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 Ríkissakóknari sættir sig ekki við lokuð réttarhöld í vændiskaupamálum:

Kærir til Hæstaréttar
Dómstjóri héraðsdóms Reykja-

víkur hafnaði kröfu ríkissak-
sóknara um að réttarhöld í 

málum 40 karla sem ákærðir hafa verið 
fyrir vændiskaup verði haldin í heyranda 
hljóði. Embætti ríkissaksóknara hefur 
kært niðurstöðuna til Hæstaréttar. Óvíst 
er hvenær Hæstiréttur tekur málið fyrir. 

Meginregla í íslensku réttarfari er að 
réttarhöld séu haldin í heyranda hljóði, 
en öll réttarhöld í vændiskaupamálum 
hafa verið lokuð, samkvæmt ákvörðun 
dómara. 

Héraðsdómur hefur vísað til heimildar 
í lögum um meðferð sakamála um að hafa 
réttarhöldin lokuð. Vísað er til ákvæða um 

að hlífa sakborningi, brotaþola, vanda-
manni þeirra, vitni eða öðrum sem málið 
varðar, eða af velsæmisástæðum. Þá væru 
réttarhöld í kynferðisbrotamálum ávallt 
lokuð, en bann við vændiskaupum sé 
að finna í kynferðisbrotakafla almennra 
hegningarlaga. 

Sjá bls. 2.

Fyrir luktum dyrum. réttarhöld í vændiskaupamálum hafa verið lokuð meðal annars til að vernda sakborninga. ríkissaksóknari 
sættir sig ekki við það. Lögreglan vill einnig að dæmdir vændiskaupendur verði nafngreindir. Mynd: Pressphotos.biz
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Seljaskóli vann
Seljaskóli sigraði í Skrekk, 

hæfileikakeppni grunnskólanna 
en úrslitakeppnin fór fram á 

dögunum. Í öðru sæti varð Hlíðaskóli 
og Langholtsskóli í því þriðja. 

Átta skólar kepptu til úrslita í 
Borgarleikhúsinu og var mikil og 

góð stemning. Atriði Seljaskóla heitir: 
„Allt til fjandans farið“. Verkið fjallar 
um tæknina og hvað getur gerst ef 
hún tekur yfir. Þetta er í annað sinn 
sem nemendur úr Seljaskóla vinna 
keppnina, en skólinn vann keppnina 
árið 2010. . 

Fá svör um tónlistarkennara
Aðeins einn borgarfulltrúi svaraði 

fyrirspurn Reykjavíkur vikublaðs 
um kjaradeilu tónlistarkennara við 
sveitarfélögin. Spurt var: „Hvað ert þú 
að gera til að greiða fyrir því að úr kjara-
deilunni leysist? “ Spurningin var send 
öllum borgar- og varaborgarfulltrúum. 

Júlíus Vífill Ingvarsson, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir í 
svari sínu við fyrirspurninni að hann 
hafi áhyggjur af stöðunni, og bæði 
kennurum og nemendum. Hann 
hafi verið í sambandi við kennarar-
forystuna, og átt þátt í að koma á fundi 

með fulltrúum úr samninganefnd 
tónlistarkennara og borgarfulltrúum 
Sjálfstæðisflokksins. Þar hafi tónlist-
arkennarar skýrt kröfugerð sína. Þá 
hafi hann að auki rætt við skólastjóra 
tónlistarskóla og átt fjölda samtala við 
tónlistarkennara. 

Lögregla höfuðborgarsvæðisins um vændiskaupamál:

Vill opið þinghald
Mín skoðun er sú, sama og 

ríkissaksóknari núna, að 
krefjast þess að það sé 

opið þinghald,“ segir Alda Hrönn 
Jóhannsdóttir aðstoðarlögreglustjóri 
á höfuðborgarsvæðinu, um réttarhöld 
í málum 40 karla sem hafa verið 
ákærðir fyrir vændiskaup. 

Aðstöðumunur
Vændiskaup voru bönnuð með lögum 
árið 2009. Í greinargerð með frum-
varpinu sem Alþingi samþykkti, segir 
meðal annars að hlutverk löggjafans 
sé að sporna við sölu á kynlífi, „enda 
sé ekki ásættanlegt að líta á manns-
líkamann sem söluvöru“. Þá sé gengið 
út frá því að ábyrgðin á slíkum við-
skiptum séu á herðum kaupanda en 
ekki þess sem selur. Aðstöðumunur 
sé enda mikill. Það sé kaupandinn í 
krafti peninga eða annarar greiðslu 
sem hafi eiginlegt val í þessum að-
stæðum og í lang flestum tilvikum 
sé staða hans mun sterkari en þess 
sem selur aðgang að líkama sínum til 
kylífsathafna. Þá er í greinargerðinni 

einnig bent á neyð seljenda og tengsl 
vændis og mansals. 

Vill draga úr eftirspurn
„Það að viðkomandi sé ekki nafn-
greindur, gerir að verkum að 
forvarnargildið er ekki það saman. 

Þá höfum við of mikla eftirspurn. 
Við þurfum að stemma stigu við eft-
irspurninni. Það gerum við með því 
að það sé ekki lokað þinghald í málum 
af þessu tagi,“ segir Alda Hrönn Jó-
hannsdóttir. 

Tugir dóma
Vændismálin sem nú eru fyrir héraðs-
dómi hófust með mansalsrannsókn. 
Stúlkan sem seldi körlunum vændi er 
farin úr landi, en hún mun hafa komið 
hingað til lands frá Austur-Evrópu. 
Hún mun hafa haft aðstöðu í miðbæ 
Reykjavíkur.

Nokkrir tugir dóma hafa fallið í 
vændiskaupamálum hérlendis, frá því 
að lög sem banna kaup á vændi tóku 
gildi. Flestir munu hafa játað brot sín 
og verið sakfelldir. Sektir hafa numið 
á bilinu 80-120 þúsund krónur. 

Fjórir dómar héraðsdóms hafa 
verið birtir þar sem eingöngu hefur 
verið fjallað um vændiskaup. Tveir 
sektardómar og tveir sýknudómar. 
Réttarhöld í öllum þessum málum 
hafa verið lokuð. 

Krefjast endur-
bóta á skólalóð
Foreldrafélag Háaleitisskóla og 

íbúasamtök hverfisins hafa kallað 
eftir því að skólalóð verði tekin í 
gegn. Félagið og samtökin leituðu til 
hverfisráðs Háaleitis- og Bústaða-
hverfis, sem tekur undir kröfuna og 
segist munu fylgja henni eftir. 

Hanna Birna hættir
Hanna Birna Kristjánsdóttir hefur 

sagt af sér embætti innanríkis-
ráðherra. Tilkynnt var um þetta í gær. 
Hún hyggst taka sér frí frá stjórn-
málum fram að áramótum en setjast 
þá aftur á þing og halda enn fremur 
áfram sem varaformaður Sjálfstæð-
isflokksins. Dómsmálaráðuneyti var 
áður sett í hendur Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar.

Uppsagnarkröfu vísað frá
Meirihluti borgarráðs vísaði í 

vikunni frá tillögu um að fram-
kvæmdastjóri Strætó bs. yrði rekinn. 
Meirihlutinn segir að slíkar ákvarð-
anir séu ekki í verkahring borgarráðs 

heldur stjórnar fyrirtæksins. Framsókn 
og flugvallarvinir, sem lögðu tillöguna 
fram, sögðu að víst gæti borgarráð 
beint tilmælum til stjórnarinnar. Sjálf-
stæðismenn sátu hjá. 

Engin sátt í sáttanefnd
„Þetta var fjarri því að vera nein 

sáttaniðurstaða allir með bók-
anir út og suður,“ segir einn úr 

starfshópi um stjórn fiskveiða sem 
skilaði fjölbreyttum niðurstöðum 
árið 2010. Sigurður Ingi Jóhannsson 
hefur sýnt þingmönnum væntanlegt 
frumvarp um stjórn fiskveiða. Það er 

sagt byggja á niðurstöðum starfshóps 
um endurskoðun laga um stjórn fisk-
veiða. Frumvarpið er ekki komið fyrir 
almenningssjónir, en eitthvað af efni 
þess hefur lekið út. Orðin „sátt“ og 
„sáttanefnd“ eru áberandi í umfjöllun 
um hið óframkomna frumvarp. 

Sjá bls. 8. 

Alda Hrönn Jóhannsdóttir að-
stoðarlögreglustjóri vill að dæmdir 
vændiskaupendur séu nafngreindir.

„Allt til fjandans farið“ hét atriði nemenda Seljaskóla.

Það er ekki bara í búðum og einstaka gluggum íbúðarhúsa sem jólaljósin lýsa. Á Lækjartorgi er reykjavíkurborg að 
gera klárt fyrir jólin og var bjallan hengd upp á fimmtudagsmorgun.

Margrét Júlíana Sigurðardóttir er hugmyndasmiðurinn að baki fræðandi tölvuleik: 

Tónfræði í tölvunni
Mussikids Academy 

er í raun vörulína af 
tölvuleikjum fyrir spjald-

tölvur sem kenna tónfræði, tón-
heyrn, tónlistarsögu og tónsmíðar 
og kynna um leið góða tónlist fyrir 
börnum,“ segir Margrét Júlíana 
Sigurðardóttir, en hún er hug-

myndasmiðurinn á bak við leikinn 
Mussikids Academy. 

Hugmyndina að leiknum segir Mar-
grét Júlíana hafa fæðst við komu spjald-
tölvunnar á markað. Hún hafi fljótlega 
séð að hægt væri að nota tölvuna til 
að kenna aukagreinar tónlistarinnar, 
til dæmis sé hægt sé að setja nótu á 

streng og með einni snertingu heyra 
hvernig sú nóta eða laglína hljómar. 
„Maður þekkir svo marga sem hafa 
grátið það að hafa hætt í tónlistarnámi 
vegna þess að þeim leiddist tónfræðin, 
náðu kannski aldrei að skilja hana al-
mennilega og fóru þannig á mis við 
mikil lífsgæði.“  Sjá viðtal bls. 6. 



Góð nýjung
Morgnar eru til þess að njóta! Byrjaðu daginn með skál af Havre-
crunch sem bæði bragðast dásamlega og uppfyllir hollustukröfur 
Skráargatsmerkisins. Prófaðu Havrecrunch ef þér finnst bragðið 
skipta að minnsta kosti jafnmiklu máli og heilsan. Bragðgóð máltíð.

NJÓTTU HOLLUSTU   

Trefjaríkar 
flögur og stökkt 

granóla

Nýtt!
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Djúplestur og 
digital-heimurinn
Ég sat á dögunum fyrirlestur 

Dr. Maryanne Wolf sem hún 
kallar „We were never born 

to read“. Maryanne hefur rannsakað 
lestrarferli oglestrarerfiðleika barna 
út frá taugalíffræðilegum þáttum. Í 
fyrirlestri Maryanne kom skýrt fram 
að lestur er flókið lært ferli og okkur 
alls ekki eðlislægt.

Það sem vakti mesta athygli mína 
voru áhyggjur hennar af minnkandi 
djúplestri vegna vaxandi „digital-
heimi“ í lífi barna. Fyrir þá sem ekki 
vita er neysla tölvuleikja og sjónvarps 
oft kölluð „digtal-heimurinn“. Djúp-
lestur er hins vegar sá lestur sem gerir 
okkur kleift að skilja og kryfja efnið 
betur og bæta þannig við reynslu 
okkar og tilfinningar í lestrinum.

