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Hundruð mótmæla í Snælandshverfi
Á fjórða hundrað manns hafa skorað á 

bæjarstjórn Kópavogs að verða ekki 
við ósk verktaka um að Furugrund 

3 í Snælandshverfi verði breytt í íbúðir. „Við 
skorum á ykkur sem sitjið í bæjarstjórn og 
boðuðu aukið íbúasamráð að fara ekki þá 
leið að láta byggingaverktaka stjórna fram-
tíðarskipulagi á hjarta okkar hverfis,“ segir 
í bréfinu sem fylgir undirskriftarlistanum. 

Undirskriftarsöfnunin hófst á netinu 
fyrir tæpum hálfum mánuði. Í bréfinu 
segir að íbúarnir séu afar ósáttir við að 
„þröngva eigi breytingum á aðalskiplagi 
í gegn, þvert á vilja okkar“. Íbúarnir kalla 
eftir samráði um framtíðarnotkun hús-
næðisins „þótt fyrr hefði verið“. Nefnd er 
að heldur mætti bæta úr húsnæðisvanda 
leikskólans Furugrundar og Snælands-

skóla. Einnig hafi komið fram hugmyndir 
um að í húsnæðinu verði þjónusta við 
fatlaða og/eða aldraða íbúa bæjarins eða 
bókasafn. 

Íbúar benda á að hverfið sé þegar þétt-
byggt með tilheyrandi umferðar og bíla-
stæðavanda. Tveggja til þriggja herbergja 
íbúðir, eins og til standi að byggja, sé ekki 
það sem vanti í hverfið. 

Laufabrauðsgerð. Fólkið á Gjábakka fékk góða gesti í heimsókn um síðustu helgi í tengslum við aðventuhátíð Kópavogsbæjar. 
Viðburðir voru víða um bæinn um síðustu helgi og heilmikil dagskrá framundan í Kópavogi á aðventunni.  Sjá bls. 2, 4 og 6.
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Margir Blikar í landsliðshópnum
Sjö leikmenn Breiðabliks hafa 

verið valdir í 48 manna undir-
búningshóp 21s árs landsliðs Íslands 
í knattspyrnu. Úrtaksæfingar fyrir 
liðið fara fram í Kórnum hér í Kópa-
vogi nú um helgina. Leikmennirnir 
eru fæddir á árinum 1994 og 5. Alls 

koma leikmenn frá 21 félagi en Blik-
arnir í hópnum eru: Páll Olgeir Þor-
steinsson, Árni Vilhjálmsson, Davíð 
Kristján Ólafsson, Höskuldur Gunn-
laugsson, Oliver Sigurjónsson, Stefán 
Þór Pálsson og Gunnlaugur Hlynur 
Birgisson. 

Ellefu starfsmenn Sorpu  
með bíl frá byggðasamlaginu: 

Einkabílar kosta hátt 
í tíu milljónir á ári
Ellefu starfsmenn byggða-

samlagsins Sorpu eru með 
bíl frá fyrirtækinu til umráða, 

samkvæmt ákvæðum í ráðningar-
samningi. 

Þetta kemur fram í svörum Björns 
Halldórssonar, framkvæmdastjóra 
Sorpu, við fyrirspurn blaðsins. Hann 
greinir í svari sínu frá því að ellefu 
sem starfsmenn hafi „afnot af öku-
tækjum sem hlunnindi og er það í 
öllum tilvikum skv. ráðningarsamn-
ingum.“ Eins og með önnur hlunn-
indi þá greiði fyrirtækið allan kostnað 
við ökutækið, en starfsmaður hlunn-
indaskatt. 

Björn segist gera ráð fyrir að árlegur 
kostnaður Sorpu af hverjum þessara 
bíla sé um 790 þúsund krónur. „Skv. 
þessu meðaltali er rekstrarkostnaður 
þessara 11 ökutækja einhvers staðar á 
bilinu 8-9 milljónir“. 

Björn segir að bílarnir séu af eft-
irfarandi tegundum: Volkswagen 
Caddy, Volkswagen Touran, Ford 
Transit, Volvo S80, Ford Exploror 
SportTrack og M Benz E200 NGT. Allt 
séu þetta metanbílar nema Fordinn. 

Kópavogur, næst stærsta sveitarfé-
lagið á höfuðborgarsvæðinu á stóran 
hlut í Sorpu, en Reykjavík á bróður-
partinn í byggðasamlaginu.

Ungmenni á götunni um jólin
Það er alveg þekkt staðreynd að 

krakkar eru á götunni yfir há-
tíðarnar. Nú er ég að koma aftur 

inn á völlinn eftir fjögurra ára hlé. Ég 
hef sinnt þessum málum í 20 ára og um 
hver jól eru alltaf einhverjir krakkar 
sem hafa á engan stað til að fara um 
jólin,“ segir Guðmundur Týr Þórar-
inssson, einnig þekktur sem Mummi 
í Götumiðjunni, í samtali við bæjar-
blaðið Kópavog. Hann segir að krakkar 
frá 15-18 ára séu í þessum sporum og 
komist ekki inn í gistiskýli, konukot eða 
slík úrræði, því þar sé aldurstakmark. 

Götusmiðjan hefur sett af stað 

landsátakið „Jól á götunni“. Þetta er 
söfnun til að koma upp neyðarskýli 
og rekstri útideildar sem hefur það að 
markmiði að hjálpa ungmennum frá 
fíkniefna- og afbrotatengdum lífsstíl. 
Í dag, 5. Desember, verður þjónustu-
miðstöð Götusmiðjunnar formlega 
opnuð að Stórhöfða 15 í Reykjavík. 
Hún á að hýsa útideildina, auk þess 
sem þar verður sinnt meðferðarstarfi 
og fræðslu fyrir ungmenni og aðstand-
endur þeirra, segir í fréttatilkynningu. 
Stofnað hefur verið til neyðarnúmers 
800-1133 sem opinn verður allan sól-
arhringinn. Um er að ræða gjaldfrjálst 

númer sem öll símafyrirtæki í landinu 
hafa sameinast um hýsa. Þjónustan er 
hugsuð fyrir ungmenni í vanda sem 
vilja láta sækja sig og komast í öruggt 
skjól. 

Í fréttatilkynningunni segir að stofn-
aðar hafi verið valgreiðslur í heima-
banka fólks og fyrirtækja sem hverjum 
og einum sé frjálst að greiða. Einnig 
hefur verið stofnað til söfnunarnúm-
ersins 908-1133 þar sem 1.500 kr. verða 
gjaldfærðar vegna þessa. Verndareng-
illinn verður svo boðinn til sölu frá og 
með deginum í dag, meðal annars í 
Smáralind hér í Kópavogi. 

Leiðrétting
Rangt var farið með  föðurnafn 

Kristínar Lárusdóttur sellóleik-
ara í síðasta tölublaði og hún sögð 
Loftsdóttir. Beðist er velvirðingar á 
mistökunum. 

Alvarleg staða í leikskólum Kópavogsbæjar: 

Óviðunandi ástand 
og óhæfir umsækjendur
Erfiðlega hefur gengið að 

manna leikskóla í Kópavogi, 
að því er segir í fundargerð 

frá nýlegum fundi leikskólastjóra. 
Þar sagði einnig að umsækjendur 
væru sumir óhæfir og ástandið 
í leikskólunum oft óviðunandi 
af þeim sökum. Fleiri faglærða 
starfsmenn vantaði og að staðan í 
mörgum leikskólum væri alvarleg. 

Fjallað var um málið í bæjarstjórn 
á dögunum. Þar létu Pétur Hrafn 
Sigurðsson Ása Richardsdóttir, 
bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, 
bóka að í fjárhagsáætlun bæjarins 
virtist ekkert fé vera eyrnamerkt 
leikskólunum og úrbótum, þótt 
leikskólastjórarnir meti stöðuna 
alvarlega. Bæjarfulltrúar Samfylk-
ingarinnar myndu leggja fram til-
lögur til úrbóta. 

Fulltrúar meirihluta Sjálfstæðis-
flokksins og Bjartrar framtíðar bók-
uðu á móti og sögðu að fyrr á árinu 
hefði sóknaráætlun um fjölgun 
leikskólakennara verið samþykkt í 
bæjarstjórn. „Þær leiðir sem vinnu-
hópurinn lagði til eru; launatengdar 
leiðir til að umbuna fyrir störf af fag-

legum toga, leiðir til að kynna og efla 
ímynd leikskóla Kópavogs og styrk-
ing til náms í leikskólafræðum. Til 
verkefnisins verða lagðar 36.100.000 
á árinu 2015. Þá var verið að sam-
þykkja samninga fyrir ófaglærða á 
leikskólum með sérstökum hækk-
unum umfram önnur sveitarfélög. “

Aðstoðarlögreglustjóri um verkefni um heimilisofbeldi: 

Vel af stað í Kópavogi
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, 

aðstoðarlögreglustjóri höf-
uðborgarsvæðisins, segir 

að nýrri aðferðarfræði lögreglunnar 
í heimilsofbeldismálum hafi verið 
vel tekið í Kópavogi. Yfirmenn í lög-
reglunni hafi heimsótt sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu. Verkefni lög-
reglunnar byggir á svonefndri aust-
urrískri leið, sem meðal annars gerir 
lögreglu kleift að fjarlægja ofbeldis-
mann af heimili. 

