femínistafélag Íslands: www.feministinn.is
Bríetarnar: www.briet.is/

Konur í 
forsætisráðherrastól

Indira Gandhi (1917-1984) 
Forsætisráðherra Indlands 1966-1977 
og 1980-1984.

Golda Meir (1898-1978) 
Forsætisráðherra Ísraels 
1969-1974.

Margaret Thatcher (1925-) 
Forsætisráðherra 
Bretlands 1979-1990. 

Gro Harlem Brundtland (1939-) 
Forsætisráðherra Noregs 1981, 1986-1989 
og 1990-1996. Er nú framkvæmdastjóri Al-
þjóðaheilbrigðismálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (WHO).

Benazir Bhutto (1953-) 
Forsætisráðherra 
Pakistans 1988-1990 og 
1993-1996. 

Kim Campbell (1947-)  
Forsætisráðherra 
Kanada 1993. 



11

5.tbl 19. árgangur



12

Hafnarpósturinn  Júní 2004

17. júní 1994

Í ár eru 60 ár liðin síðan Íslenska lýð-
veldið var stofnað á Þingvöllum þann 
17. júní. Fyrir tíu árum var haldin mikil 
hátíð á sama stað til að halda upp á hálfr-
ar aldar afmæli lýðveldisins.

Ég hafði gert mér grein fyrir hvaða tíma-
mót voru í aðsigi. Ég gældi við tilhugsun-
ina um að sitja ein í brekku með útsýni 
yfir völlinn og íhuga líf mitt og þjóðarinn-
ar fram að þessu. Höfðum vér gengið til 
góðs? Þetta átti eftir að fara á annan veg.

Þegar 17. júní 1994 rann upp vorum við 
stödd á Íslandi, öll fjölskyldan. Við ætluð-
um á Þingvelli, engin spurning. Fólk var 
annars almennt óákveðið hvort það ætlaði 
að drífa sig – þetta færi allt eftir veðri. 
 

Jón Baldvin og frú
Dagurinn hófst á því að kveikja á beinni 
útsendingu í sjónvarpinu. Jón Baldvin utan-
ríkisráðherra og frú hans, með rauðan skúf 
í peysu, sátu inni í glerkúpli sem reistur 
hafði verið af þessu tilefni á helgasta stað 
Íslendinga. Sólin glampaði á fólkið í kúl-
unni og því var ekkert því til fyrirstöðu að 
leggja í hann. Færðin reyndist góð og um-
ferðin skapleg. Þegar við renndum inn á 
síðasta bílastæðið við Bolabás uppgötvuð-
um við ógnarlanga strollu af bifreiðum fyr-

ir aftan okkur. Þetta var aðeins byrjunin.
Varla höfðum við skellt bílhurðunum þegar 
fyrstu regndroparnir féllu. Viðkvæm sumar-
sólin veik fyrir hráslagalegum skúrum og 
vindhviðum. Þeir heppnu gátu kippt hettu 
yfir höfuð sér, verra var ástatt fyrir þeim 
sem klæddir voru útlenskum sumarfatnaði. 
Fólkstraumurinn leitaði samanbitinn í báð-
ar áttir, sumir á leið út á hátíðarsvæðið en 
aðrir að forða sér þaðan. Leitað var skjóls 
inni í tjöldum, sem reist höfðu verið. Á 
einu þeirra stóð „Seinni heimsstyrjöldin“ 
en inni í því sat alþýðukona með skuplu 
á kolli og var að mjólka Búkollu. Áhorfend-
ur reyndu að drekka í sig ylinn sem lagði 
frá skepnunni. Örtröðin spýtti okkur aftur 
út í slagviðrið þar sem við gengum beint 
í flasið á velúrklæddum hulduhjónum. 
Glaðbeitt trölluðu þau þekkt álfalög við 
gítarleik prinsins. Skammt frá stóð Kjarval 
við trönur sínar og skalf í mórauðri peysu. 
Að minnsta kosti átta sams konar Kjarval-
ir prýddu vellina þennan dag. Gáskafullur 
fjöldasöngur barst af palli eldgamals vöru-
bíls sem þjösnaðist yfir þúfurnar. Þar söng 
þjóðdansafélag lög frá síldarævintýrinu 
mikla. Siglufjörður á miðri Þingvallaslétt-
unni. 

Violently happy
Hetjurnar sem hér riðu um héruð voru álf-
ar, sjómenn og söltunarstúlkur, sem héldu 
fölskvalausri gleði þrátt fyrir óblíða veð-
urguðina. Þau virtust allt að því „violently 
happy“ svo vitnað sé í söngtexta Bjarkar. 
Þyngra var yfir andlitum óbreyttra borg-
ara sem gægðust út úr hart reimuðum 

hettunum. Börnin voru farin að væla og 
vildu fara heim. „Bíðið aðeins, elskurnar, 
þetta er stór dagur í sögu þjóðar okkar.“ 
Ég reyndi að halda glaðværum svip í von 
um að stappa stáli í ungviðið, þótt farnar 
væru að renna á mig tvær grímur. Hvað 
varð um kyrrðina þar sem enn þá Öxará 
rennur? Hver var þjóð mín? Hvað átti ég 
sameiginlegt með þessu fólki? Álfa í velúr-
fötum? Tíu mórauða Kjarvala? Síldarbíl í 
miðju hrauninu? Þá blasti við mér teikn. 
Þar þekkti ég aftur Ísland æsku minnar og 
uppruna, sjoppuna þar sem seldar voru 
pulsur og kók. Ræturnar hresstust allar við 
þegar pulsubrauðið reyndist gegndrepa af 
köldu regni.  