Maryanne sagði frá rannsóknum 
sem sýna að aukin neysla á hverskyns 
„digital-heimum“ dregur verulega úr 
djúplestri. Hún varpaði fram þeirri 
hugmynd að þeir sem skapað hefðu 
tæknina hefðu þurft að hafa mikinn 
hæfileika til djúplesturs. Tæknin væri 
síðan hægt og rólega að draga úr 
hæfileika einstaklinga til djúplesturs 
sem myndi gera mannkyninu erfitt 
fyrir í áframhaldandi þróun tækn-
innar og leiða á endanum til stöðn-
unar. Vissulega athyglisverð tilgáta en 
kannski full dramatísk að mínu mati.

Það er hins vegar ábyrgðarleysi að 
gera ekki allt sem við getum gert til að 
auka djúplestur barna og ungmenna. 
Það er staðreynd að okkur hefur farið 
aftur undanfarin ár á Pisa könnun-

inni hvað varðar lesskilning og þar 
koma drengir sérstaklega illa út. Við 
þessari þróun þarf að sporna.

Fyrir nokkru síðan kom út 
svokölluð Hvítbók á vegum mennta- 
og menningarmálaráðuneytisins. Í 
henni er sett fram tvö metnaðarfull 
markmið um umbætur í menntun á 
Íslandi til 2018.
•		90%	grunnskólanema	nái	lágmark-

sviðmiðum í lestri
•		60%	nemenda	ljúki	námi	úr	fram-

haldsskóla á tilsettum tíma
Þar sem að 2018 er á morgun þarf 

að hafa hraðar hendur á að finna 
lausnir sem raunverulega hjálpa 
okkur að ná þessum markmiðum. 
Búið er að setja á laggirnar starfshópa 
á vegum ráðneytisins sem eiga að 
koma með gagnreyndar tillögur að 
úrbótum.

Leikskólastigið er að sjálfsögðu 
tilbúið til að leggja sitt lóð á vogar-
kálarnar til að vinna að þessum 
metnaðarfullu megin markmiðum 
sem sett eru fram í Hvítbókinni. 
Ég spurði menntamálaráðherra 
hvernig hann sæi helst fyrir sér að 
hægt væri að nýta leikskólastigið 

betur til að vinna að markmiðum 
Hvítbókarinnar. Eðlilega var hann 
ekki með svör á reiðum höndum en 
nefndi þó að hægt væri að nýta betur 
með markvissari hætti þau lestrar-
skimunarpróf sem reynst hafa vel og 
sannað gildi sitt á leikskólastiginu. 
Hafði ráðherra orð á því að mark-
vissari nýting þessara prófa á öðrum 
skólastigum myndi án efa gera það að 
verkum að hægt væri að veita nem-
endum sem á þurfa að halda aðstoð 
fyrr en nú er gert. Það væri sjálfsagt 
ágætis byrjun.

Þeir eru ófáir í okkar samélagi sem hafa grátlega lítið á milli handanna. 
Félagar í Öryrkjabandalagi Íslands eru margir í þeim hópi.

Samtökin hafa í vikunni sætt árásum tveggja þingmanna stjórnar-
meirihlutans, Vigdísar Hauksdóttur og Péturs H. Blöndal, fyrir að voga sér 
að láta í sér heyrast.

Þingmenn eiga alla jafna mjög greiðan aðgang að fjölmiðlum. Ræðustjóll 
Alþingis er gjallarhorn sem í heyrist um allt samfélagið. Talsmenn Öryrkja-
bandalagsins búa ekki við sama lúxus.

Í auglýsingum bandalagsins hafa verið rifjuð upp ummæli þessara þingmanna 
tveggja. Í sömu auglýsingum er vitnað í Bubba Morthens.

Er það „persónuleg árás“ að endurtaka orð ráðamanna? Er bannað að vitna 
í Bubba til að lýsa upplifun sinni?

 Skorið er niður í helstu stofnunum landsins, gjöld fyrir velferðarþjónustu 
hækkuð og tekjur sveitarfélaga lækkaðar, enda þótt tugir milljarða króna 
virðist liggja á lausu hjá ríkinu. Formaður fjárlaganefndar segir þrátt fyrir 
sýnilega góða stöðu ríkissjóðs eigi samt að skera meir, enda verði „að minnka 
ríkisbáknið“ ef rétt er eftir haft úr fréttum vikunnar. Þetta lýsir viðhorfinu.

Sömuleiðis má rifja upp nokkur ummæli hins þingmannsins. Hann var á sínum 
tíma óþreytandi við að tala um að það væri ekkert mál að lifa af lágum launum. 
Tvisvar ef ekki þrisvar talaði hann úr ræðustól Alþingis um gamla bóndann 
sem gat léttilega lifað á 90 þúsund krónum á mánuði. Hann drakk vatn og 
keypti ekki pitsur. Skilaboðin til hinna tekjulægstu gætu ekki verið skýrari: 
Ef þú átt erfitt með að ná endum saman, þá geturðu sjálfum þér um kennt.

Það er svo aftur merkilegt að þegar Öryrkjabandalagið vill vekja athygli á 
kjörum sinna félagsmanna, að fólk sem úr ræðustól Alþingis jarmar eilíflega 
um „frelsi“, skuli snúast á punktinum og vilja takmarka rétt annarra til að 
ráða baráttu sinni.

Að mati þessara þingmanna á Öryrkjabandalagið nefnilega ekki að hafa þetta 
frelsi. Um leið og þetta valdafólk fær spurningu um efndir orðanna, er byrjað 
að væla. Hver er sinnar gæfu smiður, þangað til það kemur að þeim sjálfum.

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Bubbi á 
bannlista
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Sparnaður
Um fjögur þús-
und manns, eldri 
en 25 ára munu 
vera í námi á 
framhaldsstigi 
hér á landi. Ræt-
ist draumar menntamálaráðherrans, 
verður þetta fólk útilokað frá hinu 
almenna skólakerfi strax á næsta 
ári. Það getur hins vegar sótt nám 
og greitt hundruð þúsunda úr eigin 
vasa. Þetta er kallað sparnaður, en 
hvað sparast og hjá hverjum? 

Matarholan
Það er víðar sparað því meirihlut-
inn í Reykjavík hefur fundið hina 
eiginlegu matarholu í sparnaðinum. 
Nefnilega skólamatinn, og vill skera 
tæpar	60	milljónir	í	grunnskólum	og	
36	í	leikskólum.	Víst	er	að	enginn	
talaði á þessum nótum fyrir kosn-
ingarnar fyrr á árinu.

Sjampó
Fram er komið að 
innanhússrann-
sókn Rekstrarfélags 
stjórnarráðsins á 
lekamálinu hafi 
hvorki verið fugl 
né fiskur. Gerði þó ráðuneytið 
og ráðherrann mikið úr þessu og 
töldu málið upplýst, hvorki meira 
né minna. Annað er heldur betur 
komið á daginn. Reykjavík vikublað 
fjallaði sérstaklega um þessa rann-
sókn svo snemma sem í febrúar og 
treysti sér þá til að fullyrða að þetta 
væri tilraun innanríkisráðuneytisins 
til hvítþvottar. Gott er að málinu hafi 
verið fylgt eftir.

Íslenska leiðin
Steingrímur Wernersson sem var 
milljarðamæringur fyrir hrun og 
enn er auðmaður, vissi ekki neitt og 
man ekki neitt um risastórar pen-
ingafærslur sem hann þó skrifaði 
undir. Þetta hefur komið fram í 
fréttum af Milestone málinu. Þetta 
hefur verið kallað íslenska leiðin. 
Fullt af peningum, engin ábyrgð.

Iðrunin
Sigur jón Þ. 
Árnason fyrrver-
andi bankastjóri 
L andsb an kans 
var dæmdur í 
árs fangelsi í hér-
aðsdómi fyrir markaðsmisnotkun. 
Undirmenn hans í bankanum voru 
einnig dæmdir. Fyrir rétti höfðu 
sakborningarnir uppi stór orð um 
„moðreyk“ saksóknara og fundu mál-
inu allt til foráttu og gera raunar enn.

Vinir í raun?
Skelfingarfyrirbærið Íslamska ríkið, 
í Írak og Sýrlandi, var í fréttum, en 
lesið var upp úr nýrri skýrslu SÞ um 
hvernig þar er starfað. Piltar eru 
heilaþvegnir, konur kúgaðar, hendur 
höggnar af þjófum og áfram mætti 
telja. Þó vantaði aftan við fréttirnar 
að svipað ástand hefur lengi verið í 
öðru landi, Sádí-Arabíu. Það hefur 
þó ekki raskað svefnró vestrænna 
valdamanna.

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Viðhorf sem við þurfum að 
temja okkur er að við fengum 
landið ekki í arf frá foreldr-
unum, við erum með það í láni 
frá börnunum okkar.“

- Finnur Ingimars-
son, forstöðumaður 

Náttúrufræðistofu 
Kópavogs í viðtali við 
bæjarblaðið Kópavog  

í mánuðinum.

Með strætó
Framkvæmdastjóri Strætó hefur 
farið illa að ráði sínu í bílamálum. 
Þrátt fyrir ákvæði um bílahlunnindi 
í ráðningarsamningi, var tæplega gert 
ráð fyrir utanvegaakstri og ofan í á. 
Enda ferðast hinn sami nú í strætó. 
Sumir borgarfulltrúar vilja reka hann 
úr starfi fyrir bílamálin. Hvað sem 
þessu líður er ekki að heyra að borgar-
fulltrúar hafi nokkurn áhuga á öllum 
þeim fjölmörgu fréttum sem komið 
hafa af slæmri framkomu við starfs-
fólk, hótunum um að störf þeirra 
verði boðin út og slíkum hlutum. Að 
m i n n s t a 
kosti heyr-
ist fátt frá 
þeim um 
fólkið á 
gólfinu.

Reynslan 
Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, kvartaði undan 
því á borgarstjórnarfundi í vikunni, 
að afskipti hins opinbera af „mark-
aðnum“ hefðu ekki gefið góða raun, 
í umræðum um húsnæðismál. Af 
einhverjum ástæðum er lærdómur 

reynslunnar hins vegar annar, nefni-
lega sá að markaður-
inn hefur ekki gefið 
góða raun og hefur 
raunar algerlega 
brugðist þegar 
kemur að hús-
næðismálum 
Reykvíkinga.

Gluggagægir
Styrmir Gunnarsson fær fær fína aug-
lýsingu á nýrri jólabók, þar sem hann 
játar að hafa valdið fjölda manns 
skelfingu og tjóni með skipulögðum 
njósnum fyrir Sjálfstæðisflokkinn og 
erlent ríki. Í „ógeðslegu samfélagi“ 
Styrmis fá menn vitaskuld verðlaun 
fyrir svona.  Þess vegna verður hann 
áfram á skjám landsmanna. Annar 
stjórnandi í þætti Styrmis á Rúv mun 
eiga að vera Þórhildur 
Þorleifsdóttir leik-
stjóri. Sjálfsagt er 
þetta eina dæmið 
í heiminum þar 
sem fullvíst má 
telja að annar 
þáttastjórnenda 
hafi njósnað 
um hinn.

héðan og þaðan …

Höfundur er
Haraldur F. Gíslason,  

formaður Félags  
leikskólakennara.