Aldra Hrönn nefnir í samtali við 
blaðið einnig mansals- og vændismál. 
Hún segir að í slíkum málum skipti 
fræðsla miklu máli. Til dæmis þurfi að 
fræða lögreglu, ákærendur og dómara. 

Hún segir að sænska leiðin svo-
nefnda, þar sem kaup á vændi hafa 
verið gerð refsiverð skipti mjög 

miklu máli í baráttu gegn mansali og 
skipulagðri glæpastarfsemi. En það 
þurfi að gera betur. Forvörn í þessum 

málum sé fólgin í því að nafngreina 
dæmda vændiskaupendur og því vill 
hún, líkt og ríkissaksóknari hefur kraf-
ist, að réttarhöld í vændiskaupamálum 
verði haldin í heyranda hljóði. „Það að 
viðkomandi sé ekki nafngreindur gerir 
það að verkum að forvarnargildið er 
ekki það sama. Þannig að þá höfum 
við of mikla eftirspurn. Við þurfum að 
stemma stigu við eftirspurninni. Það er 
mitt mat og ríkissaksónara líka að við 
gerum þá meira með því að þetta séu 
ekki lokuð þinghöld.“

Alda Hrönn bætir því við að enn 
meira mætti gera. „Sektir í þessum 
málum hafa verið of lágar að mínu 
mati.“ 

Ítarlega er rætt við Öldu Hrönn um 
verkefni lögreglu höfuðborgarsvæðinu 
á bls. 10-11. 

Leikskólakennarar telja að staðan í leikskólum bæjarins sé alvarleg.

Kveikt var á ljósunum á trénu á Hálsatorgi um síðustu helgi að viðstöddu 
fjölmenni. Leikhópurinn Lotta skemmti viðstöddum, sendiherra svíþjóðar 
afhenti vinabæjatréð og síðan var slegið upp jólaballi.

Alda Hrönn Jóhannsdóttir.



Jólin nálgast
Dásamlegir dýrgripir í jólapakkann.

Retap, vatnsflöskur

Koizol, kökudiskurKoizol, skurðarbretti

Magisso, flöskukælir

Muurla, múmínbollar

Babell LSnap

stórir

Flöskurnar sem slegið hafa í gegn. 
Umhverfisvænar úr sterku gleri.

Kökudiskur á þremur hæðum. 
Fáanlegur í nokkrum stærðum.

Samfellanleg skurðarbretti úr vistvænu plasti. 
Fáanleg í mörgum litum.

Magisso flöskukælir heldur köldu í marga 
klukkutíma. Sniðug gjöf.

Jólaverð: 2.900 kr. (500 ml)

Jólaverð: 5.270 kr.Jólaverð: 3.790 kr.

Jólaverð: 10.960 kr.

Jólaverð:  2.800 kr.

Fullt verð: 3.300 kr.

Fullt verð: 3.300 kr.

Bosch, fótanuddtæki
PMF 3000
Dekraðu við fæturna. 
Nýtt frá Bosch.

Jólaverð: 16.900 kr.
Fullt verð: 21.900 kr.

Kubu, reykskynjarar
Til í nokkrum litum.

Jólaverð: 5.600 kr.
Fullt verð: 6.600 kr.

Fullt verð: 6.200 kr.Fullt verð: 4.480 kr.

Fullt verð: 12.900 kr.

Stadler Form, rakatæki
Jack
Eykur loftgæði.

Jólaverð: 28.900 kr.
Fullt verð: 34.900 kr.

Bosch, ryksuga
BGL 3A122
Nýr HiSpin mótor: Afkastamikill mótor sem 
hreinsar ryk vel með lágmarks-orkunotkun.

Jólaverð: 21.900 kr.
Fullt verð: 26.900 kr.

Secrid, seðlaveski
Álhylki fyrir kortin.

Jólaverð: 10.965 kr.
Fullt verð: 12.900 kr.
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Eðlilega hefur fyrirhugaður útsýnisskattur verið gagnrýndur. Íslendingar, 
allt frá landnámi, hafa átt frjálsa för um landið. Nú stendur til að hefta 
þá för með skatti. Hann er kallaður „náttúrupassi“ en er í rauninni 

nefskattur sem lagður verður á alla landsmenn eldri en 18 ára, útsýnisskattur. 
En þetta er ekki nóg. Ráðherra iðnaðar- og viðskipta, sem fer með ferðamál, 
ætlar að gera út af örkinni eftirlitsmenn, útsýnislögreglu, sem getur sektað 
fólk um 15 þúsund krónur, framvísi það ekki kvittun fyrir útsýnisskattinum. 
Þetta þýðir annars vegar að Íslendingar eru neyddir til að greiða sérstakan skatt 
fyrir það eitt að vera í landinu sínu. Hins vegar, erum við neydd til að ganga 
með skilríki, svo við getum sannað fyrir útsýnislögreglunni að skatturinn 
hafi verið greiddur. Annars verður sektað. Ég man í fljótu bragði aðeins eftir 
dæmum úr vondum einræðisríkjum og kúgunarstefnum austan Járntjaldsins 
sáluga um svona aðferðir.

Einhver kynni að segja að upphæðin sé svo lág að þetta skipti ekki máli og 
markmiðin séu svo göfug. Markmiðin með ráðstöfun fjárins eru það svo 
sannarlega. Féð á að renna til náttúruverndar. En aðferðin við öflun þess er 
galin. Svo má velta því fyrir sér hvort útsýnisskatturinn verði einnig lagður 
á blinda og sjónskerta.

Varla er þetta hugsað þannig að Kópavogsbúar sem renna augum út um 
gluggann, yfir Elliðavatnið og upp til bæjarfjallsins þurfi að greiða af því skatt. 
En líklega, ef þeim dytti í hug að fara gangandi um þessar slóðir.

En þetta skiptir kannski engu máli, ef við hugsum þetta nokkur ár fram í 
tímann. Núverandi stjórnvöld vilja helst virkja alla hveri og sprænur. Raf-
magnið á að fara í verksmiðjur eða um sæstreng og úr landi. Samhliða þessu 
öllu þarf svo að leggja raðir raflínumastra um allt land og yfir miðhálendið 
þar á meðal. Og já, yfir megin vatnsból höfuðborgarsvæðisins. Þannig munu 
Kópavogsbúar geta dáðst að Suð-Vesturlínunni út um gluggann. 

Með öðrum orðum. Það verður ekkert voðalega mikið eftir af náttúrurunni 
þegar búið verður að virkja allt og leggja raflínurnar um rest og verksmiðjur 
í víkurnar. Jafnvel þótt hverirnir í Haukadal verði ekki virkjaðir og ekki 
Gullfoss og Dettifoss, þá munu ferðamenn ekki koma hingað til lands til að 
dást að raflínum. Það verður því líklega sjálfhætt með útsýnisskattinn áður 
en langt um líður hvort eð er.

Ingimar Karl Helgason

 Útsýnisskattur

Leiðari

Öldungaráð í Kópavogi 
Það er full ástæða til að vekja 

athygli á tillögu Samfylkingar, 
Framsóknarflokks og og Vinstri 

Grænna í bæjarráði um að setja á 
stofn starfshóp sem vinni að stofunun 
Öldungaráðs í Kópavogi. Hér er um 
að ræða mikilvæga tillögu sem ég 
vonast til að fái framgang og stuðning 
frá öllum bæjarfulltrúum í Kópavogi. 
Málaflokkur aldraðra á eftir að fara 
vaxandi á komandi árum eins og fram 
kemur í afar góðri skýrslu sem tekin 
var saman um málaflokkinn að frum-
kvæði bæjarstjóra. Almennt munu Ís-
lendingar lifa lengur, öldruðum mun 
fjölga hratt og þeir munu þurfa marg-
víslega þjónustu frá ríki og sveitarfélagi. 

Liður í undirbúningi Kópavogs til að 
takast á við stækkandi málaflokk er 
stofnun Öldungaráðs. 