Er þetta Monty Python?
Við ákváðum að snúa aftur í bæinn. Tæpar 
þrjár klukkustundir tók að mjakast út úr 
Bolabás. Dagur var að kvöldi kominn þegar 
við stauluðumst inn til systur minnar, stirð 
og kvalin eins og gigtarsjúklingar eftir bar-
áttuna við stýrið. Við pöntuðum pizzu og 
fleygðum okkur í sófann fyrir framan sjón-
varpið. Bryndís var horfin úr glerkúlunni 
og hafði tekið sólina með sér en í staðinn 
blasti við risastórt svart útisvið sem glans-
aði í rigningunni. Á vinstri kanti þess stóð 
roskinn maður í tvíhnepptri kápu með 
breska dómarahárkollu. Rigningarniður-
inn var rofinn með hröðu fótataki vinnu-
konu sem kom hlaupandi inn frá hægri og 
tilkynnti að mættur væri snærisþjófur ofan 
af Akranesi. Maðurinn minn útlenski leit á 
mig og spurði: „Er þetta Monty Python?“

Sagnfræði

Erla Sigurðardóttir

Rigningarveislan mikla



17. júní 

Jónshús kl. 14.00 – 23.00

Leikir, myndbönd, andlits-

málning o.fl. fyrir börnin. 

Trio Eccentrico. Snorri 

Heimisson. Guðný Ein-

arsdóttir. Björn Blöndal. 

Diljá Sigursveinsdótt-

ir. Halla Steinunn Stef-

ánsdóttir.Mosfellskórinn 

o.fl. Schpilkaz með Hauki 

Gröndal um kvöldið. Veit-

ingasala allan daginn.  

18. júní 

Café Jónas kl. 18.00

Þríréttaður hátíðarkvöld-

verður (sjá: www.cafejo-

nas.com). Tónleikar með 

Bardukha,balzamertón-

list með Steingrími 

Guðmundssyni milljóna-

mæringi og félögum.

Norðurbryggja 

kl. 22.00 - 03.00

Mi l l jónamær ingarn i r 

með Páli Óskari og 

Bogomil Font.

20. júní 

Norðurbryggja

Íslandskynning Ferða-

málaráðs. Tónlist, leikir 

fyrir börnin, fluguveiði, 

golf, fyrirlestrar, mynd-

bandssýning í Sendiráði 

Íslands. Tranhúsið verð-

ur opið með handverks-

sýningar og veitingar, 

og margt margt 

fleira.

Café Jónas kl. 21.00

Tónleikar: Erpur og 

Umanden.

19. júní 

Tiøren, Amager Strand 

kl. 11.00 – 20.00 

Aðalhátíðarhöld Íslend-

ingafélagsins. Kvenna-

hlaup ÍSÍ. Skrúðganga 

og lúðrasveit.  Einar 

Már Guðmundsson flyt-

ur hátíðarávarp. Fjall-

kona flytur sinn brag. 

Tónlist í boði 

Schpilkas,  Bjórbandið 

Steintryggs, Chroistanz, 

C h a l l e n g e r, L o k e d e f ,  

Four Point Zero o.fl.  

Hoppuborg, leikir, trúðar, 

andlitsmálun og margt 

fleira fyrir börnin. Sölu-

tjöld með veitingum og 

þjóðlegum söluvörum. 

Grillveisla um kvöldið.

Sjá nánar um dagskrá á 
www.islendingafelagid.dk
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Jörundur og Mary

Íslendingar samgleðjast gömlu frænd-
þjóð sinni út af brúðkaupi aldarinnar 
sem haldið var 14. maí. Sumum fannst 
að vísu við hæfi að Friðrik krónprins 
hefði fundið sér konu af íslenskum upp-
runa og þótti hann leita óþarflega langt 
yfir skammt þegar hann sótti kvonfang 
sitt alla leið til Tasmaníu. Tengsl Mary 
við Ísland geta þó verið mun meiri en 
margan grunar. 

Lítið sveinbarn 
í Austurgötu
Þegar nafn Tasmaníu ber á góma kemur 
einn maður öðrum fremur upp í huga Ís-
lendinga en það er Jörundur Jürgensen 
(1780-1841), oft titlaður hundadagakon-
ungur. Jörundur fæddist í Austurgötu hér 
í borg. Ungur fór hann til sjós og átti Eng-
land hug hans allan. 23 ára gamall stýrði 
hann herskipinu Lafði Nelson til Tasmaníu 
til að kanna hvort reisa mætti þar byggð. 
Klukkan þrjú síðdegis, þann 9. september 
1803, var akkeri varpað í lítilli vík við fljót-
ið Derwent. Þar átti Hobart, höfuðborg 
Tasmaníu, eftir að rísa. Sú borg sem Mary 
Donaldson bjó í þegar hún var sótt til 
Danaveldis tveimur öldum síðar. 

Afrekasaga Jörundar var þó langt frá því 
fullrituð. Hann flæktist nauðugur í styrjald-
arátök Englendinga og Dana og ríkti um 
stund sem konungur á Íslandi. Síðar lagði 
hann fyrir sig njósnir en sogaðist inn í heim 
fjárhættuspils. Hann var fluttur í böndum 
til Tasmaníu þar sem hann lauk ævi sinni, 
drykkfelldur og vonsvikinn maður.