Rafmagnsbílastöð í miðbæinn
Hraðhleðslustöð fyrir rafmagns-

bíla var opnuð við Fríkirkjuveg 
á dögunum. Stöðin er sú fyrsta í mið-
borginni en sú níunda sem Orka nátt-
úrunnar, hlutafélag í eigu Orkuveitu 
Reykjavíkur, setur upp á árinu, segir í 
frétt frá Reykjavíkurborg. Fram kemur 
á heimasíðu Orku náttúrunnar að hægt 

sé að hlaða rafmagnsbíla á 9 stöðum. 
Við Bæjarháls og Sævarhöfða, á Shell-
stöðinni við Miklubraut, í Smáralind, 
í Garðabæ auk stöðvarinnar við Frí-
kirkjuveg. Einnig er hægt að fá hleðslu 
á Fitjum í Reykjanesbæ, í Borgarnesi 
og á Selfossi. Þar segir að áfyllingin sé 
án endurgjalds. 



100 gómsætar uppskriftir 
fyrir þá sem vilja njóta 
sætinda og gotterís án 
samviskubits en fá samt 
bragðlaukana til að brosa! 
Allar uppskriftirnar 
eru sykur-, hveiti- og 
glútenlausar.

Dísukökur

Heilsuþrenna

Skoðið fleiri 
bækur frá Óðinsauga á

www.facebook.com/odinsauga

50 uppskriftir af 
gómsætum og 
heilsusamlegum 
drykkjum. Láttu 
eftir þér að súpa af 
náttúrunnar gæðum, 
heilsunnar vegna!

Heilsudrykkir Hildar
 Meiri hollusta

Flest okkar vilja lifa vel og lengi. 
En hvað þarf til að ná háum 
aldri? Og hvað eiga langlífir 
einstaklingar sameiginlegt?
Í þessari bók má finna 100 
heilsuráð sem bæta lífsgæðin 
og stuðla að langlífi.

100 heilsuráð til langlífis

NÝJAR

BÆKUR
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Ævintýrin í Mússílandi
„Mussikids Academy er í raun vörulína af tölvuleikjum fyrir spjaldtölvur 
sem kenna tónfræði, tónheyrn, tónlistarsögu og tónsmíðar og kynna um 
leið góða tónlist fyrir börnum. Leikurinn gerist í Mússílandi þar sem 
aðalpersónurnar eru fjórir karakterar sem kallast Mussikids eða Mússí-
krakkarnir. Þau drífa leikinn áfram og lenda í alls kyns ævintýrum; byggja 
brú yfir fljótandi hraun, þræða sig í gegnum syngjandi fuglaskóg með 
þyrnirósum og finna rétta lykla að dyrum völundarhúss svo ég nefni einhver 
dæmi,“ segir Margrét Júlíana Sigurðardóttir, hugmyndasmiðurinn á bak 
við leikinn Mussikids Academy. Áskoranirnar í leiknum segir hún allar 
vera tónlistarlegs eðlis sem henti hverjum og einum þar sem hefðbundin 
verðlaunakerfi virka hvetjandi á þann sem spilar. 

Óraunhæfar kröfur  
til tónmenntakennara
Margrét Júlíana hóf sjálf ung að leika 
á hljóðfæri eftir eyranu, áður en hún 
byrjaði í formlegu tónlistarnámi. 
Þannig komst hún langt án þess að 
tileinka sér almennilega nótnalestur 
og	fræðin	á	bak	við	tónlistina.	16	ára	sat	
hún hraðnámskeið í Tónlistarskólanum 
í Reykjavík þar sem öll tónfræðin var 
kennd á einu bretti og óskaði þess þá 
að hún hefði fengið þessi nýju verkfæri 
fyrr í hendurnar. Það sama segir hún 
gilda um tónheyrn, hún sé eingöngu 

þjálfun sem börn geti vel lært séu þau 
hvött áfram. „Þetta er í raun eins og að 
læra nýtt tungumál og ætti eiginlega að 
vera kennt með sama hætti og tungu-
málin, þegar börnin eru ung og helst 
þrisvar til fjórum sinnum í viku. Mér 
finnst við til dæmis gera alveg fárán-
legar kröfur til tónmenntakennara að 
ætla þeim að leggja inn einhvern grunn 
með því að kenna þetta fag í 40 mín-
útna bekkjarkennslu einu sinni í viku. 
Það þarf alveg kraftaverkafólk til þess 
að það takist. Sömu sögu er að segja 
með tónfræðina í tónlistarskólunum 

enda hafa margir þeirra gefist upp á 
að kenna yngstu nemendunum með 
þessum hætti og taka tónfræðina í 
staðinn inn í hljóðfæratímana sem eru 
oftast einkatímar og það eru auðvitað 
mjög dýrar mínútur.“ 

Margir hætt vegna  
tónfræðinnar
Hugmyndina að leiknum segir Margrét 
Júlíana hafa fæðst við komu spjaldtölv-
unnar á markaðinn. Hún hafi fljótlega 
séð að hægt væri að nota tölvuna til 
að kenna aukagreinar tónlistarinnar, 
til dæmis sé hægt sé að setja nótu á 
streng og með einni snertingu heyra 
hvernig sú nóta eða laglína hljómar. 
„Maður þekkir svo marga sem hafa 
grátið það að hafa hætt í tónlistarnámi 
vegna þess að þeim leiddist tónfræðin, 
náðu kannski aldrei að skilja hana al-
mennilega og fóru þannig á mis við 
mikil lífsgæði. Því að það að geta 
notið tónlistar og ég tala ekki um að 
geta spilað á hljóðfæri eða sungið og 
jafnvel samið tónlist, þetta er auður 
sem verður aldrei frá manni tekinn 
og sem maður býr að alla ævi. Þannig 
að það má kannski segja að þetta sé 
mín tilraun til þess að bæta úr þessu, 
með því að auðvelda aðgengi barnanna 
að þessari þekkingu og auka skilning 
þeirra á því sem er á bak við það sem 
við heyrum.“ 

Ætlar sér stóra hluti 
„Frá því að ég byrjaði að vinna með 
þessa hugmynd fyrir þremur árum 
hafa forritarar verið mjög vandfundnir, 
sérstaklega fyrir mig sem kem úr allt 
öðrum geira. Ég tek það reyndar fram 
að ég hef ekki verið ein í þessu, bróðir 
minn Snæbjörn Sigurðsson viðskipta-
fræðingurinn í fjölskyldunni hefur 
verið með mér í þessu frá upphafi 
og fjölmargir aðrir hafa stutt við mig 
með ýmsum hætti.“ Margrét Júlíana 
segir þau hafi fengið ítalskan tækni-
stjóra, Marco Bancale, sem búsettur 
er á Íslandi, til samstarfs við sig við 
hönnun á leiknum og í gegnum hann 
hafi þau komist í samband við ítalska 
fyrirtækið Studio Evil til að vinna ver-
kefnið áfram. Það hafi gengið ágætlega 
en þeir hafi hinsvegar verið í mörgum 

öðrum verkefnum og hönnunin hafi 
því gengið hægar en ella. „Ég hef alltaf 
ætlað mér stóra hluti með Mussikids 
og þá verður maður að hafa fólk með 
manni sem ætlar líka alla leið.“ 

Fyrsti leikurinn  
að verða til
Fyrir um það bil tveimur mánuðum 
fóru hjólin að snúast hratt. Fyrir til-
viljun komst Margrét Júlíana í samband 
við Hilmar Þór Birgisson, rafmagns-
og tölvuverkfræðing, sem fékk nýlega 
styrk frá Rannís fyrir meistaraverkefni 
sínu í Háskóla Íslands. Verkefnið fólst 
í að búa til forrit sem breytir söng eða 
hljóðfæraleik í nótur og hafði Hilmar 
Þór stofnað lítið fyrirtæki í kringum 
það. „Pabbi Hilmars heyrði í mér í 
útvarpinu og benti honum á að hafa 
samband við mig sem hann og gerði 
- og okkur hálfbrá báðum þegar við 
áttuðum okkur á því að við værum í 
raun að vinna að nákvæmlega sama 
hlutnum. Nokkrum vikum síðar fórum 
við svo að ræða um samstarf sem var 
eiginlega alveg borðliggjandi, Hilmar 
og félagar hans hafa allt sem mig vantar 
og við höfum allt sem þá vantar. Við 
byrjuðum svo að vinna saman fyrir 
tveimur vikum síðan og nú algjörlega 
flýgur þetta áfram. Með því að sam-
þætta allt það sem við höfum verið að 
gera í sitt hvoru horninu er okkur að 
takast að búa til prótótýpu að fyrsta 
leiknum, Brúarleiknum í Mússílandi, 
á aðeins örfáum vikum. Nokkuð sem 
ég hafði gert ráð fyrir að myndi taka 
marga mánuði til viðbótar. Og ég þori 
varla að segja það en þetta er hrikalega 

flott. Hilmar og félagar hans eru al-
gjörir snillingar á sínu sviði og þetta er 
svo gaman að maður sofnar og vaknar 
hlæjandi þessa dagana.“ Að fullbúa 
tölvuleik og markaðssetja hann er 
afar kostnaðarsamt að sögn Margrétar 
Júlíönu. Samhliða gerð prótótýpunnar 
er nú undirbúin fjáröflunarherferð í 
gegnum vefinn Kickstarter auk þess 
sem leitað er eftir fjárfestum í verk-
efnið. 

Styrkur til rannsókna
Í sumar hlaut Mussikids Academy 
stóran styrk frá Nordplus, ætluðum til 
rannsókna á áhrifum leiksins á náms-
árangur barna í tónlistarnámi, bæði í 
tónmennt í grunnskólum og tónfræði 
í tónlistarskólum. Þá verður skoðað 
hvernig nemendur og kennarar nýta 
sér forritið. Rannsóknin mun fara fram 
bæði í grunnskólum Garðabæjar og 
Tónlistarskóla Garðabæjar og í fimm 
grunnskólum í Eistlandi. „Um leið 
fáum við góða innsýn inn í það hvað 
er að virka og hvað ekki í leiknum. Eins 
langar okkur að skoða hvort að þetta 
hafi áhrif á færni í öðrum greinum til 
dæmis stærðfræði. “

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Ekki missa af ...
…Fiskabúrinu 
– barnasýn-
ingu. Í dag og 
á morgun verða 
tvær síðustu 
sýningar leikverksins Fiskabúrið 
sem leikhópurinn Skýjasmiðjan sýnir 
í Þjóðleikhúsinu. Leiksýningin, sem er 
hönnuð fyrir yngstu áhorfendurna, 18 
mánaða og upp í yngstu bekki grunn-
skóla, fjallar um furðuverurnar Pikk, 
Puk og Pipp sem leiða áhorfendur 
í gegnum fjögur smáverk þar sem 
fuglabrúðan Bíbí, grímustrákurinn 
Agnús og töfrakokkurinn Talemíus 
koma við sögu. Sýnt verður kl.14 og 
16.
… P u s h e d 
and Pulled. Í 
IPA Gallery, 
Tr ygg vagötu 
17, stendur nú 
yfir ljósmynda-
sýning	16	ljósmyndara.	Meðal	verka	

eru polaroid, pinhole, tintype, gum 
bichromate og pappírsnegatívur sem 
og hefðbundnar stækkanir og staf-
rænar prentanir skannaðra negative. 
Sýningin stendur til 30.nóvember, 
opið fim-sun kl 14-18

Vertu með – Menningarmóti 
móðurmáls. Félag tvítyngdra barna 
stendur fyrir Menningarmóti í 
Gerðubergi	í	dag	kl.14-16.	Á	Menn-
ingarmótinu gefst áhugasömum 
tækifæri á að kynnast menningu 
tvítyngdra barna í hvetjandi um-
hverfi. Hvert og eitt barn fær að sýna 
og segja frá hlutum, fara með ljóð, 
segja sögur, syngja eða annað sem það 
kýs að gera. Meðal markmiða með 
Menningarmótunum er „Að nem-
endur veiti öðrum hlutdeild í því stolti 
og þeirri gleði sem fylgir því að miðla 
eigin menningu á skapandi hátt.“ og 
„Að þátttakendur geri sér ljóst að fjöl-
breytileiki og ólík tungumál mynda 
menningarlegt litróf í samfélaginu 
sem opnar augu okkar gagnvart heim-
inum.“ Aðgangur ókeypis



Berum ábyrgð á eigin heilsu

Gjafabréf á Heilsustofnun

Allar nánari upplýsingar í síma 483 0300 eða á www.heilsustofnun.is

Gjafabréf með upphæð að eigin vali
Gjafabréfin er hægt að nýta sem innborgun fyrir dvöl 
í læknisfræðilega endurhæfingu, heilsudvöl, námskeið 
eða stakar meðferðir.