Málefni sem Öldungarráð gæti 
komið að og veitt ráðleggingar til 
bæjarstjórnar um eru uppbygging 
á þjónustu fyrir aldraða í Kópavogi, 
efling félagsstarfsemi, íþróttastarfsemi 
og búsetuúrræða, koma með tillögur 
að því hvernig heimaþjónustu sé best 
fyrir komið og almennt fjalla um lífs-
gæði eldra fólks í Kópavogi. Ég á von 
á því að Öldungaráð muni koma með 
aðra sýn á málin. Eldri borgarar hafa 
þekkingu og reynslu sem mikilvægt 
er fyrir stjórnendur í bænum að nýta. 
Tillagan var send til umsagnar hjá 
stjórn félags eldriborgara í Kópavogi 
Vonandi verður tillagan samþykkt í 
bæjarstjórn. 

Menningarmiðbær
Árleg aðventuhátið sem nú 

fer fram á Hálsatorgi átti sér 
stað s.l. helgi. Margt var um 

manninn og mikil gleði skein úr hverju 
andliti er jólakarlarnir mættu á svæðið. 
Glæsilegur handverksmarkaður var í 
safnaðarheimili Kópavogskirkju og 
mikið var um að vera á menningar-
torfunni. 

Lista og menningarráð ákvað að taka 
virkan þátt í þessum hátíðarhöldum 
þetta árið með það að markmiði að 
efla skemmtilegt og skjólgott svæði sem 
nú hýsir aðallega bílastæði fyrir aftan 
Gerðarsafn og við inngang Salarins 
og Náttúrufræðistofu. Við ákváðum 
að loka svæðinu fyrir bílum, setja upp 
jólatré og leyfa fyrirtækjum og einstak-
lingum að vera með mat og drykkjar-
sölu í litlum jólahúsum. Menningar-
húsin okkar voru opin upp á gátt og 
mátti fá og sjá ýmislegt skemmtilegt 
sem bæði nærði sál og maga. 

Ástæða þess að lista og menning-
arráð ákvað að taka virkan þátt í að-
ventuhátíð bæjarins með þessum hætti 

er ekki bara til þess að gera hátíðinna 
enn gleðilegri heldur einnig til að beina 
athyglinni að því svæði sem torfan er 
á við rætur holtsins okkar. Þetta er án 
ef einn fallegasti staðurinn í Kópavogi 
og skv. kosningaloforði meirihlutans í 
Kópavogi ætlum við þessu svæði mik-
ilvægt verkefni í framtíðinni. 

Við viljum skipuleggja þetta svæði á 
þann veg að þarna verði nokkurskonar 
menningarmiðbær, með gagnvirkum 
listaverkum úti sem inni. Þarna á fólk 
að vilja koma og eyða deginum við að 
upplifa eitthvað fallegt um leið og það 
nærir líkama og sál. Safna- og tón-
listagestir hafa löngum saknað þess 
að geta ekki sest niður og fengið sér 
kaffi og með því, auk þess sem að lengi 
hefur verið eftirspurn eftir einhverri 
pöbbastemningu í Kópavogi. Í raun 
mætti skipuleggja þarna garð, þar sem 
að tónlistafólk eða krakkar gætu komið 
fram úti á sumrin um leið og bæjarbúar 
myndu tylla sér niður til þess að njóta 
listarinnar og umhverfisins. Möguleik-
arnir eru í raun endalausir og kom það 

klárlega fram í stefnumótunarvinnu 
menningarmála núna í haust að það 
er mikill áhugi á að efla og breyta 
þessu svæði, gera það notendavænna, 
tengja betur við Hamraborg og listalífið 
í Auðbrekku. 

Það er því eðlilegt að við endur-
skoðum hvernig líf og stemningu við 
viljum á holtinu okkar þar sem að 
menning og mannlíf þarf að lifna við. 
Til þess þarf þverfaglega samvinnu 
nefnda í Kópavogi, með ráðgjöf starfs-
manna Kópavogsbæjar og listafólks. 
Slíkt fyrirkomulag gæti endað í starfs-
hópi sem myndi leggja fram tillögur 
um framtíðarskipulag þessa svæðis. 

Höfundur er
Karen Elísabet Halldórsdóttir,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Höfundur er
Pétur Hrafn Sigurðsson,

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

Deilt um útsvar í bæjarstjórn
Þrír bæjarfulltrúar minnihlutans 

lögðu til á síðasta fundi bæjar-
stjórnar að nýtt yrði heimild til að 
hækka útsvarsprósentuna úr 14,48 
prósentum í 14,52 prósent. Margrét 
Júlía Rafnsdóttir, Pétur Hrafn Sig-
urðsson og Ása Richardsdóttir lögðu 
tillöguna fram. 

Fram hefur komið að skuldahlut-
fall Kópavogsbæjar var 185 prósent 
um síðustu áramót, en stefnt er að 

því að það verði komið í rúm 166 um 
þar næstu áramót. Fyrirhugaðar eru 
gjaldskrárhækkanir, sem byggja á verð-
bólguspám og eru raunar undir þeim, 
en verðbólga nú mælist mjög lítil. 

Bæjarfulltrúar meirihlutans, auk 
fulltrúa Framsóknarflokksins, felldu 
tillögu um að nýta heimild til að hækka 
útsvarið. Á fundinum var jafnframt 
samþykkt að útsvarshlutfall næsta árs 
yrði 14,48 prósent

Skötuveisla Lionsmanna
Lionsklúbbur Kópavogs og Lions-

klúbburinn Muninn standa að 
Skötuveislu Lions sem haldin verður 
í Lionssalnum Lundi í Auðbrekku 25-
27, hinn 21. desember næst komandi. 
Maturinn verður framreiddur frá kl. 
11.30 til 14.00 og 17.30 til 21.00

Máltíðin kostar 3.500 krónur á 
mann, en frítt er fyrir tólf ára og 
yngri. Miðasala er við innganginn. 
Allur ágóði af veislunni er til styrktar 
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, segir í 
fréttatilkynningu.

Viðamikil aðventudagskrá hófst í 
Kópavoginum um síðustu helgi. básar 
voru á Hálsatorgi þar sem jólatré bæj-
arins stendur. Árlegur laufabrauðs-
skurður var á Gjábakka og upplestur 
í bókasafninu svo nokkuð sé nefnt.



Glæsilegar dúnúlpur fyrir 
dömur og herra
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Salur allra 
tónlistarunnenda
„Það er mikil jólastemning í Salnum núna á aðventunni“ segir Aino Freyja 
Järvelä forstöðumaður Salarins. Á laugardaginn síðasta var opið hús í 
Salnum líkt og hjá fleiri menningarstofnunum Kópavogs og var þar boðið 
upp á léttar veitingar og lifandi tónlist. Framundan í desember eru fjöldi 
tónleika með Stefáni Hilmarssyni, Ellen og KK og Borgardætrum sem 
Aino Freyja segir ómissandi hluta afaðventunni í Salnum. „Auk alls þessa 
verður sannkölluð hátíðarstemning á hádegistónleikunum Það minnir svo 
ótal margt á jólin með Diddú og Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur í næstu 
viku. Það fer þó hver að verða síðastur að næla sér í miða á tónleika þar 
sem það er meira og minna uppselt fram að jólum.“ 

7.500 grenistafir
Salurinn, fyrsta sérhannað tónleikahús 
Íslendinga var opnaður í 1999, tæpu 
ári eftir að Davíð Oddsson þáverandi 
forsætisráðherra lagði hornsteininn að 
byggingu hans. Arkitektar hússins eru 
Jakob Líndal og Kristján Ásgeirsson 
en hljóð- og hljómhönnuðir eru verk-
fræðingarnir Stefán Einarsson og Stein-
dór Guðmundsson. Við hönnun hússins 
var mikið notast við íslenskan efnivið, 
greni úr Skorradal, og rekaviður frá 
Langanesi auk þess sem grjótið í gólfi 
hússins er komið úr grunni þess. Það er 
ýmislegt sem hefur áhrif á hljómburð 
Salarins svo sem fljótandi skermar í 
lofti sem stilla dreifingu hljóðsins, s-
laga hljóðskermar á hliðum sem stilla 
dreifingu og gæði hljómsins þvert á 
salinn og 7.500 grenistafir á veggjunum 

sem mýkja tóninn og koma í veg fyrir 
bergmál. Þá eru hljóðtjöld sem hægt 
er að stilla eftir þeirri tegund tónlistar 
sem leikin er. 