Vilji til valda og ábyrgðar
Nú velta glöggir lesendur því fyrir sér 
hvað þetta komi Mary krónprinsessu við. 
Að vísu ólst stúlkan upp í Tasmaníu en er 
hún ekki af rammskosku bergi brotin? Það 
er laukrétt, en við megum ekki gleyma 
því að Jörundur varði miklum tíma á Bret-
landseyjum. Þegar skoðaðar eru myndir af 

Jörundi og Mary, er sláandi að skoða nefið 
og munnsvipinn. Þá skín úr ásjónum beg-
gja vilji til valda og ábyrgðar. 

Fleira er líkt með þeim Jörundi og Mary, 
þar á meðal áhugi á lögum og lagasetn-
ingu. Mary er menntaður lögfræðingur og 
starfaði sem slíkur áður en hún skipti um 
starfsvettvang. Enn er óvitað hvort hún á 
eftir að beita menntun sinni í nýju starfi. 
Jörundur var ekki lærður maður, hvorki 
á lagabókstaf né annað. Hann var knúinn 
fram af öflugri réttlætiskennd og hugur 
hans var opinn fyrir straumum byltinga og 
nýrra stjórnarhátta sem þá léku um megin-
land Evrópu. Þetta átti eftir að reynast hon-
um gott vegarnesti þegar hann steig á land 
í Reykjavík í júní 1809. 

Í för með Jörundi voru kaupmenn frá Lund-
únum. Þegar Trampe greifi, stiftamtmaður 
Íslands, neitaði að sljákka á fákeppninni í 
verslun var lítið annað til ráða en að hand-

sama yfirvaldið. Þar hófst konungstíð Jör-
undar og kóngurinn samdi lög. Þann 26. 
júní 1809 lýsti hann því yfir að Ísland væri 
„laust og liðugt frá Danmerkur Ríkisráð-
um“. Það tók íslensku þjóðina 135 ár að 
meðtaka þann boðskap. 

Jörundur færði Íslendingum nýjan fána, 
bláan flöt með þremur hvítum þorskum. 
Skattar voru lækkaðir um helming og korn-
verðið að sama skapi. Jörundur ætlaði sér 
aldrei að verða konungur um lífstíð, Íslend-
ingar áttu sjálfir að taka völdin og átti það 
við „svo vel fátæka... sem hinn meirihátt-
ar“. Það verður fróðlegt að sjá hvort krón-
prinsessan á eftir að hafa áhrif á stjórnar-
hætti hér í landi þegar fram líða stundir. 
Tekst henni að lækka skattana? Fá Danir 
nýjan fána, til dæmis rauðan flöt með þrem-
ur litlum grísum?

Sameiginlegt með þeim Jörundi og Mary 
er að njóta gleði líðandi stundar. Sjónvarps-
áhorfendur muna glöggt hve vel Mary  
skemmti sér á konunglegu rokkhljómleik-
unum í Parken 7. maí. Það verður eflaust 
kátt í höllinni þegar hún tekur þar við búi. 
Jörundur hélt uppi fjörugu skemmtanalífi 
í Reykjavík sumarið 1809. 

Eplið fellur ekki langt 
frá eikinni
Að lokum skal gripið til aðferðar sem far-
in er að hasla sér völl innan ættfræðinnar,  
en hún byggist á kenningunni um að nýbú-
ar leiti alltaf síns uppruna. Þetta er einnig 
þekkt fyrirbæri meðal ættleiddra barna. 
Samkvæmt þessu ættu Íslendingar búsettir 
hér í landi að vera af Dönum komnir, jafn-
vel í 8. eða 9. lið. Ritstjórninni er kunnugt 
um mörg slík dæmi. Hér þykir komin skýr-
ingin á því að ungur og vel gefinn lögfræð-
ingur í Hobartborg á eyjunni Tasmaníu 
leiðist um hálfan hnöttinn, alla leið norður 
í pínulítið konungsríki til að verða 
prinsessa í stórri höll. Aðeins steinsvar frá 
húsinu við Austurgötu þar sem lítill sve-
inn kom í heiminn fyrir 225 árum. Það er 
trú okkar að Jörundur sé loksins kominn 
heim! 

Hvað eiga þau sameiginlegt?

Sagnfræði

Erla Siguðardóttir

„Hann var bæði víkingur sem fæddist 
tíu öldum of seint og ævintýramað-
ur á hafi hugmynda sem fæddust of 
snemma … Hvort sem hann hvílir 
bein sín í Valhöll eða paradís kristinna 
manna, þá getur hann verið ánægður 
með það að hann nýtti tíma sinn hér 
á jörðu til fullnustu.“ 

Clune, Frank & P.R. Stephensen: The Vik-
ing Of Van Diemen’s Land: The Stormy 
Life Of Jorgen Jorgensen Sydney: 1954
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Afmæli íslenska safnaðarins

40 ár eru liðin frá því að fyrsti íslenski 
presturinn var skipaður til þjónustu við 
Íslendinga í Danmörku og ennfremur 25 
ár frá formlegri stofnun íslenska safnað-
arins þar. Þessa var minnst sunnudaginn 
25. apríl s.l. með hátíðarguðþjónustu 
í Sánkti Pálskirkju að viðstöddu miklu 
fjölmenni.

Fimm af sjö prestum sem gegnt hafa 
embætti prests Íslendinga í Danmörku 
voru viðstaddir hátíðarhöldin, en tveir eru 
látnir. 