Gjafabréf fyrir heilsudvöl
Hentar vel fyrir þá sem vilja gefa t.d. 
heilsudvöl, helgardvöl, námskeið, 5 daga 
heilsudvöl og heilsuviku.

Gjafabréf á Heilsustofnun er góður kostur fyrir þá sem vilja styðja við sína nánustu 
sem koma til dvalar á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði til lengri eða skemmri tíma.

Heilsusamleg og góð gjöf fyrir þann sem þér þykir vænt um

Published by Árnesútgáfan, 
Bankavegur 2, 800 Selfoss

2014

The Summerland - Icelandic bestseller
now published in English

Guðmundur Kristinsson

the summerland

the deceased 

describe their 

Passing and reunion

in the other World

this book renders an account of what 

happens when we “die” and what follows. 

The only way to find out is to 

communicate with those who have 

already passed away and ask them. 

That is what the author has 

done in sittings with five excellent  

trance-mediums, the famous British 

medium, Horace S. Hambling, and 

five Icelandic mediums. 

We read about Hambling´s 

unique medium ship and how 

President Lincoln was urged from 

the Beyond to proclaim freedom 

for the slaves. Then vivid visions 

during a holiday trip through six 

countries. And visions at death-

beds and funerals. Lastly there is a 

long account of a Traveller in the Spirit World. 

The main subjects are conversations with deceased 

relatives and friends, renowned clergymen and bishops and 

the author´s son who was killed in a car accident in 2002, 

about their passing and what happend to them afterwards.  

Most interesting are conversations with deceased British 

airmen who from RAF Station Kaldadarnes fought the 

U-Boats during 1941-43, and the Captain of G-Company of  

U.S. 5th Infantry Division that defended the Airfield in 1942, 

Richard Durst, who passed away in Arizona in 2004. 

This book has been welcomed by many and has given 

comfort to those who are mourning a beloved one. It was 

a bestseller in Iceland in December 2010 and was re-printed 

three times in 2011 and again in 2013.
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In this book are conver
sations with deceased 
persons and the author’s 
son who was killed in 
a caraccident and the 
author’s brotherin
law who was killed 
by a UBoat in 1941  
– about their passing 
and what happened to 
them afterwards. We 
have conversations 
with deceased British 
airmen from WWII 
and Captain Richard 
Durst of U.S. 5th 
Infantry Division. 

We read about Horace S. 
Hambling’s unique mediumship and how President 
Lincoln was urged from the Beyond to proclaim 
freedom of the slaves.  Visions during a holiday 
trip abroad and at deathbeds and funerals.  And of 
a Traveller in the Spirit World. 

Metsölubókin Sumarlandið
komin út í 6. prentun

Árnesútgáfan
Sími 482 1567
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Guðmundur 

Kristinsson 
er fæddur í Litlu-

Sandvík í Flóa 

31. des. 1930.

Hann lauk 
stúdentsprófifrá

Menntaskólan-

um í Reykjavík 

1951 og starfaði 

ánámsárunumvið
húsasmíðarmeð

föðursínumáSelfo
ssi.

Hann vann við landbúnað í 

Danmörku og Þýzkalandi um eins 

og hálfs árs skeið
 og réri síðan

fjórarvetrarvertíðir
íÞorlákshöfn.

Hann réðst til útib
ús Landsbanka

ÍslandsáSelfossiv
orið1957ogvar

aðalféhirðirþessfr
á1965til1993.

Guðmundur hefur
ritað um marg

vísleg efni í héra
ðsblöðin. Hann

samdi og gaf út 1983 bókina Heimur 

framliðinna,um43jaáramiðils
starf

BjargarÓlafsdóttur
og1987endur

minningar föður síns, Krist inn 

Vigfússon staðarsmiður. Hann ritaði 

Sögu Selfoss I og II, sem komu út 

1991og1995.Þá
ritaðihannog

gaf  út  bókina Styrjaldarárin á 

Suðurlandi1998ogí2.útgáfu
2001

ogárið2004Til æðri heima þarsem

framliðnirsegjafrá
andlátisínuog

lífinufyrirhandan.
Síðustubókina,

Sumarlandið, gaf hann út í n
óv.

2010, sem naut fá
dæma vinsælda

og var endurprent
uð þrisvar 2011

og 5. prentun 2013 og kemur nú út 

í6.prentun.

Árnesútgáfan
Selfossi, Sími 482 1567

Framliðnir lýsa

andláti sínu

og endurfundum

í framlífinu

Guðmundur  Kristinsson

Sumarlandið

miðilsþjónusta

sigríðar Jónsdóttur

í 40 ár

Árnesútgáfan, 
Selfossi, sími 482 1567

Sumarlandið
Bókin hefst á frás

ögn af guðsþjónus
tu séra

Haraldar Níelssonar guðfræðiprófessors í 

Fríkirkjunni1922u
m„Hverjarhugmyn

dirgerum

vér oss um ástand
 framliðinna mann

a.“ Þá eru

tværfrásagnirafsý
numviðdánarbeð.

Sagt er frá Sigríði Jónsdóttur, dulrænum 

hæfileikum hennar
 og miðilsþjónustu

 hjá Sálar

rannsóknafélagiRe
ykjavíkurí38ár.

Þá eru frásagnir 40
manna, sem lýsa

andláti sínu og fyr
stu við

brögðumínýjaheim
inum.Þarerufrásag

nir15þekktramann
a,einsog

Gils Guðmundssonar, Páls Ísólfssonar og Einars H. Kvarans.

Þákoma fram12
þjóðkunnir prestar,

 dómkirkjuprestarn
irBjarni 

Jónsson og Jón Auðuns, Árelíus Níelsson, Jón Thorarensen, Ólafur 

í Arnarbæli, Pétur í Vallanesi, Jónmundur Halldórsson, Garðar 

Þorsteinsson, Gísli Skúlason og Sigurður Haukur Guðjónsson.

Þáerufrásagnirníu systkina frá Skipum við Stokkseyri sem öll 

hafa komið fram á
miðilsfundum og

sagt frá andláti sín
u og vista

skiptunum.
ÞáerspjallaðviðIngvar,sonokkarfyrirha

ndan,umfjölmargt
sem

hannhefurupplifað
ásíðustu12árum.

Loksersagtfrábrezkum flugmönnumsemherjuðufráKa
ldaðar

nesiástríðsárunum
oghafakomiðfram

ámiðilsfundum.

Síðastikaflinnerstó
rfróðlegt15mínútn

aviðtaláenskuvið
Captain 

Richard Durst, sem var kapteinn
 í bandaríska herli

ðinu á Selfossi

sumarið1942oglé
ztfyrir10árum.

Þaðervonhöfund
ar,aðþessar frásag

niraðhandanvarp
inokkru

ljósi á vistaskiptin
og framlífsheiminn

 – sem allra bíður
– og verði

öðrumhvatningtilþ
essaðaflafrekarifr

óðleiksumeðliokk
arogörlög.

Enbókinergefinú
tfyrireindregnahv

atninguaðhandan.

Þetta er 6. prentun. ISBN 978-997972460-5

9 7 8 9 9 7 9 7 2 4 6 0 5

Hér eru 40 frá sagnir látinna 
ættingja og vina og nokk
urra þjóðkunnra manna, 
þar af eru 12 prestar og 9 
systkini frá Skipum, sem 
lýsa því, hvernig var að 
„deyja“ og hvað við tók. 
Sagt er frá Sigríði Jóns
dóttur og miðilsþjónustu 
hennar í 38 ár hjá 
Sálarrannsóknafélagi 
Reykja víkur. 
Þá koma fram þrír 
brezkir flugmenn frá 
Kaldaðar nesi og einn 
þeirra, sem fórst í flug
slysi fyrir 72 árum. Og 
loks er stórfróðlegt  

     viðtal á ensku við  
Richard Durst, yfirmann bandaríska herliðsins á Selfossi 
sumarið 1942, sem lézt fyrir 12 árum. Bókin bregður nýju 
ljósi á ráðgát una um „dauðann“ og framlífið og kemur nú út 
í 6. prentun, aukin og með fleiri viðtöl við framliðna. 
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Fullyrt að niðurstaða starfshóps um stjórn fiskveiða sé misnotuð: 

Engin sátt í sáttanefnd
„Menn voru helst sammála um að halda áfram að veiða fisk við Íslands-
strendur,“ segir einn nefndarmanna í starfshópi um endurkoðun á lögum 
um stjórn fiskveiða. Á viðkomandi er ekki að heyra að fyrir hendi hafi verið 
slík sátt sem ítrekað hefur verið vitnað til í fréttum vikunnar. Frumvarp 
Sigurðar Inga Jóhannssonar, sjávarútvegsráðherra, um stjórn fiskveiða 
er komið fram og hefur verið kynnt þingmönnum, en í trúnaði. Þó hefur 
sitthvað lekið út um málið, einkum til Morgunblaðsins. 

Morgunblaðið hefur fullyrt að til 
standi að gera nýtingarsamninga við 
útgerðir til 23ja ára. Fimmtán ára upp-
sagnarfrestur verði á samningunum. 
Þá hefur ráðherrann lýst því yfir að 
veiðigjöld verði að vera hófleg. Bæði 
ráðherrann og Jón Gunnarsson, for-
maður atvinnuveganefndar, hafa 
talað um að frumvarpið byggi á skýr-
slu „sáttanefndar“. Orðin „sátt“ og 
„sáttanefnd“ hafa einkennt fréttir af 
málinu, jafnt í Morgunblaðinu, sem 
öðrum fjölmiðlum sem fjallað hafa 
um málið. 

Nefndin var skipuð af Jóni Bjarna-
syni, þáverandi sjávarútvegsráðherra. 
Hugmyndin var ekki síst að „skapa sátt 
meðal þjóðarinnar um eignarhald og 
nýtingu auðlinda sjávar“ eins og segir 
í skipunarbréfi nefndarmanna. En ber 
nefndin nafn með rentu?

Deilt um útfærslur
Hægt er að svara spurningunni í stuttu 
máli þannig að „sáttanefnd“ sé tæplega 
réttnefni, þegar litið er til skýrslunnar 
og niðurstöðu. Þó má segja að almenn 
sátt sé um einhvers konar ramma. Að 
sjávarauðlindin sé sameign þjóðar-
innar eins og raunar segir í fyrstu 
grein laga um stjórn fiskveiða, að afnot 
af auðlindinni séu leyfisskyld og að 
greitt skuli fyrir. Hins vegar er deilt um 
útfærslur og Landsamband íslenskra 
útvegsmanna hefur ekki endilega tekið 
undir sjónarmið annarra. 

