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Hægt er að nálgast blaðið, ásamt eldri blöðum á www.eystrahorn.is 

„Við drekkum ekki blóð verkamanna“ 
Þetta heyrðist gjarna í mínu ungdæmi þegar spurt 
var hvort hafa mætti kók með matnum. Börnin 
skildu þetta sjálfsagt hvert á sinn máta en flest held 
ég að hafi reynt að verjast þessari trámatísku mynd 
með því telja sér trú um ekki væri bókstaflega 
átt við að verkamenn væru verkaðir í drykkinn.  
Með einhverskonar pólitískri vitund fylgdi svo 
frekari skilningur á því að þetta væri spurning um 
stétt og fjármagns- og framleiðslutækjaeigendur 
andspænis þeim eignalausu sem sjá um sjálfa 
framleiðsluna. Við værum að drekka arðrændan 
sveita verkamannsins. 

Þetta snerist aldrei um hreina og klára 
blóðdrykkju. Eða hvað? Fyrir allmörgum 
árum leitaði ég að heimildum fyrir grein um 
hljómsveitina The Clash, sem bæði ortu um 
Coca Cola og verkalýðinn og sátu fyrir með 
drykkinn dimma á plakati fyrir næstsíðustu plötu 
sína – sem öðrum þræði fjallaði um verkamenn 
og öreiga í suðaustur Asíu og vestræn áhrif – þá 
fann ég gamla flökkusögu um verkamann sem 
datt ofan í tank fullan af kóki og drukknaði, og 
verksmiðjueigendur af fullkomnu virðingaleysi við 
verkamanninn, fjölskyldu hans og möguleikann á 
frekari greftrun – tímdu ekki að tæma tankinn til 
að ná honum út. Þegar víst þótti að verkamaðurinn 
væri að öllu uppleystur var innihaldið sett á flöskur 
og selt og reynt að láta einsog ekkert hefði gerst.  
Þetta átti ýmist að hafa gerst í Afríku eða suður 
Ameríku, og tankurinn þá fullur af sírópi eða 
sítrusblöndu fyrir drykkinn – og fór þá sjálfsagt 
eftir því hvort þau sem söguna segja vildu þurfa 
að útskýra hvernig síróp leysir upp líkamsleifar.  
Eyðingarmáttur drykkjarins, samanber 
tanksöguna og óhollustuna er líka efni í margar 
sögur – þar á meðal þá að lögreglumenn í 
Bandaríkjunum noti kók til leysa upp og hreinsa 
blóð á vettvangi ofbeldisbrota. Rétt er að taka 
fram að í mörgum löndum er venja að lögreglan 
eða einkaaðiljar ráðin í gegnum hana, sjái um slíkt 
hreinsunarstarf – það er því ekki endilega ástæða 
til að tortryggja af hverju lögreglumenn þurfi að 
búa yfir þekkingu til að afmá ummerki um afbrot.

Einnig, ef leitað er á youtube eða leitarvél 
undir Life Hacks – Coca Cola – WC. Í beinu 
framhaldi af áherslu á bráða óhollustu má líka 
rifja upp að Coca Cola lét framleiða drykkjarílát 
með letri heimamanna á Nýja Sjálandi – þá hafi 
umræddur texti átt að vera Komdu sæll, vinur 
en þýðingarvélin eitthvað beyglast eða freudíska 
slifsið tekið yfirhöndina og á Maorí mátti lesa 
“Komdu sæll, dauði”. 

„Blóð verkamanna“ og „Coca Cola“ – skilar ekki 
mörgum niðurstöðum í hefðbundinni leit í dag. 
Lík í framleiðslutanki kallar fram yfirlit á skyldum 
flökkusögum, og tankurinn þá fullur af bjór eða 
rauðvíni. Sögur um lík í vatnsforðatanki lítilla bæja 
eru ennfremur ægigamlar. 
Það kemur kanski ekki á óvart að það þarf að 
fara til Rússlands til að finna umræðu um Kólað 
sem blóð verkamanna. Í Kommersant árið 2002 
er grein sem heitir einfaldlega „Kóka Kóla – blóð 

afrískra verkamanna“ en hún fjallar reyndar um 
útbreidd mótmæli og baráttu fyrir því að Kóka 
kóla hjálpi starfsfólki sínu í löndum Afríku, 
sem eru með Aids eða sýktir af HIV, eða greiði 
fyrir betra heilbrigðiskerfi eða annað í áttina.  
Einnig fannst á rússneskri bloggsíðu grein, sögð 
unnin uppúr frönskum og belgískum blaðaskrifum, 
með yfirskriftinni. „Blóði blandað í kók og Pepsi í 
helgisiðatilgangi“ 