Haustið 1978 boðaði skrifstofustjóri hins 
danska kirkjumálaráðuneytis, hr. Arne Tru-
elsen, íslenska prestinn á sinn fund  og til-
kynnti honum að presturinn starfaði í Dan-
mörku án fullgildingar danskra yfirvalda. 
Þessi fullgilding væri nauðsynleg til þess 
að prestur gæti gefið saman hjón á lögleg-
an hátt eftir dönskum lögum og reglum. 
Þegar hér var komið sögu, höfðu íslenskir 
prestar gefið saman 68 hjón sem vissu ekki 
betur en að þau hefðu verið gefin saman 
eftir Guðs og manna lögum og að börn 
þeirra væru þar með hjónabandsbörn. 
Þessar nýju upplýsingar breyttu stöðunni 
heldur betur!

Í greinagóðri frásögn sr. Jóhanns S. Hlíðar 
um tildrög stofnunar íslenska safnaðarins, 
kemur fram að: „þetta kom aldeilis flatt 
upp á prestinn og gekk hann umyrðalaust 
á fund hr. Truelsen“.
Hr. Truelsen tjáði presti að fara yrði hefð-
bundna leið, sem væri að íslenska utanrík-
isráðuneytið skrifaði danska utanríkisráðu-
neytinu og færi fram á fullgildingu starfs 
íslenska prestsins, og þetta skyldi gera 
hverju sinni sem nýr prestur tæki hér til 
starfa. 

Hjónabönd í hættu
Hófust nú miklar bréfaskriftir milli landa. 
Hjónabönd fyrrnefndra para voru í hættu 
og á fundi íslenska prestsins, skrifstofu-
stjórans danska og ráðgjafa hans var fund-
in lausn á málunum. Prestur segir svo frá 
fundinum: „Einnig óskaði skrifstofustjór-
inn þess að ég hefði upp á þeim hjónum 
sem hefðu hlotið vígslu okkar þremenn-
inganna, og skyldi ég skrifa þeim bréf þar 
sem ég á mildilegan hátt greindi þeim frá 
þeirri stöðu sem upp er komin og að auð-
farin leið væri út úr þeim vanda sem að 
gæti steðjað ef ekkert væri að gert.

Með því að útfylla eitt eyðublað urðu 
hjónaleysurnar hjón, börn þeirra hjóna-
bandsbörn, og: „að ráði hinna tveggja holl-
ráðu Dana, var ákveðið að stofna söfnuð 
Íslendinga í Kaupmannahöfn og er stofn-
dagur ákveðinn á degi Biblíunnar hinn 18. 
febrúar 1979“.

Rökfesta og fastheldni Íslendinga og skiln-
ingur og velvilji Dana, dugðu enn einu 
sinni til að ná samkomulagi um málefni 
sem hæglega gátu orðið að enn meira máli 
en raun bar vitni.

Við hátíðarmessuna 25. apríl predikaði 
Karl Sigurbjörnsson biskup Íslands og bisk-
up Kaupmannahafnar, Erik Norman Svend-
sen heiðraði söfnuðinn með nærveru 
sinni. Sr. Jón Dalbú Hróbjartsson prófastur, 
sem hefur haft málefni íslenskra presta er-
lendis á sinni könnu var einnig viðstaddur, 
svo og sr. Hannes Björnsson prestur Íslend-
inga í Osló. Dönsku prestarnir við Sánkti 
Pálskirkju og prófastur þeirra tóku einnig 
þátt í hátíðinni.

Að guðþjónustunni lokinni var móttaka 
í hliðarskipi kirkjunnar þar sem bornar 
voru fram léttar veitingar. Kór Íslenska safn-
aðarins leiddi sönginn undir stjórn Ásdísar 
Arnalds og Sólrún Bragadóttir söngkona 
söng einsöng. Organisti var Steen Lind-
holm. Dómkórinn í Reykjavík var staddur í 
Kaupmannahöfn og gladdi viðstadda með 
söng.  Söfnuðurinn fékk ýmsar góðar gjaf-
ir, meðal annars færðu fyrrverandi prestar 
Íslendinga í Kaupmannahöfn söfnuðinum 
skírnarfont sem verður notaður við skírnir 
í Jónshúsi.

Sr. Þórir Jökull Þorsteinsson er prestur ís-
lenska safnaðarins en formaður hans er 
Kristín Oddsdóttir Bonde. Icelandair, Eim-
skip Danmark, Hotel Valberg, Stinas Cater-
ing og fleiri aðilar studdu hátíðina.

HP-Mynd: Peter Bonde

Hátíðarmessa 25. apríl

Safnaðarfréttir

Kristín Oddsdóttir Bonde
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Lýðræði virðist ekki þjást af lasleika …

Forsetakosningar 2004

Þau tíðindi hafa borist út um heimsbyggð-
ina að forseti vor til átta ára, hr. Ólafur 
Ragnar Grímsson, hefur ákveðið að gefa 
kost á sér til endurkjörs í æðsta embætti 
lýðveldisins til næstu fjögurra ára. Frá því 
að Ólafur Ragnar Grímsson var fyrst kjör-
inn til forseta, árið 1996, hefur hann haldið 
merki Íslands hátt á alþjóðavettvangi. For-
setinn og glæsileg eiginkona hans, Dorrit 
Moussaieff, eru sameiningartákn þjóðar-
innar og er það gleðiefni að henni gefst 
færi á að njóta starfskrafta þeirra enn um 
sinn. Þjóðin sýnir hug sinn í þessum efn-
um þann 26. júní n.k. en þá verða forseta-
kosningar á Íslandi.

Lýðræði okkar virðist ekki þjást af neinum 
lasleika, þrátt fyrir þrálátan orðróm um hið 
gagnstæða. Það tryggja tveir vaskir svein-
ar sem skora sitjandi forseta á hólm með 
framboði sínu.