Kópavogsbúar stoltir
Salurinn er vel bókaður fram á vor 
og að sögn Aino Freyju geta tónlist-
arunnendur farið að láta sig hlakka 
til góðra stunda og þeir sem fá gjafa-
bréf í jólapakkanum hafi úr ýmsu að 
velja. Hún segir aðsóknina á viðburði 
í Salnum afar góða og oftar en ekki sé 
þétt setið en hann tekur 300 manns í 
sæti. „Við finnum að Kópavogsbúar eru 
afar stoltir af Salnum og koma gjarnan 
á tónleika. Einnig koma margir tón-
leikagestir frá nágrannabæjarfélögum 
og nærsveitum. Hann er því í rauninni 
salur allra tónlistarunnenda.“ 

Semball á  
heimsmælikvarða
Í Salnum eru tveir stórir flyglar og 
einnig semball sem Tónlistarskóli 
Kópavogs og Salurinn fengu að gjöf 
árið 2003 á 40 ára afmæli skólans. 
Hljóðfærið, sem er af fransk-flæmskri 
gerð, hefur tvö hljómborð (63 nótur) og 
spannar rúmar fimm áttundir. Hægt er 
að flytja öll verk sem samin hafa verið 
fyrir sembal á svo stórt hljóðfæri og er 
samskonar semball notaður í tónlist-
arhúsum víða um heim. 

Tónleikar og fundir
En þótt Salurinn sé fyrst og fremst 

tónleikasalur er hann einnig vel bú-
inn tækjum og tólum til ráðstefnu– 
og fundarhalda og segir Aino Freyja 
töluvert um að fundir séu haldnir 
þar. „Þetta fer vel saman við tónleika-
hald þar sem slíkt er að öllu jöfnu á 
kvöldin á meðan fundirnir eiga sér 
stað á daginn.“ 

Mikil nánd við flytjendur
Aðspurð hvaða áhrif tilkoma Hörpu 
hafi haft á starfsemi Salarins segir 
Aino Freyja að landslagið í tónleika-
haldi á höfuðborgarsvæðinu hafi 

breyst töluvert undanfarin fjögur ár, 
meðal annars með tilkomu Hörpu. 
„Salurinn hefur alveg staðið fyrir 
sínu á þessum árum. Hann er einn 
af vaxtarbroddum tónlistarlífsins í 
landinu og hefur átt verðskuldaðri 
velgengni að fagna. Hann hefur 
ótvíræða kosti í góðum hljómburði 
sem og þeirri skemmtilegu nánd 
sem myndast milli flytjenda og tón-
leikagesta. Stærð hans er líka heppileg 
sem og að boðið hefur verið upp á 
vandaða og góða tónleika sem höfða 
til tónlistarunnenda.“ 

Dagskrá Bókasafns 
Kópavogs í desember 
Það er mikið að gerast í Bókasafni 
Kópavogs nú fyrir jólin eins og alltaf. 

Á 1. hæðinni sýnir Viktor Sichkov 
olíumálverk og verður sýningin uppi 
til áramóta. 

Eins og mörg undanfarin ár bjóða 
Bókasafnið og Náttúrufræðistofan 
leikskólabörnum sameiginlega til æv-
intýraferðar í Safnahúsið til að kynn-
ast Jólakettinum. Dagskráin verður 
í tvær vikur. Leikskólar panta tímaí 
síma Bókasafnsins 570 450. 

Mánudaginn 1. desember kl. 20. 
verður bókaspjall með rithöfundunum 
Steinari Braga, Jónínu Leósdóttur og 
Kristínu Steinsdóttur, en Maríanna 
Clara Lúthersdóttir bókmennta-
fræðingur stjórnar umræðum. 

Laugardaginn 6. desember frá kl.13: 
00 til 16: 30 verður boðið upp á Jóla-
listasmiðju. Þar verður hægt að útbúa 
jólaskraut, jólakort og mála á gler-
krukkur. Leiðbeinandi og allt efni 
verður á staðnum, en þeir sem vilja mála 
krukkur þurfa að hafa þær með sér. 

Fimmtudaginn 11. desember kl. 17: 
15 flytur Jón Björnsson erindi um 
Vitringana frá Austurlöndum, eins 
og honum einum er lagið. 

Laugardaginn 13. desember verður 
sýnt leikritið Þegar Trölli stal jólunum. 
Það er leikræn sögustund með lifandi 
tónlist. Sýnt verður kl. 13: 00 í Linda-
safni í Núpalind 7 og kl. 15: 00 í Að-
alsafni í Hamraborg 6a. 

Ókeypis er inn á alla viðburðina. 



Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

LágmúLa 8 · sími 530 2800 · ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10 -18 / LAUGARDAGA KL. 11 -15
Útsölumarkaður - 30-80% afsláttur

Heimabíómagnarar - Nintendoleikir - Fartölvutöskur - Hljómtækjastæður - Bluetooth 
hátalarar - Geisladiskar - I pad hulstur - Spilað & Skilað / Spilaðir tölvuleikir - 

Vefmyndavélar - PC stýripinnar - Tölvusnúrur - WIFi hátalarar - Diskahýsingar - 
Leikjastýripinnar - Þráðlaus talnaborð - Farsímahulstur o.fl.

Allinox
10, 14, og 19 lítra stálpottar

á frábæru verði Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 89.900

Alveg einstakur blandari.
Blandar beint í glasið

 - sparar þrif.

Smoothie Twister
Blandarinn sem þú tekur með þér

Jólatilboð: 5.990

KF3130 · HVÍT

AEG hefur 
aldrei brugðist 

aðdáendum sínum 
þegar kemur að 

kaffivélum. Þessa 
klassísku kaffivél 
bjóðum við nú á 

tilboðsverði.

Jólatilboð: 3.900

Nytjalist 
í hæsta 

gæðaflokki.

Vinsæl gjafavara sem 
hittir alltaf í mark.

Sjón er sögu ríkari.

Jamie 
Oliver

EÐAL POTTAR & PÖNNUR
POTTAR&PÖNNUR

TALENT

  TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA VERIÐ Í SÉRSTÖKU 
UPPÁHALDI HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

Þú finnur jólagjafirnar hjá okkur

GC306 012

Vandað og gott mínútugrill · 2000 W
Heilsugrill

Verð: 29.900,-

7,10,14 og 19 lítra
stál pottar

á frábæru verði!

Allinox

Assistent® Original
hrærivélin er lífstíðareign.

ASSISTENT
hefur marg oft fengið
topp einkunn
“BEST IN TEST”
í samanburðarprófum
fyrir mikla
vinnslugetu og 
fjölbreytni.

FÆST Í FIMM LITUM

Verð kr. 29.900,-

SOLIS 921.16

SAFAPRESSAN VINSÆLA

Hollir ávaxta- 
og grænmetis-
drykkir með 
safapressunni
frá SOLIS.

Ertu að hugsa um heilsuna?

Jamie Oliver

POTTAR&PÖNNUR
GLÆSILEGAR
JÓLAGJAFIR

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS

- það segir allt.

B3e bk /rdB40e RDCL10BK/WHCLR42e

Verð: 3.990

Verð: 69.900

Verð: 2.990 Verð: 18.900 Verð: 11.900

Vekjarar Vekjarar Ferðatæki Ferðatæki

Verð: 39.900

Verð: 26.900

Verð: 9.450

Verð: 11.500

NÝTT

Verð: 8.990

Verð: 11.500

LEIKJAÚRVAL!!

Verð: 7.990

X-HM11-K

Hljómtækjastæða

X-HM30V-K

Hljómtækjastæða

Verð: 59.900Verð: 34.900
Tilboðsverð: 29.900 Tilboðsverð: 49.900

X-SM00

iPod vagga 

Verð: 39.900 kr.

DCS-222K

DVD-Heimabíóker�
5.1 rása

Verð: 49.900
Tilboðsverð: 39.900

 XW-BTS1

Bluetooth hátalarar

Verð: 22.500
Tilboðsverð: 16.900

SKEIFUNNI 11 · SÍMAR: 530·2800 / 550·4444 · ormsson.is  & bt. is

Ávallt velkomin í
ORMSSON-BT!

SKEIFAN 11

Jólatilboð: 16.990

Öflugt og 
vandað 
mínútugrill

Hollir ávaxta- og 
grænmetisdrykkir 
með safapressunni 
frá Solis

Skemmtilegt úrval af snyrtilegu
ruslafötum fyrir heimili og vinnusta›i.

HEIMSÞEKKT 
HÖNNUN SAFAPRESSAN SÍVINSÆLA
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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 undanfarna daga. 
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 sem skipuð var af Jóni 
Bjarnasyni, þáverandi sjávarútvegsráð-
herra lauk störfum í september 2010. 
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 á útfærslum 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 viðkomandi 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 . . .“

Einnig hefur verið fullyrt við blaðið 
að menn hafi „misnotað þessa skýrslu 
og vinnu hópsins. Vísað til hennar án 
þess að það sé rétt“. 