Þar er farið um víðan völl. Sagt frá því að á áttunda 
áratugnum hafi Coca Cola flutt margar verksmiðjur 
sínar úr landi – sem hingað til hefur mátt  
skilja sem ásókn í ódýrara vinnuafl og vanvirkari 
verkalýðsfélög en hér er aftur útskýrt að 
í Bandaríkjunum hafi stór mótmæli gegn 
framleiðslunni og samhliða rannsóknir á 
áhrifum drykkjarins á líkamann, gert að verkum 
að fyrirtækinu hafi ekki verið lengur vært í 
landi þarsem fyrirfinnst heilbrigðiseftirlit og 
neytendavernd. Sumir rannsóknaraðilar komust að 
þeirri niðurstöðu að regluleg neysla kóladrykkja 
væri jafnvel hættulegri en óhófslegar reykingar.

Síðan fylgja þónokkuð hæpnar fullyrðingar um 
að Coca Cola verksmiðjum sé hvergi vært nema í 
löglausum ríkjum eða þar sem atvinnulífið hefur 
slíkt frelsi að um defacto lögleysi sé að ræða.
Því næst er hættan útskýrð með vísun í  atóma-
minni vökva. Þau fræði virðast einkum og sérílagi 
snúa að lundarfari vökvans, enda er hann býsna 
tilfinningasamur samkvæmt þeim. Hann geymir 
öll jákvæð og neikvæð boð og umhverfiskynjun – 
en er sérstaklega móttækilegur fyrir því neikvæða 
– þannig ef dagurinn er, segjum, 95 % jákvæður 
og skemmtilegur en síðan heyrist einhver bölva 
stöku ókvæðisorði – þá er þar með komin eitrun 
í vökvann og hann orðinn stórhættulegur inntöku.  
En þessi neikvæðni er ekki bara bundin við 
rotvarnarefni, sykurlíki og konsentröt og annað 
hefðbundið eitur, heldur einsog áður segir, illar 

hugsanir líka og bölbænir. 
Því næst er þeirri fullyrðingu fleygt fram að svartir 
Múhameðstrúarmenn í Ameríku eigi að hafa 
gagnrýnt Coca Cola fyrir að hafa í vörum sínum 
allskonar „leifar“ af dýrum sem við slátrun voru 
ekki meðhöndluð á réttan hátt gagnvart þeirra 
kennisetningu.  Inní það blandast vitanlega að 
Coca Cola hefur sterkar tengingar við Ísrael, 
og sérstaklega svokallaða hernaðarvaldstjórn 
í Ísrael, sem þýðir að fyrirtækið er einn stærsti 
einstaki styrkveitandi ríkisins – fjármunir sem fara 
jafnan alfarið í vopnakaup og hernaðarrekstur.  
Þá er útskýrt að röng slátrunaraðferð leiði af sér 
sársauka og óhugnað fórnardýranna og slíkar 
neikvæðar tilfinningar geymist í blóðinu og leggi 
áðurnefnda bölvun á vörurnar sem það innihalda.  
Svo er gengið enn lengra og lagt til að ekki séu 
það einungis dýr sem slátrað er fyrir málstað og 
samsetningu Coca Cola, heldur sé mannfólki 
einnig fórnað – bókstaflega, með tilheyrandi siðum 
og serimóníum. 

Alhæfingin um þjóðfélagshópa hér kemur 
úr upprunalegu greininni, og er sjálfsagt 
ekki illa meint heldur frekar sjálfsagt sett 
svo fram í einhverskonar einföldunarskyni.  
Niðurstaðan er sú að burtséð frá meintri, og 
vísendalega sannaðri óhollustu drykkjarins – þá 
er aukin ástæða að athuga þessa neyslu, ekki síst 
nú þegar stærri og stærri hópur vill ekki innbyrða 
dýraafurðir, menningarkimi sem nýtur æ meiri 
velvildar og skilnings. Aukinheldur er langtífrá 
búið að gera „pólitíska þáttinn“ jafn óþarfan einsog 
samfylkingaröflin töldu fólki trú um á tíunda 
áratugnum. Þvertámóti hefur mikilvægi málefna 
mismunar, mismununar og stéttar frekar aukist. 