Annar er fjöllistamaðurinn Ástþór Magn-
ússon, mörgum kunnur sem Friður 2000, 
en hann sækist nú eftir forsetaembættinu 
öðru sinni. Ástþór hefur rétt eins og sitj-
andi forseti látið friðarmál til sín taka og 
farið ótroðnar slóðir í þeim efnum. Eins 
og sönnum þjóðhöfðingja sæmir er Ástþór 
kvæntur konu af erlendu bergi brotinni, 
en það er rússneska atgerviskonan Natalía 
Wíum. 

Hinn er Baldur Ágústsson, sem kenndur 
er við fyrirtæki sitt Vara og er því kallaður 
Vara-forsetinn. Er mál manna að framboð 
Baldurs sé liður í markaðssetningu Vara 
á forsetaöryggiskerfislínu fyrirtækisins, 
sem felst meðal annars í fjórtán lífvörð-
um fyrir forsetafrýr. Eins og hinir forseta-
kandídatarnir fór Baldur yfir höf til að sæk-
ja sína spúsu. Ku hún koma úr flokki engla 
eða saxa og ber hún nafnið Jean Plummer.

Við hvetjum alla landa vora hérbúandi 
til þess að neyta réttar síns í sendiráði Ís-
lands, Strandgade 89, 1401 København K. 
Sími: 33 18 10 50.

Forseti Íslands: 
www.islandsvefurinn.is/infopage.asp?ID=31 
Ástþór Magnússon: www.forsetakosningar.is 
Baldur Ágústsson: www.landsmal.is/tilkynning.htm 

Frá Íslandi

Barði Valdimarsson

bestu kínversku 
veitingahúsin í Köben

1. Pak Ka
Halmtorvet 36-38, Vesturbrú. 
Sími 70 23 28 88
Pak Ka býður upp á bæjarins bestu 
Dim Sum. Dim Sum þýðir „dálítið af 
hjarta“ á kínversku en þetta eru girni-
legir smáréttir sem Kínverjar snæða 
eins og bröns. Í boði eru meira en 
40 mismunandi Dim Sum réttir og er 
hægt að panta þá bæði í hádeginu og 
á kvöldin.

2. Yans Wok
Bagerstræde 9, Vesturbrú. 
Sími 33 23 73 33
Hér er mælt með Pekingsúpu og 
stökkri önd sem vafið er inn í pönnu-
köku.  Yans Wok býður aðallega upp á 
bragðmikla hraðsteikta rétti frá Hong 
Kong.

3. Royal Garden
Dronningens Tværgade 30, Miðborgin. 
Sími 33 15 16 07
Þetta er staður sem hérbúandi Kín-
verjar sækja hvað mest. Kínverskar 
mállýskur klingja í eyrum og ilmurinn 
af jasminteinu svífur á mann. Á Royal 
Garden eru snillingar í Dim Sum eins 
og á Pak Ka og er boðið upp á hátt í 
sextíu afbrigði.

4. Fu Hao
Colbjørnsensgade 15, Vesturbrú. 
Sími 33 31 89 85
Ef hægt er að tala um Chinatown hér 
í borg, þá er það örugglega hverfið 
á bak við Aðaljárnbrautarstöðina. Á  
horni Colbjørnsensgade og Istedgade 
liggur kantónski veitingastaðurinn Fu 
Hao. Staðurinn er frekar ódýr og býð-
ur upp á ótrúlegt úrval af réttum.

4
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Hall dóra og dótt ir henn ar, Aurel ia Rebekka, sem far in er að sýna snilld ar-
takta í vatn inu enda á hún ekki langt að sækja hæfi leik ana.

Í glær um sund bol
Sunddrottningar

Viðtal

Mar grét V. Helga dótt ir

Hall dóra Þor geirs dótt ir, sund drottn ing 
með meiru, er ein af fjöl mörg um ís lensk-
um Hafn ar bú um. Það kem ur kannski ekki 
á óvart að hún er gift dönsk um lands liðs-
manni í sundi, And ers Bo Ped er sen. Þau 
hjón in eru ný kom in frá Ma drid þar sem 
And ers keppti fyr ir hönd Dan merk ur á Evr-
ópu mót inu. Hall dóra stökk ekki út í laug ina 
í þetta skipt ið. Þau hjón in eign uð ust sann-
kall aða sund prinsessu núna í jan ú ar og tek-
ur hún all an tíma móð ur sinn ar um þess ar 
mund ir. Við lögð um nokkr ar vatnstengd ar 
hraða spurn ing ar fyr ir Hall dóru.

Hvað áttu mörg hand klæði?
- Eitt hvað um 60 stykki.

Af hverju fórstu að æfa sund? 
- Af því að hún stóra syst ir mín var að æfa 
og ég vildi vera al veg eins og hún.

Upp á halds sund laug in þín og af hverju? 
- Laug ar dals laug in…, af því að ég æfði þar 
í svo mörg ár.

Upp á halds drykk ur inn? 
- Ef þú ert að tala um bara eitt hvað að 
drekka þá verð ég að segja ís lenskt vatn…, 
en ef þú ert að tala um eitt hvað spenn andi 
þá segi ég SEX ON THE BEACH.

Er ekk ert þreyt andi að hoppa út í laug ina 
klukk an 6.00 á hverj um morgni? 
- Það hefði ver ið æði hefði það fyrst ver ið 
kl. 6 en ég þurfti að vera mætt í laug ina 
kl. 4.45.