Orð og athafnir
En er þá ekkert að marka skýrsluna? 
Náðu menn ekki saman um neitt, eða 
er það bara áróðursbragð að vísa ít-
rekað til „sáttar“ í þessum málum? 

Þegar litið er til niðurstöðukaflans 
má lesa eftirfarandi: 

„Meirihluti hópsins er þeirrar 
skoðunar að mikilvægt sé að takmarka 
hámarkshandhöfn aflaheimilda 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 aflaheim-
ildum 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 auðlindum sjávar 
renni í sameiginlegan sjóð lands-
manna.“

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

Meirihluti starfshópsins vildi tak-
marka framsal aflaheimilda. Ekki hefur 
frést af því að það standi til. „Það verður 

að búa til rekstrarumhverfi þannig að 
bankar og lánastofnanir séu tilbúnar til 
að lána fyrirtækjum í greininni,“ sagði 
Jón Gunnarsson, formaður atvinnu-
veganefndar Alþingis og þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, við Morgunblaðið 
í vikunni. Spyrja má hvort af þessum 
ummælum megi draga einhverjar 
ályktanir um framsalsmálin í frum-
varpinu. 

Samningaleiðin
Stærstu fréttirnar af frumvarpi ráðherr-
ans hafa verið um nýtingarsamninga 
til 23ja ára. „Ekki var sátt í nefndinni 
um tiltekinn árafjöldann en núverandi 
sjávarútvegsráðherra sagði á aðalfundi 
LÍÚ 2013 að til að skapa nauðsynlega 
festu væri eðlilegt að útgerðir fengju 
rétt í til dæmis 20-25 ár, með skýrum 
framlengingarákvæðum,“ sagði í for-
síðufrétt Morgunblaðsins á miðviku-
dag. 

„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 fiskveiðistjórnunarkerfið 
með sjálfstæðri löggjöf sem taki 
hliðsjón af auðlindastefnu almennt 
er byggist á hugmyndum um samn-
ingaleið. Meirihluti starfshópsins telur 
rétt að gerðir verði samningar um nýt-
ingu 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. „Starfshópurinn, 
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 kynningu. 
Til að mynda er óvíst hvort makríll 
verði settur í kvóta. Skotið hefur verið 
á að virði hans gæti numið 100 millj-
örðum króna. Það kallar einn heim-
ildarmaður að yrði „stærsta eigna-
tilfærsla sögunnar í hinum vestræna 
heimi og myndi kalla á borgarstyrjöld 
í flestum löndum.“ Viðkomandi reikn-
aði samt sem áður með því að þetta 
myndi renna „tiltlulega hljóðlaust ofan 
í kokið á hinni ný leiðréttu íslensku 
þjóð“.

Milljarða arðgreiðslur
„Það er glapræði að grafa undan for-
skoti okkar með álögum sem valda 
því að við verðum ekki lengur í farar-
broddi í samkeppni við ríkisstyrktar 
afurðir samkeppnisaðila okkar í 
löndunum í kring,“ sagði Sigurður 
Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráð-
herra á sjávarútvegsráðstefnu á 
fimmtudagsmorgun. Veiðigjöld voru 
lækkuð verulega þegar núverandi rík-
isstjórn tók við. 

Oftsinnis hefur verið bent á gríðar-
legan hagnað margra útgerðarfyrir-
tækja undanfarin ár. Í Markaðnum, 

viðskiptakálfi Fréttablaðsins var í 
síðustu viku greint frá því að fimm 
kvótahæstu fyrirtæki landsins hefðu 
skilað fimmtán milljarða króna hagn-
aði í fyrra. Sjö milljarðar hefðu verið 
greiddir í arð til hluthafa. Aðeins eitt 
sjávarútvegsfyrirtæki er skráð í kaup-
höll. 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 rúmlega tvo þriðju af heildar-
kvótanum við Ísland. 

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 stjórnmálaflokk-
anna,“ sagði meðal annars í bókun 

Finnboga Vikars, sem var fulltrúi 
Borgarahreyfingarinnar 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.

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.

Kvótafé í 
Kópavogi
Að minnsta kosti þrír auðmenn, sem 
rekja auðævi sín til sjávarútvegs, eiga 
heimili í Kópavogi, en fjallað var 
um ríkustu Kópavogsbúana í DV 
fyrir réttu ári. Þorsteinn Vilhelms-
son auðgaðist á Samherja. Hann 
hefur verið áberandi í viðskipta-
lífinu undanfarin ár og eru eignir 
hans metnar á hundruð milljóna 
króna. Ragnheiður Jóna Jónsdóttir 
er í hópi auðugustu Kópavogsbúa. 
Faðir hennar átti meðal annars 
Sjólastöðina í Hafnarfirði. Friðrik 
Guðmundsson sem einnig er í hópi 
allra auðugustu Kópavogsbúa átti 
fyrirtækið Hafnarnes í Þorlákshöfn, 
en seldi.

Samkvæmt svari við fyrirspurn 
Samfylkingarþingmannsins Krist-
jáns L. Möllers á Alþingi voru 
greiddar um 5,7 milljónir króna í 
veiðigjöld samtals í Kópavogi. Þrátt 
fyrir að vera ekki mikill útvegsbær 
er ýmis þjónusta við sjávarútveginn í 
bænum. Þá var sjávarútvegssýningin 
haldin hér í haust og þótti takast 
prýðilega. 

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.

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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Aðstoðarlögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins vill þyngja refsingar í vændiskaupamálum: 

Tvíbent skilaboð til lögreglu í vændismálum
„Ég á erfitt með að dæma fyrir aðra, en fyrir mína parta og örugglega 
margra annarra, þá eru það klárlega mál þar sem börn eiga í hlut. Þau 
eru alltaf saklaus af aðstæðunum og þau búa ekki aðstæðurnar til,“ segir 
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðarlögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, 
spurðu um erfiðustu verkefnin sem lögreglan glímir við. 

Alda Hrönn er nýlega komin til starfa 
hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins, 
eftir farsælt starf hjá lögreglunni á 
Suðurnesjum, þar sem hún starfaði 
einnig undir stjórn Sigríðar Bjarkar 
Guðjónsdóttur, sem nú er lögreglu-
stjóri höfuðborgarsvæðisins. 

Reykjavík vikublað átti samtal við 
Öldu Hrönn á dögunum og spurði út í 
áhersluverkefni lögreglu höfuðborgar-
svæðisins með nýjum stjórnendum. 

Alda Hrönn segir að hlutverk lög-
reglunnar sé öðru fremur að þjón-
usta borgarana. Það séu verkefni 
lögreglunnar um allt land og líka 
í Reykjavík, en embættið hér hafi 
raunar einnig ýmis stjórnsýslutengd 
verkefni, líkt og útgáfu skotvopna-
leyfa. 

Heimilisofbeldi og vændi
„Það er áhersla á heimilisofbeldismálin 
og núna, aukin áhersla á mansal og 
vændi, auk kynferðisbrotanna,“ segir 
Alda Hrönn um helstu áherslumál. 
„Það verður einnig betur staðið að 
útlendingamálum, með heildaryfirsýn 
yfir þau. Þetta eru helstu verkefnin, auk 
þess auðvitað að standa sig áfram vel í 
öðrum verkefnum líka.“

Alda Hrönn heldur áfram. „Svo ég 
nefni aftur mansal og vændi. Þetta er 
skipulögð glæpastarfsemi. Þannig að 
þetta er þáttur í að auka öryggi borg-
aranna og vinna í þágu þeirra.“
- Hafa þessir málaflokkar, heimilisof-
beldi, vændi og mansal, verið vanræktir 
hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins? 

„Ég eiginlega er ekki bær til að segja 

til um það. En það er klárt að ekki hefur 
verið lokið við að innleiða sambæri-
legt verkefni í heimilisofbeldismálum 
og við hófum á Suðurnesjum. En það 
er ekki vanræksla af hálfu embætt-
isins hér. En það er ef til vill þyngra 
að koma þessu af stað með öllum 
sveitarfélögunum hér á höfuðborgar-
svæðinu. Þetta er stærra verkefni en á 
Suðurnesjum og að sjálfsögðu getum 
við alltaf gert betur.“

Nota „gluggann“
- Geturðu lýst þeirri aðferð sem þið 
hafið notað í heimilisofbeldismálum 
á Suðurnesjum? Þetta verkefni er þess 
eðlis er það ekki rétt, að það snertir fleiri 
en lögreglu? 