Gísli Magnússon 
bókavörður

Verkamaður í kólatanki

Hljómsveitin The Clash, drekkandi kók
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FÉLAGSSTARF FÉLAGS 
ELDRI HORNFIRÐINGA
Ágætu félagar Feh og 
aðrir eldri Hornfirðingar. Ég vil hvetja 
ykkur til að hreyfa ykkur daglega. Við 
eigum frábæra staði til að ganga á t.d 
tartanbrautina á Sindravöllum þar sem 
hringurinn er 400 m. 
Eins eru göngustígarnir við sjávarsíðuna. 
Líka hægt að nota Morgunleikfimina á 
RÚV 1 á morgnana kl. 09:45. 
Hreyfing til heilsu! Gangi okkur öllum vel!  
Haukur Helgi formaður Félags eldri 
Hornfirðinga. 
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Vildaráskrift Eystrahorns
Við viljum hvetja lesendur Eystrahorns að kynna sér 

vildaráskriftina. 
Þeir sem vilja styrkja útgáfuna geta greitt frjálst framlag, 
svokallaða vildaráskrift inn á reikning útgáfunnar. Hægt 
er að greiða áskriftina t.d. mánaðarlega, nokkra mánuði í 
einu eða eins og hentar hverjum og einum. Vildaráskriftin 
er frjálst framlag t.d. 1000 kr. á mánuði. 

HLS ehf.
Rnr. 537-26-55002

kt.500210-2490

Múrfeðgar
Getum bætt við okkur verkefnum.  

Getum tekið að okkur fræsingu fyrir 
gólfhitalagnir. Leitið tilboða.

Ingvar S: 863-7745, 
Snæbjörn S: 867-2882

Hestur í óskilum
Brúnn hestur fannst í hrossastóði í Flatey á Mýrum, 
hesturinn graðhestur og er ómerktur ca. þriggja vetra. 
Eigandi er vinsamlega beðinn að hafa samband við Skúla 
Ingólfsson bæjarverkstjóra í síma 895 1473.

 www.hanspetersen.is

Nú eru margir því miður fastir heima bæði í vinnu 
og að gæta barna sinna eða bara að passa upp á 
sig sjálfa/nn. Við ætlum að leggja okkar að mörkum 
á þessum einkennilegu tímum og bjóða þeim sem 
það vilja að senda á okkur stafrænar myndir næstu 
vikurnar á kr. 29. pr. ljósmynd ef það eru 100 myndir 
eða meira í pöntun.
Verðið stendur amk til 14. apríl n.k og þá tökum 

við stöðuna upp á nýtt. 
Reynum að njóta og vera góð við hvert annað.

KR. 29,-  LJÓSMYNDIN

HÚSNÆÐI ÓSKAST
Einstæður faðir með þrjú börn óskar eftir 4-5 

herbergja íbúð eða húsi til leigu sem fyrst.
Skilvísum greiðslum heitið.

Vinsamlegast hafið samband. 
Hafsteinn Ísaksen, s: 760-3720 eða  

hafsteinn@martolvan.is
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LOKAÐ 
Vegna hertra reglna um 
samkomubann eru eftirfarandi 
íþróttamannvirki lokuð frá og 
með þriðjudeginum 24. mars.
• Báran
• Íþróttahús Hafnar
• Mánagarður
• Sundlaug Hornafjarðar
• Reiðhöllin við Stekkhól 

Gamanmyndahátíð Flateyrar hefur í samstarfi við Reykjavík Foto efnt 
til 48 stunda gamanmyndakeppni á netinu.  Keppnin gengur út á að 
eintaklingar eða lið geta skráð sig til leiks. Frá og með 27. mars fá 
liðin 48 klukkustundir til að fullklára gamanmynd út frá því þema sem 
verður gefið upp. Sýningarhæfum myndum þarf svo að skila inn til 
Gamanmyndahátíðarinnar 48 klukkustundum síðar,  þann 29. mars. Í 
kjölfarið verður netkosning um fyndnustu 48 stunda gamanmyndina 
og fær sigurmyndin veglega Canon EOS M50 myndvél frá Reykjavík 
Foto að launum.