Neyð ar leg asta at vik ið í laug inni? 
- Við stelp urn ar í SH vor um ný bún ar að fá 
nýja sund boli og auð vit að vild um við vera 
ýkt fl ott ar í nýju rauðu og hvítu bol un um 
okk ar á Inn an hús meist ara móti Ís lands í 
sundi. Við vor um að synda boð sund og vor-
um hvatt ar mik ið áfram. Svo störðu strák-
arn ir frek ar mik ið á okk ur þeg ar við kom-
um upp úr enda kannski ekki furða þar 
sem bol irn ir voru AL VEG GLÆR IR þeg ar 
þeir blotn uðu.

Þín mesta fyr ir mynd í grein inni og 
af hverju?
- Al ex and er Popov. Hann er svo niðri á jörð-
inni og eng ir stjörnu stæl ar í hon um.

Á að gera dótt ur ina að sund drottn ingu? 
- Það er al gjör lega und ir henni kom ið 
hvort hún vill æfa sund eða ekki. Auð vit að 
verð um við frek ar ánægð ef hún ákveð ur 
að byrja að synda.

Ljúktu við setn ing una: Vatn er…
- ... blautt!

Topp ur inn á ferl in um?
- Ég verð að segja þeg ar ég náði á síð ustu 
stundu inn á Evr ópu meist ara mót ið. Það 
var allra síð asti séns, ég synti 5 sinn um á 
inn an við 1 1/2 tíma og náði í síð ustu til-
raun. Það var ynd is leg til fi nn ing.
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Það eru komn ir gest ir!

Tug þús und ir manna fl júga frá Ís landi til 
Kaup manna hafn ar í hverj um mán uði. 
Eru ein hver þeirra á leið til þín?

Um ræð ur um gesta(á)gang vilja snar þagna 
þeg ar fólk að heim an birt ist í gætt inni. 
Þetta er feimn is mál því ekki má rispa gler-
ung inn á einni helstu dyggð Ís lend ings ins, 
gest risn inni, svo ekki sé minnst á syst ur 
henn ar, ætt rækn ina. 

Við náum oft betra sam bandi við vini okk-
ar, þeg ar þeir eru í sótt kví frá hrað an um 
á Ís landi. Það get ur þó stað ið mis mun andi 
vel á. Húsa kynni geta ver ið þröng, heim il is-
fólk ið í próf um eða að börn in þrái ein veru 
með for eldr um sín um. 

Fíla hjörð in
Gest ir eru mis þaul setn ir og mis mun andi 
ná komn ir. Á náms ár un um var stöð ug ur 
straum ur af göml um skóla fé lög um á heim-
ili mínu. Sum um var ég varla mál kunn ug en 
það hafði frést að við vin irn ir vær um með 
íbúð í sjálfri Köben. Dyra bjall an glumdi all-
an sól ar hring inn og við hleypt um öll um 
inn – þang að til okk ur var sagt upp hús-
næð inu. Hús eig end urn ir höfðu feng ið sig 
fullsadda af fíla hjörð inni sem tramp aði um 
á efri hæð inni. 

Þeg ar fólk fór í hreið ur gerð hægði á gesta-
gangn um. Nú hef ur hann tek ið snarp an 
kipp og grun ar mig að sam keppn in í há-
loft un um eigi þar hlut að máli. 

Í fínu stuði?
Fólk á Ís landi held ur að í út lönd um séu all-
ir í fríi. Enda er lít ið spurt frétta þeg ar við 
för um heim í frí. Því er erfi tt að skilja að 
ferða lang ar í fríi geta vald ið rösk un í dag-
legu lífi  vinn andi fólks. Próf um að snúa 
dæm inu við. Ímynd um okk ur að við mæt-
um með ferða tösk una – fyr irvaralaust og 
í fínu stuði – heima hjá fólki sem „hef ur 
kom ið okk ur að óvör um“. Sjá ið þið undr-
un ar svip inn? Yrði okk ur hleypt inn?

Eð alvín í virk um dög um
Vin ir mín ir fengu oft ætt ingja í heim sókn 
í litlu náms manna í búð ina. Ungu hjón in 
voru vel upp alin og lögðu sig fram um að 
gera gest un um daga mun. Það var jafn vel 
keypt nauta buff og ódýrt rauð vín fyr ir síð-
ustu aurana úr budd unni. Þetta átti eft ir að 
hefna sín. Nokkru síð ar, þeg ar talið barst 
að heimtu frekju náms manna í fjöl skyldu-
boði, mundi fyrr ver andi gest ur þeirra eft-
ir því að „þetta“ hafi  nú borð að nauta buff 
með eð alvín um á virk um dög um! 

Síð asta skip fyr ir stríð
Þótt fólk kaupi sér þriggja klukku stunda 
hopp ferð til Köben fi nnst því það vera að 
ná síð asti skipi fyr ir stríð. Það er stopp að 
í heila viku og ekki laust við að fólki fi nn-
ist það göf ugt. Stærsta fórn in felst í því að 
kúldr ast á stutt um og óþægi leg um sófa. 
Væri nú ekki ólíkt þægi legra að kaupa sér 
gist ingu og láta fara vel um sig í al menni-
legu rúmi?

Drauma gest irn ir
Drauma gest irn ir eru tengda mæð urn ar 
sem fara ein ar í göngu ferð með barna börn-
in. Eða unga fólk ið sem tek ur þátt í inn-
kaup um og matseld, býr um sig sjálft og 
sáir ekki inn kaupa pok um frá Fisketor vet 
út um alla íbúð. Rat ar jafn vel sjálft í Tívolí, 
Krist jan íu og á Strik ið. 