Alls ekki klár leiðsögn
Í grófum dráttum má lýsa skýrslunni 
sem heldur þungmeltum bixímat þar 
sem ægir saman gömlum skýrslum 
og álitum, niðurstöðum eldri nefnda, 
minnisblöðum og greinargerðum, 
umfjöllun um þorskígildisstuðla, 
kvótahámark, framsal aflaheimilda og 
veiðiskyldu, áliti mannréttindanefndar 
SÞ og hugmyndum um útfærslur á 
ýmsum hugmyndum. Þá er á tveimur 
blaðsíðum í 90 síðna skýrslu drepið á 
helstu niðurstöður starfshópsins, sem 
vel að merkja náði ekki einróma niður-
stöðu, og loks má nefna sérstakan kafla 
í skýrslunni, þar sem hver næstum 
hver einasti fulltrúi í starfshópnum 
gerir sérstaka bókun við niðurstöðuna. 
Þar lýsir hver og einn sinni upplifun af 
starfinu, en við lestur bókananna fær 
lesandinn ekki þá tilfinningu að niður-
staða nefndarinnar geti með neinum 
rökum talist vera „sátt“. 

Einn nefndarmaður orðaði það svo 
við Reykjavík vikublað. „Eins og þú 
sérð þá er þetta víðtæk samantekt á 
ótal hugmyndum og skráning á af-
stöðu meirihluta vinnuhópsins. Við 
lokafrágang skýrslunnar settu nánast 
allir fyrirvara . . . svo þetta er alls ekki 
klár leiðsögn, alls ekki.“

Orð og aðgerðir 
Einnig hefur verið fullyrt við blaðið að 
menn hafi „misnotað þessa skýrslu og 

vinnu hópsins. Vísað til hennar án þess 
að það sé rétt“. 

En er þá ekkert að marka skýrsluna? 
Náðu menn ekki saman um neitt, og er 
það bara áróðursbragð að vísa ítrekað 
til „sáttar“ í þessum málum? 

Þegar litið er til niðurstöðukaflans 
má lesa eftirfarandi: 

„Meirihluti hópsins er þeirrar 
skoðunar að mikilvægt sé að tak-
marka hámarkshandhöfn aflaheim-
ilda eins og gert hefur verið. Hann 
telur að gera beri frekari úttekt á 
tengslum fyrirtækja í sjávarútvegi og 
setja skýrar reglur um innbyrðis tengsl 
fyrirtækja. Það er álit meirihluta 
hópsins að þrengja beri heimild til 
framsals aflaheimilda en leyft verði 
að skipta á jöfnu á aflaheimildum 
og að færa aflaheimildir milli skipa 
innan sömu útgerðar. Það er og álit 
meirihluta hópsins að þau viðskipti 
sem leyfð verða með aflaheimildir 
skuli fara fram í gegnum opinberan 
markað og gjald af nýtingu á auð-
lindum sjávar renni í sameiginlegan 
sjóð landsmanna.“

Lítið um aðgerðir
Ekki hefur frést af úttekt á tengslum 
fyrirtækja eða skýrum reglum um 
innbyrðis tengsl þeirra. Þetta gæti 
talist með brýnni verkefnum í þessum 
geira atvinnulífsins. Nefna mætti 
viðamikil tengsl Samherja og Síldar-
vinnslunnar og fleiri tengdra fyrir-
tækja sem samanlagt fara langt upp úr 
kvótaþakinu, auk Brims í Reykjavík 
og útgerða í Eyjum og á Snæfellsnesi, 
svo dæmi séu tekin. 

Meirihluti starfshópsins vildi 
takmarka framsal aflaheimilda. 
Ekki hefur frést af því að það standi 
til. „Það verður að búa til rekstr-
arumhverfi þannig að bankar og 
lánastofnanir séu tilbúnar til að lána 
fyrirtækjum í greininni,“ sagði Jón 
Gunnarsson, formaður atvinnu-
veganefndar Alþingis og þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, við Morgun-
blaðið í vikunni. Spyrja má hvort af 

þessum ummælum megi draga ein-
hverjar ályktanir um framsalsmálin 
í frumvarpinu. 

Samningaleiðin
Stærstu fréttirnar af frumvarpi ráð-
herrans hafa verið um nýtingar-
samninga til 23ja ára. „Ekki var sátt 

í nefndinni um tiltekinn árafjölda en 
núverandi sjávarútvegsráðherra sagði 
á aðalfundi LÍÚ 2013 að til að skapa 
nauðsynlega festu væri eðlilegt að út-
gerðir fengju rétt í til dæmis 20-25 ár, 
með skýrum framlengingarákvæðum,“ 
sagði í forsíðufrétt Morgunblaðsins á 
miðvikudag. 

„Við lukum aldrei útfærslu á samn-
ingaleiðinni. Hún aðeins útskýrð sem 
hugmynd . . . en mikill ágreiningur um 
útfærslu,“ segir einn heimildarmanna 
blaðsins, enda hafi leiðin verið hugsuð 
sem aðlögun fyrir þá sem keypt hafi 
aflaheimildir. 

Frásögnin er rækilega staðfest í 
sjálfri skýrslunni. Þar segir um þetta: 

„Meirihluti starfshópsins telur 
að með tilliti til settra markmiða og 
kröfu um jafnræði og meðalhóf sé 
rétt að endurskoða fiskveiðistjórn-
unarkerfið með sjálfstæðri löggjöf 
sem taki hliðsjón af auðlindastefnu 
almennt er byggist á hugmyndum um 
samningaleið. Meirihluti starfshópsins 
telur rétt að gerðir verði samningar 
um nýtingu aflaheimilda og þannig 
gengið formlega frá því að auðlindinni 
sé ráðstafað af ríkinu gegn gjaldi og að 
eignarréttur ríkisins sé skýr. Samn-
ingarnir skulu m.a. fela í sér ákvæði 
um réttindi og skyldur samningsaðila, 
kröfur til þeirra sem fá slíka samninga, 
tímalengd og framlengingu samn-
inga, gjaldtöku, aðilaskipti, ráðstöfun 
aflahlutdeilda sem ekki eru nýttar, 
meðferð sjávarafla o. fl. Mismunandi 
skoðanir voru innan hópsins um út-
færslu á einstökum atriðum slíkra 
samninga.“

Áratugasamingar? 
Það kemur enda fram í ýmsum bók-
unum við skýrsluna. Þannig taldi 
Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins og nú utanríkis-
ráðherra, að gera mætti nýtingarsamn-
inga til allt að 40 ára. Samtök fiskfram-
leiðenda og útflytjenda nefndu 15 ár. 
Aðrir nefndu ekki sérstakan árafjölda 
í bókunum sínum. Einar K. Guðfinns-
son, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins ræddi 
raunar sérstaklega um „langtímasam-
inga“ og vísaði til samninga um orku-
nýtingu á landi og að þeim þyrftu að 
fylgja „skýr framlengingarákvæði“. 

Stjórnarskráin
Í starfshópnum náðist frekar skýr sátt 
um stjórnarskrárákvæði, þó var hópur-
inn ekki, frekar en í öðrum efnum, 
að öllu leyti sammála. „Starfshópur-

inn, að undanskildum fulltrúum LÍÚ, 
telur nauðsynlegt að skýrt ákvæði um 
þjóðareign á náttúruauðlindum, þ.m.t. 
auðlindum sjávar, komi í stjórnarskrá 
íslenska lýðveldisins.“

Stjórnarskrárnefnd Alþingis sem nú 
er að störfum hefur fjallað um slíkt 
ákvæði í stjórnarskrá. Sú vinna er hins 
vegar ekki langt komin og blasir við 
að slíkt stjórnarskrárákvæði er langt 
inni í framtíðinni, enda eru nefndar-
menn ósammála um útfærslur á því, 
samkvæmt upplýsingum blaðsins, auk 
þess sem spurt hefur verið hvaða gildi 
yfirlýsing um þjóðareign fiskveiði-
auðlindarinnar í fyrstu grein laga um 
stjórn fiskveiða hafi, þegar fámennur 
hópur hafi í raun slegið einkaeign sinni 
á auðlindina. 

Nýleiðrétt þjóð? 
Eins og áður kom fram hefur frum-
varpið ekki komið fram í heild sinni, 
þótt nokkrir hafi fengið á því kynn-
ingu. Til að mynda er óvíst hvort mak-
ríll verði settur í kvóta. Skotið hefur 
verið á að virði hans gæti numið 100 
milljörðum króna. Það kallar einn 
heimildarmaður að yrði „stærsta 
eignatilfærsla sögunnar í hinum vest-
ræna heimi og myndi kalla á borgar-
styrjöld í flestum löndum.“ Viðkom-
andi reiknaði samt sem áður með 
því að þetta myndi renna „tiltölulega 
hljóðlaust ofan í kokið á hinni ný leið-
réttu íslensku þjóð“. 

Spurði 
um styrki
„Það er með ólíkindum að engin 
krafa skuli verða gerð til stjórnmála-
flokka og stjórnmálamanna í þessari 
nefnd að þeir upplýsi um peninga-
lega styrki til sín frá hagsmunaað-
ilum í sjávarútvegi á liðnum árum. 
Þá er undirritaður að tala um styrki 
vegna prófkjörs nefndarmanna og 
flokkssjóði stjórnmálaflokkanna,“ 
sagði meðal annars í bókun Finn-
boga Vikars, sem var fulltrúi Borg-
arahreyfingarinnar í samstarfs-
hópnum. Þar setti hann alla aðra 
stjórnmálaflokka undir einn hatt. 
Fram hefur komið hér í blaðinu að 
meira en 9 af hverjum tíu krónum 
sem runnið hafa frá fyrirtækjum í 
sjávarútvegi til stjórnmálaflokka, 
hafa runnið til Sjálfstæðisflokksins 
og Framsóknarflokksins. 

Milljarða 
arðgreiðslur
„Það er glapræði að grafa undan 
forskoti okkar með álögum sem 
valda því að við verðum ekki lengur 
í fararbroddi í samkeppni við rík-
isstyrktar afurðir samkeppnisaðila 
okkar í löndunum í kring,“ sagði 
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjáv-
arútvegsráðherra á sjávarútvegs-
ráðstefnu á fimmtudagsmorgun. 
Veiðigjöld voru lækkuð verulega 
þegar núverandi ríkisstjórn tók 
við. Í Markaðnum, viðskiptakálfi 
Fréttablaðsins var í vikunni greint 
frá því að fimm kvótahæstu fyrir-
tæki landsins hefðu skilað fimmtán 
milljarða króna hagnaði í fyrra. Sjö 
milljarðar hefðu verið greiddir í arð 
til hluthafa. Oftsinnis hefur verið 
bent á gríðarlegan hagnað margra 
útgerðarfyrirtækja undanfarin ár. 
Aðeins eitt sjávarútvegsfyrirtæki er 
skráð í kauphöll. Fáir einstaklingar 
eru á bak við stærsta hluti í þeim 
fyrirtækjum sem mest hafa fengið 
úthlutað. Í fréttum Stöðvar 2 fyrir 
nokkrum misserum kom fram að 
um 70 einstaklingar séu á bak við  
ríflega tvo þriðju af heildarkvótanum 
við Ísland. 

Nefndin
Í nefndinni áttu sæti fulltrúar 
stjórnmálaflokka, LÍÚ, Samtaka 
fiskvinnslustöðva, Landssambands 
smábátaeigenda, Farmanna- og fiski-
mannasambandið, Sjómannasam-
bandið, Samtök fiskframleiðenda og 
útflytjenda, Samband sveitarfélaga, 
Félag vélstjóra- og málmtækni-
manna, Starfsgreinasambandið og 
Samtök eigenda sjávarjarða. Nefndin 
var skipuð í júlí 2009 og lauk störfum 
í september 2010.