„Það er í rauninni þannig að þegar 
við fáum vitneskju um heimilisofbeldi 
eða útkall í þessar aðstæður, þá lítum 
við þannig á að það opnist gluggi. 
Þar sem þolandinn er tilbúinn til að 
vinna með lögreglu, og lögregla hefur 
möguleika til að afla sönnunargagna. 

Það skiptir máli að ná til brotaþola og 
veita honum aðstoð sem hann þarf í 
þessum aðstæðum. Fólk er ekki sjálf-
viljugt í þessum aðstæðum. Það er brýn 
ástæða til að grípa inn í og aðstoða 
brotaþola. Oft eru líka börn á heimili. 
Þau eru ekki sjálfbjarga þar. Þegar þessi 
gluggi opnast þá kallar lögreglan eftir 
aðstoð félagsþjónustu. Aðkoma félags-
þjónustunnar/barnaverndar er í öllum 
tilvikum þar sem barn er á heimili eða 
skráð á heimili en ef ekki er óskað eftir 
samþykki brotaþola til að starfsmaður 
félagsþjónustu komi á staðinn. Þetta er 
til að gæta hagsmuna brotaþola, allt 
með það að leiðarljósi.“

Vilja rjúfa vítahringinn
Alda lýsir því að ítarleg rannsókn fari 
fram á vettvangi heimilisofbeldis. 
Því sinni rannsóknarlögreglumenn. 
„Þannig að við öflum þeirra sönnunar-
gagna sem þarf til að vinna málið 
áfram. Áður var þetta þannig að við 
komum inn á vettvang og handtókum 
gerandann. Hann var yfirleitt bara 
tekinn, oft undir áhrifum, var í haldi í 
nokkra klukkutíma til að róast, og svo 
bara sendur heim, en þá lokast þessi 
„gluggi“,“ segir Alda Hrönn. 

Hún lýsir því hvernig eldri vinnu-
brögð í öðru lagaumhverfi hafi litlu 
skilað. „Næsta virka dag var kannski 
hringt í brotaþola og spurt „viltu kæra? 
“En þá segir hann kannski bara „nei 
takk“ því hann hefur ekkert val um 
annað, gerandinn kominn heim og 
ekkert annað í stöðunni. Þannig að 
við viljum rjúfa þennan vítahring,“ 
bætir hún við. 

Sýnilegur árangur
Hún segir að á Suðurnesjum hafi verið 
fylgst með þolendum heimilisofbeldis. 
Málum sé fylgt eftir þannig að viðkom-
andi sé heimsóttur viku eftir tilkynn-
ingu til lögreglu. Þá sé kannað hvort 
ofbeldið eigi sér enn stað, hvort þol-
andi sé með nýja áverka. „Þannig að 
við sjáum hvort viðkomandi sé fangi á 
eigin heimili. Um þetta snýst þetta. Að 
veita þessa fyrstu aðstoð og til þess að 
reyna að rjúfa þennan vítahring. Að 
sjálfsögðu er það megin markmiðið að 
þolandi og gerandi leiti sér aðstoðar 

þannig að vítahringurinn sé rofinn og 
bætt verði úr.“
- Lögreglunni á Suðurnesjum hefur verið 
hrósað fyrir góðan árangur í heimilis-
ofbeldismálum. En hefur hann verið 
mældur? 

„Það hafa ekki enn verið gerðar 
félagsfræðilegar rannsóknir á þessu. 
Karlar til ábyrgðar er enn sem komið 
er eina úrræðið fyrir karla sem eru 
gerendur í heimilisofbeldi. Frá vori 
hafa þeir verið að taka við konum 
sem gerendum í heimilisofbeldi. Hjá 
þeim er mjög mikil fjölgun frá karl-
mönnum á Suðurnesjum. Bæði þeir 
sjálfir og barnaverndaryfirvöld á 
Suðurnesjum eru að nota þetta úrræði 
í fjölskyldumeðferð fyrir fólk sem er í 
þessum aðstæðum,“ segir Alda Hrönn 
og vísar einnig til tölulegra gagna frá 
Kvennaathvarfinu. Þær sýni að umtals-
vert færri konur frá Suðurnesjum leiti 
til athvarfsins en áður. „Þetta er rakið 
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Hugsjón
Alda Hrönn hóf löggæslustörf árið 
1999 í sumarafleysingum og starfaði 
í lögreglunni meðfram námi í lög-
fræði í tvö sumur. Hún var fulltrúi 
hjá Sýslumanninum í Hafnarfirði frá 
2001 og fór þaðan við sameiningu 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu á höfuðborgarsvæðið árið 2007 
en þaðan til lögregluembættisins 
á Suðurnesjum síðla sama árs. Þar 
var hún við störf þar til hún tók við 
starfi aðstoðarlögreglustjóra höf-
uðborgarsvæðisins nú í haust, með 
þeirri undantekningu raunar að fyrir 
nokkrum misserum var hún í eitt ár 
settur saksóknari í efmahagsbrotum. 
Spurð um hvers vegna hún valdi lög-
reglustörfin segir Alda Hrönn: „Ég 
væri ekki hérna ef þetta væri ekki 
mín hugsjón.“

Alda Hrönn telur að fræða þurfi lögreglumenn, ákærendur, dómara og fleiri 
um mansal og vændi.

„Ég á ákaflega bágt með 
að trúa því að það sé 
raunverulegur vilji fyrir 
því hjá manneskju að 
stunda þessa vinnu.“

Auglýsingasíminn er 578 1190

Netfang: auglysingar@fotspor.is.
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til þessara inngripa. Með því að beita 
þessum úrræðum, nálgunarbanni og 
brottvísun af heimili erum við að veita 
þolendum heimilisofbeldis, sem einnig 
fá réttargæslumann, tækifæri til að vera 
á eigin heimili í stað þess að gerandinn 
verði þar áfram.“

Mikil þörf á fræðslu
- Nú hefur oft komið fram að mikil tengsl 
séu milli vændis og mansals. Hvernig 
getur lögreglan beitt sér til að uppræta 
þetta? 

„Í fyrsta lagi er það bara fræðsla. 
Það þarf fræðslu til lögreglumanna 
og ákærenda, dómara, fræðslu fyrir 
almenning, félagsþjónustu, heilbrigð-
isyfirvöld, alla sem koma að þessu. 
Á grundvelli síðustu aðgerðaráætl-
unar stjórnvalda þá var komið af stað 
fræðsluhópi á vegum innanríkisráðu-
neytisins og það er búið að fara núna í 
töluverða herferð til að kynna mansal, 
hvað það er, helstu einkenni og slíkt,“ 
segir Alda Hrönn og bætir því við að 
undanfarna mánuði hafi rúmlega 200 
manns fengið fræðslu af því tagi. „Ef 
að við fræðum ekki og berum ekki 
kennsl á fórnarlömbin, þá verða engin 
fórnarlömb. Almennt er það þannig 
að fórnarlömb mansals gefa sig ekki 
fram, hvorki við lögregluyfirvalda eða 
aðra, og segja að þau séu fórnarlömb. 
Oft hafa þau bara ekki þekkingu á því 
hvað mansal er. Það eru þessi einkenni 
sem þarf að bera kennsl á til þess að 
geta greint þau. Við þurfum fyrst og 
fremst að bera kennsl á einkennin ef 
við eigum að geta veitt þeim öryggi og 
nauðsynlega aðstoð.“

Alda Hrönn bætir því við að rannsaka 
þurfi mansalsmál frekar. Mansalsmál 
séu stór og rannsóknir á þeim oft tíma-
frekar og kostanaðarsamar. „En vonandi 
erum við að fara að bæta okkur í því 
og erum að fara að skoða þetta betur.“

Ekki raunverulegt val
- Nú er hafa staðið réttarhöld í Héraðs-
dómi Reykjavíkur yfir 40 mönnum sem 
sakaðir eru um kaup á vændi. Fram 
hefur komið að rannsókn málsins hófst 
sem rannsókn á mansali. En það er ekki 
ákært fyrir það. Hvað skýrir? 

„Ég á erfitt með að fara inn í einstök 
mál eins og það, en ef ég get talað um 
það almennt, þá er það þannig og það 
er viðurkennt í þessum „heimi“, að 
mansal er oft yfirhatturinn á þessari 
skipulagðri glæpastarfsemi þar sem 
verið er að versla með fólk. Lögregla 
getur verið með fórnarlamb mansals 
í höndunum, en erfitt er að ná sak-
fellingu fyrir mansalið. Stundum er 
sakfellt fyrir önnur brot sem þessu 
tengjast, til dæmis vændi, milligöngu, 
peningaþvætti, málamyndahjónabönd, 
eða hvað annað sem er,“ segir Alda 
Hrönn. 