Sjálfs hjálp
Ég ótt ast ekki að gest ir mín ir hætti að tala 
við mig þótt þeir lesi þenn an pistil. Ald ar-
fjórð ungs reynsla hef ur kennt mér að verj-
ast öðr um heim sókn um en þeim sem ég 
treysti mér í hverju sinni. Ást vin ir mín ir 
vita að þeg ar of stutt líð ur á milli heim-
sókna get ur reynst erfi tt að sýna til hlýði leg-
an áhuga, hrifn ingu og um hyggju. Sann ir 
vin ir sýna skiln ing.

Sú sjálfs hjálp ar bók er lík lega óskrif uð sem 
kenn ir fólki að af þakka heim sókn ir án 
þess að fara í keng og fyll ast sjálfs á sök un. 
Les end ur góð ir. Ykk ur er í sjálfs vald sett 
hvern ig þið tak ið á þess um mál um. Það 
má byrja á því að láta þetta ein tak af Hafn-
ar pósti liggja á áber andi stað þeg ar næstu 
gesti ber að garði.

Eru ein hver þeirra á leið til þín?

Íslendingavandamálið

Erla Sigurðardóttir
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Smáauglýsingar HP  

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Húsnæðisskipti

Herbergi óskast í Köben frá og með 16. 
júní. Lágmarkstími 1 mánuður.  Er reyklaus 
og reglusamur.  Tilefni dvalarinnar eru rann-
sóknir vegna MA-ritgerðar.  leifurr@hot-
mail.com

Við erum tvær 19 og 20 ára stelpur sem vant-
ar íbúð frá 25. maí (eða í kringum byrjun 
júní) - 1. ágúst 2004. Verðið má í mesta lagi 
vera 5000 DKK. ernbsig@hotmail.com

Ung, reglusöm og reyklaus kona með tvö 
börn óskar eftir lítilli íbúð til leigu í Kaup-
mannahöfn frá 1. júlí – 1. september 2004 
(hægt að semja um nákvæman tíma). 
Helst á Amager og ekki verra ef að hún 
er á Öresundskollegíinu, þó ekki skilyrði. 
Helst með einhverjum húsgögnum. perla-
torfa@hotmail.com

Mig vantar litla íbúð fyrir tvo fullorðna og 
eitt barn í 7-10 daga, helst á tímabilinu 21. 
júní - 15. júlí. Erum mjög pottþétt í alla 
staði þótt ég segi sjálf frá!! Ásrún Lára Jó-
hannsdóttir, Ástúni 8, 200 Kópavogur. Sím-
ar +354 - 554 4958, +354 - 692 4420. Net-
fang: asrunlara@itn.is

Herbergi með morgunmat til leigu fyrir ís-
lenska ferðalanga í Köben. Upplýsingar: 
Róbert í síma 3536 0519.

3ja herbergja íbúð í Þingholtunum til leigu 1. 
júní - 15. ágúst. Íbúðin leigist með húsgögn-
um, ísskáp og þvottavél. Leiga 75.000 ISK 
á mánuði - hiti og rafmagn innifalið. Upp-
lýsingar veittar á netfanginu: sigrunra@hi.
is

Herbergi á Vesterbro til leigu viku og viku 
í senn á 3000 DKK vikuna með aðgang að 
öllu. Gæti verið öll íbúðin ef svo býr við 
22. júlí - 1. september. Eftir það vantar mig 
fastan leigjanda að herbergi 1. september 
2004 - 1.febrúar 2005. Áhugasamir vinsam-
lega sendi tölvupóst á annahogna@hot-
mail.com eða hringja í síma +45 - 2967 
3040.

Vil skipta á 3ja herbergja íbúð í 101 Reykja-
vík og íbúð í Kaupmannahöfn í sumar. 
Upplýsingar veitir Björgvin í símum: +354 
- 551 2803 og +354 - 899 0803.
    
Hjón með 2 dætur, 10 og 3ja ára óska eftir 
íbúð í Köben 18. - 25. júní. Vorum í námi 
í Danmörku í 3 ár og langar til að heim-
sækja fornar slóðir. Höfðum hugsað okkur 
íbúðaskipti. Bjóðum 4 herbergja íbúð með 
góðum garði í 105 Reykjavík. Erum ábyrg, 
reglusöm og reyklaus. Áhugasamir geta 
haft samband við Berglindi í síma +354 - 
894 4241 eða dabe@hvippinn.is. 
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Ýmislegt
Ungt par í Kaupmannahöfn óskar eftir 
gaseldavél. Má kosta hámark 1.000 DKK.  
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband 
í síma 3258 9295 eða sendið póst á 
frida@tn.is.

Mig vantar barnapíu á kvöldin, þriðjudag í 
annarri vikunni og miðvikudag og fimmtu-
dag í hinni. Það þyrfti að ná í þriggja ára 
son minn fyrir kl. 17 og vera með hann til 
22, þar með talið að gefa honum að borða 
og svæfa. Yndislegur strákur út í eitt. Bý í 
KBH NV. Hafið samband við Harald í síma 
6068 3758.
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Íslendingar á Íslandi eru afkáralega fáir. 
En Íslendingar í Danmörku eru undar-
lega margir. Hvað, sex þúsund? Í alvöru. 
Og hafa það bara fínt, skilst mér, bland-
ast í mannhafið og segja dav! 