Gamanmyndahátíð Flateyrar er fyndnasta kvikmyndahátíð Íslands og 
verður hún haldin í fimmta skiptið nú í haust. Á síðustu hátíð var í 
fyrsta skiptið keppt í 48 stunda gamanmyndagerð á Íslandi, og var 
stuttmyndin Ballarhaf valin fyndnasta stuttmyndin af áhorfendum þar 
sem þemað var Fiskur.
Það hefur sjaldan eða aldrei verið jafn mikil þörf á gleði og húmor eins 
og nú og því er tilvalið að halda nýja 48 stunda gamanmyndakeppni. 
Keppnin verður opin öllum og hægt að taka þátt hvar sem er. 
Einstaklingar, fjölskyldur eða vinahópar geta skemmt sér við þetta 
saman, tekið upp litla gamanmynd í sínu nærumhverfi. Það þarf 
ekki mikinn tækjabúnað til að setja saman stutta mynd, bara góða 
hugmynd og einfalda myndavél eða síma.
Á sama tíma og við vonumst til að fá margar skemmtilegar myndir frá 
áhugafólki skorum við einnig á kvikmyndagerðarfólk að taka þátt og 
leggja sitt af mörkum við að gleðja landsmenn með nýjum fyndnum 
stuttmyndum.

Skráning í keppnina fer fram á vefsíðu Gamanmyndahátíðarinnar:
https://www.icelandcomedyfilmfestival.com/48-stunda-

gamanmyndakeppni

Með gleði og húmor komumst við í gegnum þessa skrítnu tíma.

Getur þú gert gamanmynd 
á 48 klukkustundum?

Sum okkar muna, á árum Kalda stríðsins, 
Almannavarnir ríkisns sem nefnd er gekkst fyrir 
viðvörunarflautuprófunum tvisvar til þrisvar á ári og 
safnaði teppum og varnargrímum, svo eitthvað sé 
nefnt. Meginframfarir í skipulagi almannavarna, sem 
tóku brátt að snúast fyrst og fremst um náttúruvá, 
fólust í Samhæfingarstöðinni (2003) í Reykjavík og 
sérlögum um almannavarnir 2008. Umræður um 
skipurit/stjórnun leiddu til þess að stjórnunarábyrgð 
lögreglu við aðgerðir í héraði kristallaðist í embætti 
ríkislögregustjóra (í umboði ráðherra), með 
ríkislögreglustjóra sem meginstjórnanda en hann 
hverfur senn sem embætti. Nú er unnt að meta 
reynsluna af framkvæmd og gæðum laganna að rúmum áratug liðnum. 
Ég hef fylgst sem jarðvísindamaður og fjallamaður, afskiptasamur af 
umhverfismálum, með þróun Almannavarna í yfir 40 ár. Samhæfing, m.a. 
í björgunar- og aðstoðarstörfum (og gott hlutverk lögreglu í héraði) hefur 
þróast alllangt í rétta átt, líkt og samstarfið við sérfræðinga á mörgum 
sviðum. Fleira má nefna. Engu að síður blasir við að mörgum verkefnum, 
t.d. viðbragðsáætlunum, áhættumati, eflingu viðbragðsaðila, og þjálfun 
og menntun, hefur ekki verið nægilega sinnt. Einnig blasir við að skipta 
þarf litlum hluta björgunarliðsins úr sjálfboðamennsku yfir í launuð störf. 
Verkefnum fjölgar vegna þess að náttúrvá eykst með loftslagsbreytingum 
og fjölda ferðamanna. Samtímis er hafin endurskoðunar allra kerfa síma- og 
talstöðvasambands, raforkunnar og tölvusamskipta. Nýlegt fárviðri ýtti undir 
það. 
Stórviðri, snjóflóð, skriðuföll og sjávarflóð á land verða væntanlega bæði 
öflugari og algengari en undanfarna, marga áratugi. Einnig veður að taka 
tillit til þess hlutlæga mats á hættu af öflugum eldgosum, eldgosum nærri 
byggð og stórum jarðskjálftum, í öllum tilvikum miðað við endurkomutíma, 
sem vísindi leggja okkur til. Aðeins dæmin Öræfajökull, Katla, Bárðarbunga, 
Reykjanesskagi og Tjörnesbrotabeltið á Norðausturlandi eru til marks um það.
Aðlögun að loftslagsbreytingum krefst líka traustrar starfsemi Almannavarna 
og viðbragðsaðila. Inn í rammann tengjast svo beinar rannsóknir á náttúruvá, 
vöktun hennar rekstur eða og myndun sjóða, svo sem Ofanflóðasjóðs, 
Hamfarasjóðs og Þjóðarsjóðs. Þarna, alls staðar, eru brýn verk að vinna.
Ég hef hvatt til þess að unnið verði af meira afli við endurskoðun á 
almannavörnum landsins en hingað til. Markmiðið á að vera að auka öryggi 
okkar allra með því að tryggja enn betri samhæfingu, meira fé til þátta sem 
efla skilvirkni, þekkingu, forvarnir og áætlanir. Mikilvægt er að Almannavarnir 
verði sjálfstæð stofnun og viðbragðsaðilar, allt frá lögreglu og Landhelgisgæslu 
til heilbrigðiskerfisins og björgunarsveita, virki sem samhæfð eining. Einnig 
er brýnt að haldið verði áfram að þróa og styrkja starfshætti og skipulag 
Samhæfingarmiðstöðvarinnar og miðstöðva á landsbyggðinni. Loks verður 
að kanna vel og meta gagnsemi þess að færa almannavarnir landsins undir 
forsætisráðuneytið.