Hún greinir frá því að hún hafi nýlega 
setið alþjóðlega ráðstefnu um mansal á 
Norðurlöndum og á Balkanskaga. „Það 
eru færri mansalsmál hér, klárlega, en 
það er alls staðar þannig að það er erfitt 
að sanna þetta. Sönnunarkröfurnar 
eru mjög ríkar. Því verða sakfellingar 
í mörgum löndum á öðrum grundvelli 
en fyrir sjálft mansalið.“

- Skiptir sænska leiðin svonefnda, að 
kaup á vændi séu glæpur en ekki það 
að selja vændi, máli í þessu sambandi? 

„Já, klárlega. Það er mín sýn og 
annarra sem vinnum að þessu að við 
erum stundum með konur sem vilja 
oft ekki okkar aðstoð. Þetta eru svo-
kallaðar vændiskonur, þær sem eru að 
selja sig í vændi. Þær vilja ekki íhlutun, 
en hins vegar eru það afar fáar konur 
sem eru ekki í viðkvæmri aðstöðu. 
Þær eru lang flestar í viðkvæmri að-
stöðu að því leyti að þær hafa ekki 
raunverulegt val. Stundum eru þær 
beinlínis gerðar út, en stundum er það 
líka þannig að þær eru oft frá landi 
þar sem ríkir mikil spilling, þær hafa 
einhvern tímann, á einhverjum tíma-
punkti, verið gerðar sjálfar út. Þetta er 
það sem þær kunna og hafa haft lifi-
brauð af, þær koma frá fátæku ríki og 
svo framvegis. Þannig að raunverulega 
valið er í rauninni ekki fyrir hendi. Í 
almennri umræðu er stundum talað 
um þær „sem vilja þetta“. Þær eru 
mjög fáar og ég bara leyfi mér að ef-
ast, að þær séu ekki í viðkvæmri stöðu, 
þannig að viðkomandi þurfi einhvers 
konar aðstoð. Ég á ákaflega bágt með 
að trúa því að það sé raunverulegur 
vilji fyrir því hjá manneskju að stunda 
þessa vinnu.“

Sektir of lágar
- Á það hefur verið bent að þessi vilji 
löggjafans, Alþingis, að færa ábyrgð 
á vændi yfir á kaupandann nái ekki 
markmiði sínu vegna þess að fælingar-
mátturinn sé fólginn í því að menn 
verði uppvísir að vændiskaupum. 
Þótt menn séu teknir af kerfinu, eins 
og dæmi eru um, þá sé eins og það sé 
þegjandi samkomulag um að ekki verði 
upplýst hverjir þarna eru á ferðinni. 

Hvaða skoðun hefur þú á þessu? 
„Mín skoðun er sú, sama og hjá rík-

issaksóknari núna, að krefjast þess að 
það sé opið þinghald í vændiskaupa-
málum, vegna þess að þar er raun-
verulega forvörnin. Það að viðkom-
andi sé ekki nafngreindur gerir það 
að verkum að forvarnargildið er ekki 
það sama. Þannig að þá höfum við 
of mikla eftirspurn. Við þurfum að 
stemma stigu við eftirspurninni. Það 
er mitt mat og ríkissaksónara líka að 
við gerum þá meira með því að þetta 
séu ekki lokuð þinghöld.“

Alda Hrönn bætir því við að enn 
meira mætti gera. „Sektir í þessum 
málum hafa verið of lágar að mínu 
mati. Þá erum við ef til vill að fá tvö-

föld skilaboð. Löggjafinn og dóms-
valdið senda eiginlega tvíbent skila-
boð. Löggjafinn telur þetta ólögmætt 
en refsiramminn er lágur og dóms-
valdið hefur túlkað lögin eins og raun 
ber vitni,“ segir Alda Hrönn Jóhanns-
dóttir. 

Sjónarmið beggja kynja
- Ef við lítum annað, þá er það nýtt af 
nálinni hér á höfuðborgarsvæðinu, að 
lögregluliðinu sé stýrt af konu, hvað 
þá tveimur konum. Talað hefur verið 
um karlaveldi í lögreglunni. Hvernig 
upplifir þú starfsumhverfið? 

„Ég upplifi það bara vel. Okkur er 
mjög vel tekið af lang flestum. Við 
höfum verið í þessu samfélagi lengi 
Mér persónulega hefur líkað mjög vel 
að starfa í þessum geira og hefur þótt 
það mjög skemmtilegt, eftir sex ára 
starf með Sigríði Björk. Mér finnst 
líka gríðarlega mikill kostur að vera 
með konur inn í kerfinu. Það hefur 
bara sýnt sig í stórum sem smáum 
málum sem við höfum verið með að 
það skiptir máli að við séum með sjón-
armið beggja kynja. Og ég held að þú 
getir alveg spurt þá kollega okkar sem 
við höfum unnið hvað lengst með að 
þetta er orðin sú dýnamík sem hefur 
reynst best.“
- Nýlega kom fram að konur eru samt 
sem áður aðeins um 13 prósent lög-
reglumanna. Þarf ekki að jafna þetta 
hlutfall frekar? 

„Jú, ég myndi nú halda það. Að 
sjálfsögðu fer þetta eitthvað eftir áhuga 
viðkomandi. Kynin eru ólík, en ég 
held samt að það hafi verið erfitt fyrir 
konur að ná fótfestu inni í stéttum þar 
sem hefur verið mikil kynjaskipting. 
Ég held að þetta sé allt að breytast. 
Maður sér það. Við þurfum líka að 
fjölga konum í stjórnunarstöðum 
innan lögreglunnar. Það er bara ein 
kona sem hefur verið skipuð yfirlög-
regluþjónn. Það segir sitt.“

Alda Hrönn segir of snemmt að 
svara því til hvort gengið verði sér-
staklega í að fjölga konum innan lög-
reglunnar. „Ég held samt að það þurfi 
alltaf að gæta jafnræðis þannig að það 
sé alltaf hæfasti aðilinn valinn í starfið 
hverju sinni, hvort sem það er kona 
eða karl. En að sjálfsögðu þarf að líka 
að líta til kynjahlutfallsins og líta til 
jafnréttislaganna í þessum efnum,“ 
segir Alda Hrönn Jóhannsdóttir, 
aðstoðarlögreglustjóri höfuðborgar-
svæðsins.

Val og að-
stöðumunur
Sænska leiðin svonefnda var inn-
leidd í íslensk lög árið 2009. Þá var 
samþykkt frumvarp um að kaup á 
vændi yrðu refsiverð. Í greinargerð 
með frumvarpinu segir meðal annars 
um sænsku leiðina að hún miði við 
að „það sé hlutverk löggjafans að 
sporna við sölu á kynlífi, enda sé ekki 
ásættanlegt að líta á mannslíkamann 
sem söluvöru. Einnig er gengið út 
frá því að ábyrgðin af viðskiptunum 
hvíli á herðum kaupandans en ekki 
seljandans, enda sé aðstöðumunur 
þeirra ævinlega mikill. Loks er litið 
svo á að það sé kaupandinn sem í 
krafti peninganna hafi eiginlegt val 
um að kaupa eða kaupa ekki, enda 
staða hans í langflestum tilvikum 
miklum mun sterkari en staða þess 
sem selur aðgang að líkama sínum 
til kynlífsathafna.“

Austurríska 
leiðin
Austurríska leiðin svonefnda var 
sett í lög hér á landi árið 2011. 
Samkvæmt henni er heimilt að 
fjarlægja ofbeldismann af heimili 
og setja nálgunarbann á viðkom-
andi. Markmið laganna er að styrkja 
réttarstöðu fórnarlamba ofbeldis, 
sérstaklega þeirra sem verða fyrir 
heimilisofbeldi.

„sektir í þessum málum hafa verið of lágar að mínu mati,“ segir Alda Hrönn.

„Við viljum rjúfa  
þennan vítahring.“

Alda Hrönn lýsir aðgerðum lög-
reglunnar í heimilisofbeldismálum.

Alda Hrönn telur að réttarhöld í 
vændiskaupamálum eigi að halda 
fyrir opnum tjöldum. 