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarút-
vegsráðherra hefur kynnt nýtt frum-
varp um stjórn fiskveiða í trúnaði. 
Hann vill ekki leggja „álögur“ á sjáv-
arútveginn. Hagnaður stórútgerða 
hefur numið milljörðum á ári undan-
farin ár.

Gunnar bragi Sveinsson taldi að gera 
ætti nýtingarsamninga til allt að 40 
ára. Þegar upplýsingar frá vodafone 
voru birtar opinberlega kom á daginn 
að hann hefi verið á „leynifundi hjá 
LÍÚ“.

Í skipunarbréfi nefndarinnar segir að skapa eigi „sátt meðal þjóðarinnar“. bent 
hefur verið á að nokkrir tugir einstaklinga standa að baki þeim fyrirtækjum 
sem fá bróðurpart aflaheimildanna.
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Eftirtaldar jólavörur getur þú
fengið frá  okkur

- Hólsfjalla lambahangilæri með beini eða úrbeinað
- Hólsfjalla lambahangiframpartur með beini eða úrbeinað

- Veturgamalt hangilæri með beini eða úrbeinað
- Veturgamall hangiframpartur með beini eða úrbeinað

- Tvíreykt Sérverkað hangilæri á beini  af fullorðnu
Allt hangikjöt frá Fjallalambi

er Taðreykt

Þessar vörur fást í Fjarðarkaup, Melabúðinni, Þinni verslun Seljabraut, Kosti Njarðvík, Samkaup, 
Rangá verslun Skipasundi, Verslun Einars Ólafssonar Akranesi og Frú Laugu  Laugardal.

BorðleggjandiBorðleggjandiBorðleggjandi
yfir hátíðina

Hreint lostæti
   úr íslenskri náttúru...

Hólsfjalla-
 hangikjötið
Hólsfjalla-
 hangikjötið

Fjallabiti

Forréttir

Prentun.is

-hálfþurrkað nasl

-reyktir og grafnir
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Uppljóstrarar en ekki yfirmenn eða endurskoðendur eru áhrifaríkasta leiðin til að stöðva fjársvik innan fyrirtækja 
og stofnana.  Þetta kemur fram í lokaritgerð Ævars Ólafssonar viðskiptafræðings um fjársvik og fjárdrátt. 

Yfirmennirnir líklegir
Árið 2011 gerði KPMG viðamikla rannsókn í tæplega sjötíu löndum á 
fyrirtækjum sem lent höfðu í fjársvikum. Á grundvelli þeirra upplýsinga 
voru svo einkenni fjársvikara metin. Ævar vitnar í þessa rannsókn í verk-
efni sínu. Fjársvikamenn eru reknir áfram af eigin ávinningi en óánægja 
í starfi, persónulegir fjárhagserfiðleikar, lélegt vinnuumhverfi og tækifæri 
til fjársvika eru áhættuþættir sem ber að forðast. „Það sem kemur á óvart 
við þessar niðurstöður er það að þeir starfsmenn sem oftast brutu gegn 
fyrirtæki sínu voru í yfirmannastöðum og höfðu starfað hjá fyrirtækinu 
í mörg ár án neinna saknæmra athafna. Eftir að fyrsta brot var framið 
var hins vegar algengt að starfsmenn nýttu sér tækifæri til að fremja oftar 
brot,“ segir Ævar í verkefninu. KPMG lýsir einkennum þeirra sem stunda 
fjárdrátt sem karlmönnum í yfirmannastöðu, starfandi á fjármálasviði eða 
sviði nátengdu því. Hann hefur starfað hjá fyrirtækinu í tíu ár og iðulega 
svindlar hann á fyrirtækinu í samráði við annan aðila. Vert er að taka 
fram að hér er ekki um algildan mælikvarða að ræða. 

Yfirmenn með  
langan starfsaldur
„Talið er að ástæða þess að yfirmenn 
sem starfað höfðu lengi hjá sama fyrir-

tæki voru líklegri til að fremja fjársvik 
en aðrir sé sú að eftirlit er minna með 
þeim en öðrum starfsmönnum og eru 
tækifæri eða möguleikar á svikum því 

fleiri,“ segir í skýrslu KPMG. Ævar segir 
í verkefninu, og vitnar þar til KPMG, 
að hvati hins hefðbundna fjársvikara 
sé í flestum tilvikum einföld og skýr 
græðgi. Þó bendir hann á að þrýstingur 
frá yfirboðurum sé einnig ríkur hvati. 
„Yfirmenn voru undir þrýstingi frá 
stjórnendum um að standast sérstakar 
kröfur sem varð til þess að yfirmenn 
freistuðust til að ofmeta eignir og ná 
þannig þessum kröfum. Ef fyrirtækinu 
gekk vel á markaði fengu yfirmenn þess 
launauppbót eða jafnvel launahækkun. 
Því geta tækifæri og vinnuálag aukið 
líkur á fjársvikum.“

Frí sem forvörn
Athygli vekur að hegðun sem tilhneig-
ing er til að tengja við dugnað og mikla 
vinnu getur gefið vísbendingu um fjár-
drátt. Í bókinni Forensic Accounting 

eftir John Taylor er dæmigerð hegðun 
fjársvikara gerð að umfjöllunarefni. Í 
bókinni er nefnt að fjársvikarar neiti 
gjarnan að taka frí og það jafnvel þrátt 
fyrir mikinn þrýsting. Oft sé skýringin 
sú að sá hinn sami getur ekki hætt á að 
vera frá vinnu lengur en nokkra daga 
án þess að upp komist um brotið. „Þess 
vegna getur það verið skynsamleg leið 
til forvarna að skylda þá sem starfa 
á fjármálasviði fyrirtækis að taka sér 
reglulega frí.“

Landssímamálið
Ævar nefnir fjársvikamál hjá Lands-
símanum sem dæmi um þennan 
veikleika en aðalgjaldkeri fyrirtækis-
ins gat ekki hætt á að vera frá vinnu 
um mánaðarmót svo ekki kæmist 
upp um málið. Landssímamálið var 
gríðarlega flókið fjárdráttarmál og stórt 
á íslenskan mælikvarða. Árið 2003 
vildi skattstjórinn í Reykjavík skoða 
nánar viðskipti milli Landssímans og 
einkahlutafélagsins Alvöru líf fyrir 
bókhaldsárin 1999–2000. Upplýsingar 
frá bókhaldi Landssímans sýndu að 
engin viðskipti höfðu átt sér stað við 
Alvöru líf en greiðsluyfirlit frá skatt-
stjóranum sýndi hins vegar viðskipti 
upp á rúmlega 130 milljónir króna. Í 
kjölfar hóf innra eftirlit Landssímans 
rannsókn vegna misræmis í bókhalds-
upplýsingum. Í ljós kom að aðalgjald-
kerinn hafði gerst sekur um saknæm 
athæfi. „Aðalgjaldkerinn hafði meðal 
annars veitt leyfislaust lán upp á 100 
milljónir króna til fyrirtækjanna Ís-
lenska sjónvarpsfélagið og Alvöru líf, 
en fjármálastjóri Alvöru lífs var bróðir 
aðalgjaldkerans. Lánið var útbúið án 
löglegra skjala og því var engin ábyrgð 
né veðsetning til staðar. Næst lánaði 
aðalgjaldkerinn náskyldum frænda 
sínum 32 milljónir króna og aftur 
voru engin formleg skjöl útbúin vegna 
greiðslu eða ábyrgðar og fór það lán í 
allskonar fyrirtækjarekstur en einnig 
í persónulegan rekstur frændans. Það 
kom einnig í ljós að aðalgjaldkerinn 
hafði stundað mikinn fjárdrátt í eigin 
hagsmunaskyni og látið Landssímann 
greiða fyrir sig hlutabréfakaup, bif-
reiðargjöld og einnig kreditkortareikn-
ing sem nam um 18 milljónum króna,“ 
segir í verkefni Ævars. 

Hefði mátt skikka í frí
„Hjá Landssímanum þá þurfti sá sem 
dró að sér fé alltaf að vera í vinnunni 
um mánaðarmót. Hann varð að vera í 
vinnu til þess að gera bókhaldsbrellur 

svo ekki kæmist upp um hann. Þess 
vegna kem ég inn á það í ritgerðinni 
að skylda ætti fólk á fjármálasviðum 
til þess að fara í frí. Það getur nefnilega 
hjálpað við draga úr hættunni á svona 
fjársvikum. Í þessu tilviki þá gat mað-
urinn ekki farið neitt yfir mánaðarmót 
vegna þess að þá fattaðist þetta strax.“ 
Ævar bendir þó á að Landssímamálið 
sé sérstakt vegna þess hve flókið málið 
allt var og víðfemt. Þannig segir í ver-
kefni hans að rannsakendur hafi við 
lausn málsins hafi raunar neyðst til 
að reiða sig á aðalgjaldkerann sjálfan. 
„Hann misnotaði auðvitað kerfi sem 
hann hafði sjálfur aðstoðað við að 
hanna.“ 

Flókin framtíð
Ævar segir mikilvægt að fyrirtæki og 
stofnanir skoði hættuna sem fylgir 
auknum rafrænum viðskiptum og 
bókhaldskerfum. Hann telur raunar 
að þar liggi hættan í framtíðinni. Af 
því leiðir að flókin fjársvikamál líkt 
og Landssímamálið geti orðið mun al-
gengari en í dag. „Í þessu máli þá níðist 
hann svolítið á rafræna kerfinu. Þessi 
fjársvikamál munu í framtíðinni tengj-
ast rafrænu öryggi. Líklega munu fleiri 
slík mál koma upp í náinni framtíð.“ 
Ævar bendir líka á að fólk sem gjarnt 
er á að kenna öðrum um eigin mistök 
geti verið líklegt til fjársvika. „Ég kem 
aðeins inn á þetta andlega ástand þeirra 
sem stela. Ég geri ekki mikið úr því.“

Stelandi yfirmenn
Rannsókn KPMG leiðir í ljós að yf-
irmenn með langan starfsaldur eru 
líklegastir til að draga að sér fé. 
- Hvers vegna telur þú að þetta sé? 
„Ástæðan fyrir því að algengt er að 
yfirmenn steli er að þeim er treyst og 
um leið er minna eftirlit með þeim.“ 
- Telurðu að starfsaldurinn eigi sér sömu 
rætur? 
„Já, einmitt vegna þess að því hærra 
sem aðilinn kemst og því lengur sem 
hann vinnur fyrir fyrirtækið, því betur 
er honum treyst fyrir hlutunum.“