Helst mætti halda að það væri eitthvað að 
heima, slakt veður, skökk stemmning. Eða 
hvers vegna þurfa allt í einu 2% þjóðarinn-
ar að hafast við annars staðar? Þið gætuð 
hreinlega stofnað sjálfstætt ríki. Svona San 
Marínó við Eyrarsund. Allt er til alls, íslensk-
ur prestur, menningarhús, rík saga, fullt af 
efnilegum börnum. Hægt að koma því fyr-
ir þar sem Kristjanía verður bráðum ekki 
lengur. Íslenskt fríríki. Gæti heitað Jónsína. 
Þeir sem þar byggju losnuðu þá við þær 
heimskulegu spurningar sem rignir yfir 
okkur hin: Ertu frá Íslandi, frábært, þekk-
irðu Magnús? Eins og við þekkjumst öll 
með nafni. Nei. Þeir sem settust að í Jóns-
ínu væru einfaldlega íbúar í milljónalandi 
og enginn segði neitt við því.

Í Reykjavík er skáld með trefil sem heldur 
því fram að ekkert þýði fyrir Íslendinga að 
segja rétt til um fólksfjölda á Íslandi.
- Betra að segja að við séum minnst hálf 
milljón. Annars tekur mann enginn alvar-
lega, segir hann. Hárrétt.

Þegar ég hitti danska stúlku á ferð um Mið-
Evrópu sá ég snemma eftir að hafa ekki far-
ið að ráðum skáldsins. 
- Hvað segirðu, þrjú hundruð þúsund? 
Huh, þið hljótið öll að vera skyldleikarækt-
uð!!! hrópaði hún.

Ég átti ekki orð og á meðan ég kyngdi 
stolti og munnvatni hélt hún áfram óða-
mála, sagði að við hlytum að vera eins og 
kóngafólkið í Evrópu, skylt í kross og hvert 
undan öðru. 
- Eins og frændur hennar Margrétar drottn-
ingar, eitthvað voru þeir nú vankaðir, sjá-
ið bara hann þarna... og svo nefndi hún 

einhvern föðurbróður Margrétar Þórhild-
ar, ranghvolfdi í sér augunum og sveigði 
hendurnar bjánalega, fullyrti að stjórnar-
skránni hefði verið breytt til þess að hann 
erfði ekki krúnuna.
- Svo vankaðist hann bara út í bláinn, sagði 
hún og mér fannst töluvert skorta á virð-
inguna hjá henni. Gagnvart kóngafólkinu. 
Og okkur, hinum innræktuðu.

En athugið: Íslendingar virka þrefalt fjöl-
mennari en þeir eru, því hver er í minnst 
þremur hlutverkum. Rakari, fararstjóri, leik-
ari. Skáld, þýðandi, læknir...

- Er það satt að Íslendingar þoli ekki Dani? 
Þetta var enn hin danska vinkona, frökk 
sem fyrr. Ég spurði hvaðan hún hefði slíka 
vitleysu og þá kom einhver samhengis-
leysa um Björk, von Trier, handritin, 1944, 
forsetann sem skrópaði í konunglega brúð-
kaupið, hún sagðist hafa lesið þetta allt í 
blöðunum. 
- Já, já, trúðu nú ekki öllu sem stendur í 
blöðunum. Þeir gætu verið drukknir.
- Hverjir? 
- Blaðamennirnir. Eða liggja ekki Danir í 
bjórnum alla daga, hann er víst svo ódýr. 
- Hvurslags... 
- Já, datt það í hug, kjaftasaga? Einmitt eins 
og að Íslendingar erfi allt við Dani.

Svo kom ég með krók á móti bragði:
- 14-2. Er það ekki hlutfallið milli Dana og 
Íslendinga? 
- Ha? 
- Já, þetta er einhver tala sem ég hef heyrt. 
- Nauuts, þá værum við bara tvær milljónir, 
við erum fimm. 
- Kemur út á eitt, þegar ég er á Ítalíu og læt 
menn giska hvað við séum fá, segja þeir 
2-5 milljónir. Þeim finnst það akkúrat það 
sama. Mjög fátt.
- Ertu að segja að við, Danir, séum smá-
þjóð? 
- Nei, ég er að segja að Ítalirnir segi það. En 
14-2 var eitthvað annað, man það núna.

Næst kom ég til Kaupmannahafnar í maí-
byrjun. Millilenti. Mitt brýna erindi í bæinn 
var að kaupa flamenco-skó. Þeir fást ekki á 
Íslandi, við erum svo fá. En nei, nei, var þá 
ekki bara Stóri bænadagurinn eða eitthvað 

Í kross, í keng

Síðasta orðið

Sigurbjörg Þrastardóttir

og allt lokað nema Café Norden. Ekkert 
að gera nema panta sér kaffi, setjast út og 
horfa á borgarstarfsmenn stinga rauðum 
blómum í víruð hjörtu sem búið var að 
slá upp á Amagertorv. Er þetta útilistaverk? 
Nei, brúðkaupið – þau eru að fara að gifta 
sig, prinsinn og hún þarna hvað hún heit-
ir... Mette Marit? Nei, það er í, eh – þessi 
heitir eitthvað ... McDonald’s. 
Einmitt. Falleg hjörtu. Mikil stemmning. Og 
hugsa með sér; synd að við höfum ekkert 
svona heima, konunglegt brúðkaup, bara 
forseta sem giftir sig í kyrrþey og engin 
bein útsending. Tekur því ekki, það myndu 
svo fáir horfa. Ekki hlutfallslega, heldur 
bara fáir. 

Segja svo við þjóninn á Café Norden:
- Já, þú býrð í Árósum, það er nú smábær. 
Þekkirðu Mads?

Sigurbjörg Þrastardóttir býr í Reykjavík.
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