Ari Trausti Guðmundsson

Efldar almennavarnir – aukið öryggi

Gestir á Gamanmyndahátíð Flateyrar í fyrra
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Við erum að leita að þér!
Útbreiðsla Covid-19 veirunnar getur orðið til þess að 
valda erfiðleikum við að veita þjónustu og skapað álag 
á vissum starfsstöðvum þar sem sinnt er þjónustu við 
viðkvæmustu hópana, t.d. aldraða, fatlaða og börn. Á 
það ekki einungis við um sérhæfð störf lækna, hjúkr-
unarfólks eða annarra sérfræðinga, einnig getur reynt á 
að það skorti fólk til að starfa í eldhúsum og mötuneyt-
um, við ræstingar og fleira. 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands og sveitarfélögin á 
Suðurlandi biðja einstaklinga sem búsettir eru á Suður-
landi og geta tekið að sér margvísleg störf, víðsvegar 
á svæðinu, á næstu tveimur mánuðum, að skrá sig til 
starfa.  Sem dæmi má nefna störf á hjúkrunarheimil-
um, heimilum fyrir fatlað fólk, í dagdvölum og skamm-
tímavistunum. 
Rafrænt skráningarform bakvarðarsveitar í velferðar-
þjónustu má finna á www.stjornarradid.is.  Um getur 
verið að ræða fullt starf, hlutastarf eða tímavinnu. Ráðn-
ingarsamningur verður á milli einstaklingsins og við-
komandi stofnunar eða sveitarfélags, eftir því sem við á 
hverju sinni. Laun taka mið af kjarasamningum viðeig-
andi stéttarfélags og þess sveitarfélags eða stofnunar 
sem um ræðir hverju sinni. Nánari upplýsingar er að 
finna með skráningarforminu.

Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU
Formenn almannavarnanefnda á Suðurlandi:

Ágúst Sigurðsson
Ásta Stefánsdóttir

Matthildur Ásmundardóttir

Myndvinnsla, umbrot og auglýsingagerð.

Hafðu samband: 
 tjorvi@upplausn.is  

eða í síma  848-3933.
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Breyting á Aðalskipulagi
Bæjarstjórn Hornafjarðar auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 og 
tillögu að deiliskipulagi samkvæmt 1. mgr. 36. gr. og 41. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Meginmarkmið með skipulagstillögunni er að staðsetja 
nýtt verslunar-og þjónustusvæði og skógræktar- og 
landgræðslusvæði á Svínhólum. Svæðið er afmarkað á 
uppdrætti og nánari skilmálar eru settir í greinargerð.  
Heimilt verður að byggja upp ferðaþjónustu með 
gistingu/hóteli sem hýst getur allt að 203 gesti. Einnig 
er gert ráð fyrir aðstöðu fyrir starfsfólk í sér húsi og 20 
heilsárshúsum, þar sem dvalið yrði aðeins hluta árs. 
Áform eru einnig uppi um skógrækt á jörðinni í samræmi 
við samning við Skógræktina um nytjaskógrækt. 
Tillögurnar verða til sýnis frá og með miðvikudeginum 
25. mars 2020 til þriðjudagsins 5. maí 2020 
á heimasíðu Sveitarfélagsins Hornafjarðar www.
hornafjordur.is, Nýheimum í glugga bókasafnsins 
að Litlubrú 2, 780 Höfn og hjá Skipulagsstofnun að 
Borgartúni 7b, 105 Reykjavík.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögur til 
mánudagsins 6. maí 2020. Skila skal athugasemdum 
á bæjarskrifstofur Hornafjarðar, Hafnarbraut 27 eða á 
netfangið skipulag@hornafjordur.is.

Brynja Dögg Ingólfsdóttir, 
umhverfis- og skipulagsstjóri

Úrval af rúmum og dýnum,
sama verð og í Reykjavík.

Frír flutningur um óákveðinn tíma,
gott að nýta tækifærið

Verið velkomin

Sofðu vel 
heilsunnar vegna

Opið frá kl. 13-18 virka daga
478-2535 / 898-3664