Minnkuðu eftirlit
Fjársvikamál hjá Nathan & Olsen 
segir Ævar raunar vera gott dæmi um 
hvernig traust getur dregið úr eftirliti. 
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Við bjóðum MediSmart Ruby blóðsykurmæla og 
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• Þarf mjög lítið magn til mælinga, aðeins 0,6µl 
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Vert er að taka fram að sú sem þar gerð-
ist brotleg fellur ekki undir sum þeirra 
einkenna fjásvikamanns sem KPMG 
nefnir í skýrslu sinni. Hún hafði ekki 
unnið hjá fyrirtækinu í tíu ár og var 
ekki karlmaður. Alls tapaði Nathan & 
Olsen í kringum 32 milljónum vegna 
málsins en einungis var hægt að fá sjö 
milljónir til baka. Ævar gerir að um-
fjöllunarefni sínu hvernig fyrirtækið 
hafi allt til ársins 1992 haft skýra verka-
skiptingu á fjármálasviði sem hugsan-
lega hefði getað komið í veg fyrir málið. 
„Samkvæmt skipulagsriti Nathan & 
Olsen fyrir árið 1992 voru þrír starfs-
menn á fjármálsviði en það voru gjald-
keri, bókari og þriðji aðili sem sá um 
afstemmingar. Eftir verklagsbreytingar 
sá gjaldkerinn um öll þessi verkefni 
og þá var einungis einn aðili á fjár-
málasviði sem sá um að greiða, bóka 
og afstemma,“ segir hann í verkefninu. 
„Þarna er alveg grundvallaratriði að 
aðskilja hefði átt gjaldkerastörfin við 
bókhaldsstörfin. Þar var sami aðili sem 
sá um að bóka, afstemma og greiða. 
Það skapar óþarfa hættu. Hjá Nathan 
& Olsen er þetta sérstaklega mikil-
vægt vegna þess að þar höfðu þau haft 
þessa skiptingu áður. Þar hafði verið 
sér gjaldkeri, sér bókari og annar aðili 
sem afstemmir. Það er bara nánast full-
komið - virkilega flott. Þetta breyttist 
svo í að einn aðili var að gera þetta 
og þá skapast einmitt þessi hætta sem 
er að aðeins aðili gat bókað reikninga 
sem hún greiddi svo sjálf og að lokum 
afstemmdi hún reikninga. Þannig að 

hún gat frekar auðveldlega falið þetta.“ 
Þá bendir hann á að traust hafi ef til vill 
verið of blint í þessu tilviki. Það komi 
enda fram í dómsskjölum að þrátt fyrir 
að gjaldkerinn hafi afstemmt seint og 
illa hafi yfirmaður hennar samstarfs-
fólk einfaldlega treyst konunni. 

Forvarnir fjúka fyrst
Rannsóknir sýna að forvarnir og eft-
irlit gegn fjárdrætti eru gjarnan skorin 
niður þegar þrengir að. Ævar hvetur 
fyrirtæki til að hafa í huga að eftirliti 
og þá sérstaklega forvörnum sem geti 
borgað sig margfalt. „Kostnaður fyr-
irtækis vegna fjársvika er gríðarlegur. 
Kostnaðurinn er ekki einungis af fjár-

hagslegum toga heldur skaða fjársvik 
trúverðugleika fyrirtækisins í augum 
almennings,“ skrifar Ævar og bætir við 
að rannsóknin á vegum KPMG, sem 
fjallað var um hér að ofan, sýndi einnig 
fram á að meðaltap hjá erlendum fyr-
irtækjum vegna fjársvika er rúmlega 
100 milljónir króna og að meðaltími 
fjársvika án uppljóstrunar var allt að 
fjögur ár. 

Eir enn óleyst
Fjallað er um eitt bókhaldsmál Hjúkr-
unarheimilisins Eirar í verkefninu. 
Málinu er reyndar ekki lokið og enn 
hafa engir dómar fallið í málinu. Ævar 
bendir hins vegar á að verulega hafi 

skort á verkaskiptingu og eftirlit í 
rekstri félagsins. „Meðal annars var 
sami aðili formaður fulltrúaráðs og 
formaður stjórnar, en sem formanni 
fulltrúaráðs bar honum að fylgjast 
með rekstri og setja reglur ef það var 
nauðsynlegt en sem formanni stjórnar 
bar honum að stýra fjármálum, 
framkvæmdum og daglegri starf-
semi. Þannig sinnti sami aðili bæði 
eftirliti með rekstri og bar ábyrgð á 
rekstrinum.“ Þá sinnti sami aðili 
störfum framkvæmdarstjóra og var 
formaður stjórnar. Almenna reglan 
er sú að stjórnin sér um að ráða fram-
kvæmdastjóra og sjá um eftirlit með 
honum á meðan framkvæmdarstjór-

inn sinnir daglegum rekstri fyrirtæk-
isins. Ævar rekur ótrúlega bókhalds-
fimleika hjá félaginu og vitnar þar í 
úttekt Deloitte á rekstri Eirar. 

Uppljóstrarar borga sig
Vernd uppljóstarara og skýrar boð-
leiðir fyrir starfsmenn um hvernig 
tilkynna skuli óviðeigandi atferli eru 
skilvirkustu leiðirnar til að koma upp 
fjársvik. „Öruggar boðleiðir hvetja til 
þess að uppljóstrarar komi fram og 
að sá sem veitir upplýsingarnar finni 
til öryggis. Rannsóknir hafa sýnt að 
meira en helmingur starfsmanna sem 
veit um óviðeigandi atferli tilkynnir 
það ekki.“ Þá er bent á að þá hættu 
sem meðvirkni á vinnustað skapi 
enda sé hræðslan við að hrapa í áliti 
meðal samstarfsmanna sinna, verða 
rekinn og jafnvel kærður er það sem 
oftast stöðvar fólk í að tilkynna um 
óviðeigandi atferli. Hollusta og tryggð 
við samstarfsmenn og fyrirtæki skapa 
líka hvata til að grípa ekki til aðgerða. 
„Þessi hollusta gerir það að verkum 
að starfsmaður réttlætir aðgerðarleysi 
sitt með því að svíkja ekki vini sína. Til 
að berjast gegn þessu hugarfari þurfa 
stjórnendur að auka skilning starfs-
manna á afleiðingum fjársvika fyrir 
fyrirtækið og að það sé öllum í hag að 
slík mál komi fram í dagsljósið,“ segir 
Ævar og vísar þar í bók Taylors.
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Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com



Flottar kökur 
í afmælið
• Dóra og Diego

• Skylanders 

• Bratz

• Spiderman

• Star Wars

• Hulk

• Disney prinsessur

• Monster High 

• Tísku Barbie

• Litla hafmeyjan

• Strumparnir

   og margt fleira
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matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Matar-vörumerkið Ísland 
Um helgina hefst heimsmeistara-
mótið í matreiðslu í Lúxemborg og 
stendur út vikuna. Mótið er haldið 
á fjögurra ára fresti og vekur jafnan 
mikla athygli víða um lönd. Flestir 
sem til þekkja reikna með því að ís-
lenska kokkalandsliðið muni standa 
sig vel í harðri keppni við færustu 
matreiðslumenn heims. Til þess að 
komast á pall þarf margt að koma 
til og flest að ganga upp. Gerð er 
krafa um útlit rétta og frumleika, 
ekki síður en bragð og áferð. Íslenska 
kokkalandsliðið leggur áherslu á 
íslenskt hráefni og rammíslenskur 
barðbúnaður úr rekaviði gefur 
kalda borðinu enn íslenskara yfir-
bragð. Sem fyrr er nokkuð víst að 
kokkalandsliðið verði landi og þjóð 
til sóma. 

Sendiherrar Íslands
Þessi glæsilegi flokkur íslenskra karla 
og kvenna (aðallega karla þó) verður 
því í hlutverki nokkurs konar sendi-
herra fyrir Ísland, íslenskan mat og 
íslenska matarmenningu . . . og allt 
saman er þetta gert í sjálfboðavinnu. 
Eins og áður hefur verið farið yfir á 
þessum síðum væri þetta ómögulegt 
nema með dyggum fjárhagslegum 
stuðningi nokkurra íslenskra fyrir-
tækja. Ríkið leggur nú reyndar til dá-
lítið fé í gegnum Íslandsstofu, en annars 
hefur stuðningur hins opinbera við 
kokkalandsliðið í gegnum árin verið í 
mýflugumynd. Á þessum síðum hefur 
líka verið bent á að aðrar þjóðir sjá bein 
og sterk tengsl á milli útbreiðslu eigin 
matarmenningar og aukins útflutnings 
á matvælum, fjölgun ferðamanna og 
meiri efnahagslegrar velsældar. 

Afreksfólk og  
frumkvöðlar
Það er svosem ekkert skrítið að stuðn-
ingur hins opinbera við íslenska matar-
frumkvöðla eða afreksfólk í matreiðslu 
sé lítill, fálmkenndur og ómarkviss. Hér 
er reyndar rétt að halda því til haga að 
MATÍS hefur staðið sína vakt af ótrú-
legri seiglu - að segja má ein íslenskra 
stofnanna. Ástæður þessa er ekki að 
finna í fjandskap eða fordómum hins 
opinbera eða þeirra sem velja sér starfs-
vettvang í stjórnmálum. Þetta snýst 
miklu frekar um stefnuleysi. Eins og 
matarblaðamaður hefur áður bent á 
er ekki til neitt sem heitir matarstefna 
fyrir Ísland. Hvað þá að til sé framtíðar-
sýn í þessum málum. Hvorutveggja er 
hins vegar hægt að finna hjá nágranna-

þjóðunum, t.d. Svíum, sem hafa titil að 
verja í komandi heimsmeistarakeppni 
í matreiðslu í Lúxemborg. Eins og áður 
hefur verið drepið á í þessum pistlum 
hafa Svíar mótað sér sérstaka víðtæka 
matarstefnu og að fenginni nokkurra 
ára reynslu telja þeir ávinninginn ótví-
ræðan – jafnvel þegar talið er í bein-
hörðum krónum og aurum. 

Skýrslur og stólar
En af hverju ætli þessi sofandaháttur 
stafi? Hefur engum hér á landi dottið 
í hug að móta íslenska matarstefnu, 
setja markmið eða forgangsraða í þágu 
matarmenningar? Jú, svo merkilegt 
sem það er, þá er búið að benda ít-
rekað á þetta, gera úttektir og skrifa 
skýrslur. Ein þessara skýrslna kom 
út á haustmánuðum 2002 og ber yf-
irskriftina „Íslenska eldhúsið, þróun 
og markaðssetning íslenskrar matar-
gerðarlistar.“ Hún var afrakstur margra 
mánaða vinnu sérstaks starfshóps sem 
stofnaður var að frumkvæði Tómasar 
Inga Olrich, sem þá var alþingismaður 
og formaður Ferðamálaráðs. Enginn 
þeirra sérfróðu manna eða kvenna sem 
matarblaðamaður leitaði til kannast 
við að skipulegt framhald hafi orðið á 
þessari vinnu. Skýrslan er þó forvitni-
leg lesning. Í henni má í senn skynja 
stórhug og vanmáttarkennd okkar 
Íslendinga þegar kemur að menn-
ingu okkar og siðum. Fátt íslenskt 
virðist nógu gott í okkar augum nema 
útlendingar segi það. 

Ísland hefur þetta allt
Í skýrslunni er fyrst farið yfir stöðu 
mála en svo eru lagðar fram ítarlegar 
tillögur um hvað má betur fara. Eitt-
hvað af þessum tillögum virðast hafa 
orðið innblástur til breytinga eða að-
gerða. En betur má ef duga skal. Kostir 

Íslands sem matarlands eru miklir 
og ótvíræðir. Við eigum fagmenn á 
heimsvísu, hvort sem er í matreiðslu 
eða framreiðslu. Fáar þjóðir er jafn 
vel í sveit settar hvað varðar fiskimið 
og íslenskur sjávarútvegur er í fara-
broddi þegar kemur að nútímalegum 
aðferðum við veiðar og vinnslu sem 
skilar sér í einstaklega góðri vöru. 
Landbúnaðurinn okkar hefur líka þró-
ast gríðarlega á síðustu árum, við búum 
orðið að fjölbreyttri grænmetisflóru 
og íslenska lambakjöt er einstakt hvað 
varðar mýkt og bragðgæði. Áhugi al-
mennings og þorsti eftir matartengdum 
nýjungum og góðum mat fer vaxandi 
í stórum stökkum, samhliða aukinni 
fagmennsku og meiri vörugæðum. 

Orðstír deyr aldregi
Matartengd nýsköpun kraumar um 
allar koppagrundir eins og berlega 
má sjá, m.a. á sívaxandi vöruúrvali og 
ekki síður því hversu Matarmarkaði 
Búrsins í Hörpunni hefur vaxið fiskur 
um hrygg. Þetta byggir hins vegar að 
stórum hluta á einstaklingsbundnu 
frumkvæði, ósérhlífni og gríðarlegri 
vinnu fjölda fólks. Þessi þróun er auð-
vitað frábær, sjómenn, bændur, kokkar 
og frumkvöðlar af ýsmu tagi standa 
sig með eindæmum vel. En eins og 
áður sagði er hér engin sameiginleg 
matarstefna eða markmið. Því stað-
reyndin er auðvitað sú að öll erum við 
að vinna undir merkjum íslensks matar 
og matarmenningar. Í öllu sem gert er 
í matargeiranum, rétt eins og í ferða-
þjónustunni, er vörumerkið Ísland í 
húfi, svo gripið sé til leiðinda frasa. 
Þess vegna þurfum við sameiginlega 
stefnu og markmið. Þeir einu sem ekki 
virðast skilja þetta eru leiðtogar þjóðar-
innar. Sjómennnirnir veiða, bændurnir 
rækta, kokkarnir kokka – ættu ekki 
leiðtogarnir að leiða? 

Kokkalandsliðið er í Lúxemborg og keppir um helgina á heimsmeistaramótinu. Útlit og frumleiki skipta máli í elda-
mennskunni ekki síður en áferð og bragð. Mynd: Kokkalandslið Íslands.



61%
Skoða fjöl

póst

MARKHÓPADREIFÐURFJÖLPÓSTURHVAÐ ER ÞAÐ?
Brúar bilið á milli fjölpósts og markpósts 
og sameinar því kosti beggja leiða sem ódýr 
og markviss leið til að ná í rétta hópinn.  •	 Nýtir	dreifingargrunn	Póstdreifingar	til	að	

flokka	hverfi	niður	eftir	hinum	ýmsu	breytum.	•	 Gefur	möguleika	á	að	ná	til	rétta	hópsins	
samkvæmt	staðfestri	tölfræði	varðandi	búsetuform	og	mögulegri	kaupgetu.	

			-	Til	dæmis	er	Ingimundur	forstjóri	líklegri	til			
						þess	að	kaupa	demantsskreytta	velúrinniskó		
						en	Jobbi	á	verkstæðinu...	ekki	satt?

Fyr i r  j ól i n !

Póstdreifing	ehf	|	Vatnagörðum	22	|	104	Reykjavík	|	S.	585	8300

www.postdreifing.is  | sala@postdreifing.is     

fjölpóst
Skoða ald

rei10%

29%
Skoða sjal

dan
fjölpóst
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MCS-333  

Blu-ray heimabí ó
1000W. 5.1 kerfi, Blu-ray, DVD, CD, 3D, FM / Internet útvarp, 
4xHDMI inn, 1xHDMI út, 2xUSB, 1xEthernet, 1xAux inn.  

79.900
63.900
79 900

X-SMC0 0

iPod vagga · hvít  
39.900
31.900
39 900

Helstu heimilistækin lækka strax um  17%
en sjónvörp, hljómflutningstæki o.fl. um  20%.

Vörugjöldin skorin ni›ur

Heyrnartól með 30% afslætti

Opið í dag kl. 11 -15

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Metþátttaka á  
fjölmenningarþingi
Fjölmenningarþing Reykjavíkur-

borgar var haldið í Ráðhúsi 
Reykjavíkur síðasta laugardag. 

Um tvö hundruð manns voru skráðir 
á þingið, sem er mesta þáttakan í slíku 
framtaki hingað til. 

Tilgangur fjölmenningarþingsins er 
að sögn borgarinnar að skapa umræður 
um málefni innflytjenda, Meðal annars 
var rætt um menntamál, aðlögun, 
réttindabaráttu innflytjenda, móttöku 
nýtta íbúða í Reykjavík, fræðislumál 
og fleira. 

Um 14 þúsund innflytjendur búa 
í höfuðborginni og kemur fólk víða 
að. Á fjölmenningarþinginu var unnið 
í hópum þar sem 11 tungumál voru 
töluð: 

Íslenska, enska, pólska, litháíska, 
rússneska, tælenska, víetnamíska, kín-
verska, lettneska, spænska og arabíska. 

Niðurstöður þingsins verða nýttar 
í aðgerðaráætlun í verkefninu Fjöl-

menningarborgir (e. Intercultural 
Cities) sem er á vegum Evrópuráðsins 
og Reykjavíkurborg á þátt í, segir á vef 
borgarinnar. 

Verðlaun á afmæli Jónasar
Íslenskuverðlaun unga fólksins í bók-

menntaborginni Reykjavík voru af-
hent við í Norðurljósasal Hörpu um 

síðustu helgi, en viðurkenningu fengu 
hátt	í	60	born	og	þrír	nemendahópar	úr	
borginni. Viðurkenningar fengu meðal 

annars lestrarhestar, tvítyngdir nem-
endur, ljóðskáld og upplesarar. Vigdís 
Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Ís-
lands, afhenti viðurkenningarnar. 

Þetta var í áttunda sinn sem íslensku-
verðlaunin voru veitt, en þetta er gert á 

degi	íslenskrar	tungu,	16.	nóvember	á	
fæðingardegi Jónasar Hallgrímssonar. 
Verðlaununum er ætlað að auka áhuga 
grunnskólanema í Reykjavík á íslenskri 
tungu og hvetja þá til framfara í tjáningu 
og töluðu og rituðu máli. 

Gamlar bækur öðlast nýtt líf
Í Gerðubergi stendur yfir sýning 

á fjölbreyttum bókverkum, sem 
unnin eru úr gömlum bókum. Yf-
irskrift sýningarinnar er „Endur-
bókun“. Sjö listakonur sem allar 
eru félagar í listakvennahópnum 
Arkir gerðu vekin. Fram kemur í 
fréttatilkynningu frá Gerðubergi að 
ólíkar aðferðir séu nýttar við sköpun 
verkanna; pappírsbrot, klippitækni 
og skurður, textílaðferðir, málun 

og teikning og þrykkaðferðir svo 
nokkuð sé nefnt. 

Öll verk á sýningunni eiga það sam-
eiginlegt að vera unnin úr gömlum 
bókum. Flestar þeirra voru fengnar 
hjá Gerðubergssafni, en bókasöfn af-
skrifaða árlega nokkurn fjölda bóka 
til frekari útlána. Þessar gömlu bækur, 
sem lokið hafa hlutverki sínu, hafa 
öðlast nýtt líf í einstæðum listaverkum. 

Sýningin stendur til 11. janúar.

margt var um manninn á fjölmenningarþinginu sem haldið var í ráðhúsinu.

vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti var í áberandi hlutverki á degi 
íslenskrar tungu og afhenti viðurkenningar.



BITRUHÁLSI 2 � 110 REYKJAVÍK � SÍMI 578 2255

OPNUNARTÍMI: 
11:00-18:00 VIRKA DAGA

11:00-16:00 Á LAUGARDÖGUM  

ÞAÐ ÞARF EKKI AÐ VERA DÝRT AÐ GERA VEL VIÐ SIG

JÓLAKÖRFUR |OSTAR | KJÖT | ÁLEGG | PATE | ÓLÍFUR | KRYDD | OLÍUR | HRÁSKINKA | CHORIZO | PARTÝMATUR | KAFFI | TE | PASTA

Allt á jólahlaðborðið
Verðin koma þér á óvart
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

SAUE55HU7205UXXE

Stærð: 55" eða 138cm
Upplausn skjás: 3840x2160 (4K)

Tegund skjás: Samsung Ultra Clear
UHD Upscaler: Já

Rið: Clear Motion Rate 800
3D: Nei

Framúrskarandi myndgæði
og glæsileg hönnun

SAUE65HU8505QXXE

Stærð: 65" eða 163cm
Upplausn skjás: 3840x2160 (4K)
Tegund skjás: Samsung Ultra Clear
UHD Upscaler: Já
Rið: Clear Motion Rate 1200
3D Stuðningur: Já, ásamt 2D to 3D Converter

55” UH55HU7205   560.000.-  
NÚ áN VörUgjalda.  448.000.-

65” UH65HU7205  749.900.-  
NÚ áN VörUgjalda.  599.920.-

55” UH55HU8505  749.900.-  
NÚ áN VörUgjalda.  599.920.-
65” UH65HU8505  1.159.900.-  
NÚ áN VörUgjalda.  927.920.-

HWH550 
Sniðin fyrir 46” tæki.

111.920 áður 139.900

HWH751 
310W  lampamagnari.

151.920 áður 189.900

HWH7501 
Bogin og hentar vel með 55”.

151.920 áður 189.900

SoUNdbar   310W og þráðlaus tenging við síma eða tölvu. Til í svörtu og silfur.

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BaksÍðan

Björk Þorleifsdóttir
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Auglýsingasíminn  
er 578 1190

Ljósadýrð 
loftin fyllir...
Það er ekki beinlínis hægt að segja að 
það sé frost á Fróni þessa dagana. Nóv-
ember virðist ætla að verða heilmik-
ill hlýindamánuður með tilheyrandi 
skýjafari og hálfrökkri allan daginn. 
Nágrannarnir hafa ekki farið varhluta 
af þessu myrkri og eru í óðaönn að 
dúndra upp marglitum jólaseríum.  
–Allt náttúrulega ægilega smekklega 
uppsett og huggulegt – 

Þegar ég sá að seríurnar voru komnar 
upp í næstu húsum fór ég að hugsa um 
útiseríurnar mínar. Það læddist að mér 
sá ljóti grunur að í febrúar síðastliðnum 
hafi ég að öllum líkindum rifið þær 
niður í snarhasti enda orðið pínlegt 
að hafa ljósadýrðina uppi þegar Góa 
gekk í garð. Ég reyndi framan af að telja 
mér trú um að jólaseríurnar breyttust 
sjálfkrafa í partýseríur þann 7. janúar 
en í alvöru talað þá eru jólaseríur bara 
jólaseríur og það af hafa þær hangandi 
laflausar í gisnu sitkagreni sem missti 
mestallt barrið í lúsafári í hittifyrra er 
bara til merkis um, já förum ekki nánar 
út í það...

Með lamandi hræðsluhnút í mag-
anum fór ég að gramsa eftir útiserí-
unum og viti menn, ég hafði einmitt 
gengið sérlega illa frá þeim fyrir allt of 
stuttu síðan. Upp úr svörtum ruslapoka 
í geymslunni kom stærðarinnar hnútur 
af þremur seríum, allar voru þær kuðl-
aðar saman, það var eiginlega eins og 
ég hefði flækt þeim saman viljandi í 
einhverju sjálfspyntingarkasti. Eins gott 
að það er vika í fyrsta í aðventu því það 
mun líklega taka mig viku að greiða úr 
ljósaseríuflækjunni. Ljósið í myrkrinu 
er að ég er ekki jafnmikill jólabrjálæð-
ingur og hann Griswold  í  myndinni 
Christmas Vacation – þá hefði ég þurft 
að afflækja 10.000 ítölsk blikkljós!