Mynd: Pressphotos.biz
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Ný bók um kafbátaárásir Þjóðverja í Síðari-Heimsstyrjöld: 

„Sagan er til að læra af henni“
„Þegar ég var að skrifa tvær fyrri 
bækur mínar Dauðinn í Dumbs-
hafi og Návígi á norðurslóðum sem 
komu út 2011 og 2012 rannsakaði 
ég mjög mikið af ýmsum heim-
ildum. Þá fann ég einfaldlega mjög 
mikið af efni frá þessum tíma sem 
ég hugsa að gæti verið áhugavert 
fyrir íslenska lesendur en hefur ekki 
verið gerð mikil skil á íslensku til 
þessa,“ segir Magnús Þór Hafsteins-
son, höfundur bókarinnar Tarfurinn 
frá Skalpaflóa. Bókinn fjallar um 
kafbátaforingja Þjóðverja, Günther 
Prien, í Seinni-Heimsstyrjöld. „Ég 
hef því haldið áfram að grúska í 
þessari sögu seinni heimsstyrjaldar 
og einkum því sem tengist hafinu 
og Íslandi með einum eða öðrum 
hætti þó ég hafi aldrei æltað mér og 
hyggist reyndar ekki festast í þessu 
tímabili. Mér finnst bara að þetta 
þurfi að komast til skila hér á landi, 
að það eigi erindi við okkur í nútím-
anum. Sagan er til að læra af henni,“ 
segir Magnús. 

- Hvers vegna kafbátahernaður? 
„Ég valdi að segja sögu kafbátaforingja 
vegna þess að mig langaði til að varpa 
ljósi á sögu kafbátahernaðarins. Allir 
óttuðust þýsku kafbátana, ekki síst ís-
lenskir sjófarendur. Ég kaus að gera það 
með því að segja sögu eins manns og 
áhafnar hans. Prien var einn af dáðustu 
foringjum þýska kafbátaflotans, varð 
hetja nánast frá fyrstu stundu þegar 
honum tókst að komast inn á skipa-
lægi breska flotans á Orkneyjum og 
sökkva þar heilu orrustuskipi og síðan 
sleppa aftur út heilu og höldnu. Hann 
og menn hans á U47 herjuðu síðar á 
siglingaleiðum suður af Íslandi og voru 
meðal þeirra sem ullu miklum ótta. 
Fyrstu mennirnir frá Íslandi sem urðu 
fórnarlömb þýsks kafbáts létu lífið af 
völdum árásar þeirra. Þetta voru tveir 
þýskir innflytjendur á Íslandi sem voru 
teknir fastir við hernámið og sendir 
úr landi af Bretum. Það var verið að 
flytja þá með fangaskipi í fangabúðir 
í Kanada þegar Prien og menn hans 
sökktu skipinu með geysilegu mann-
tjóni. Þetta var skip sem oft hafði 
komið til Íslands fyrir stríð með far-
þega og var þekkt hér á landi. Prien og 
menn hans hurfu svo með dularfullum 
hætti í skipalestarorrustu djúpt suður 
af Íslandi þegar sól þeirra skein hvað 
skærast. 

Íslendingarnir
- Hvað um fórnarlömbin? Er ekkert erfitt 
að fjalla um þessa menn sem sannarlega 
urðu íslenskum sjómönnum að bana? 

„Mér finnst það áhugavert að reyna 
að skoða aðeins hvernig menn þetta 
voru. Hvað gekk þeim eiginlega til? 
Ég reyni aðeins að koma inn á það í 
þessari bók þó ég sé ekki að réttlæta 
þá á neinn hátt. Menn eins og Prien 
áttu sinn bakgrunn eins og aðrir. Og 
Þjóðverjar töldu að þeir ættu harma 
að hefna eftir fyrri heimsstyrjöld. Ég 
kem aðeins inn á þessar sögulegu 
forsendur í þessari bók. Og þýsku 
kafbátarnir vöktu mikinn ótta, ekki 
síst hér á Íslandi enda vorum við mjög 
háð flutningum á hafinu. Það mátti líka 

sjá merki um þennan ótta sem Prien 
og félagar sköpuðu m. a. með miklum 
viðbúnaði í Hvalfirði.“

Hér á eftir fer stuttur kafli úr bók-
inni. Prien og menn hans hafa komist 
inn á breska herskipalægið á Skalpaflóa 
á Orkneyjum. Það er norðan við Pentil-
inn svokallaða, siglingaleiðina um 
sundið norður af meginlandi Skotlands 
sem flestir íslenskir sjómenn kannast 
við. Kafbáturinn U47 hefur að nýju 
komist í skotstöðu gegn orrustuskip-
inu Royal Oak eftir að fyrsta atlagan 
mistókst. Günther Prien og menn hans 
gera aðra árás: 

Árásin á Royal Oak
„Á meðan áhöfn Royal Oak reyndi að 
komast að niðurstöðu um hvað hafði 
hent skip þeirra, héldu Prien og menn 
hans áfram ráðstöfunum til að skjóta 
fleiri tundurskeytum. 

Prien stóð á stjórnpalli og horfði enn 
gegnum sjónauka sinn í átt að bresku 
skipunum. Hann var bæði ráðvilltur 
og hissa. Skipherrann undraðist mjög 
að engin viðbrögð voru sjáanleg um 
borð í þeim eða í landi við því að 
tundurskeyti hefði hæft annað skipið. 
Hann hafði búist við miklu uppnámi 
eftir sprenginguna en allt var með 
kyrrum kjörum. Engir varðbátar eða 
tundurspillar sáust. Ekkert benti til að 
Breta grunaði að óvinakafbátur léki nú 
lausum hala inni á skipalæginu. Prien 
velti fyrir sér skamma stund hvort rétt 
væri að láta sig hverfa nú á meðan allt 
væri enn rólegt. Það var freistandi að 
nota tækifærið og fara aftur út sömu leið 
og þeir hefðu komið. U47 hafði verið 
stefnt í áttina að Kirkjusundi eftir að 
tundurskeytunum var hleypt af. Þeir 
voru að höfra frá vettvangi því áhöfnin 
bjóst við því að Bretar hæfu strax kaf-
bátaleit. Þeir fengju því ekki annað 
tækifæri til að skjóta tundurskeytum. 

Ósýnilegir
Þegar Prien varð ekki var við nein við-
brögð Breta, ýtti hann þeirri hugsun frá 
sér að draga kafbát sinn í hlé. Fyrst þeir 
væru komnir inn á sjálfan Skalpaflóa 
bæri þeim skylda til að reka smiðs-
höggið á það sem þeir hefðu þegar 
hafist handa við. Niðri í kafbátnum 
höfðu menn unnið hratt og fumlaust 
þrátt fyrir alla óvissuna sem ríkti uppi 
á stjórnpalli. Þaðan barst nú tilkynning 
um að ný tundurskeyti væru tilbúin í 
rörunum. Ekkert væri því til fyrirstöðu 
að skjóta þeim. Prien tók ákvörðun. 

„Við snúum við. Stefna þrír–einn–
fimm,“ sagði skipherrann stuttlega. 

Dauðafæri
Skipunin var framkvæmd án hiks. 
U47 beygði snöggt á stjórnborða og 
sneri við. Brátt var kafbáturinn kom-
inn á norðvesturstefnu, aftur inn á 
skipalægið. Nú ætlaði Prien ekki að 
láta skeika að sköpuðu á neinn hátt. 
Hann var búinn að ákveða að ráðast 
í þessari atlögu eingöngu á það skip 
sem var nær og hann var viss um að 
væri Royal Oak. Kafbáturinn nálgað-
ist orrustuskipið og þrjú tundurskeyti 
voru tilbúin í stefni hans. Prien lét 
hleypa þeim öllum af í enn meira 
dauðafæri en þegar hann gerði fyrri 
atlöguna. Strax á eftir var kafbátnum 
snúið við á stefnu frá skotmarkinu 
svo hann mætti leynast í rökkrinu. 

Tundurskeyti nálgast
Þjóðverjarnir á stjórnpalli U47 
horfðu á dökkan skugga þessa mikla 
herskips sem lá þarna 180 metra langt 
í öllu sínu veldi. Kafbátsmennirnir 
héldu nánast niðri í sér andanum á 
meðan tundurskeytin æddu að marki. 
Þeir mundu vel hvaða tortímingar-
máttur bjó í þessum vopnum frá því 
höfðu horft á eitt tundurskeyti nán-
ast rífa Bosniu í tvennt á Biskajaflóa 
réttum fimm vikum fyrr. Þjóðverjarir 
þurftu ekki að bíða lengi. Ógurlegar 
sprengingar kváðu við þegar að 
minnsta kosti tvö tundurskeytanna 
hæfðu risann stjórnborðsmegin rétt 
framan við miðju. Annað þeirra 
sprakk undir fremra mastrinu 
og yfirbyggingunni á meðan hitt 
hæfði undir næst fremsta fallbyssu-
turninum framan við brú skipsins. 

Sjór inn í vélarrúmið
Tundurskeytið, sem hæfði undir yfir-
byggingunni, reif gat á einn af helstu 
olíutönkum Royal Oak. Svartolían 
streymdi út og breiddist yfir hafflöt-
inn. Sjór fossaði inn í vélarrúm orr-
ustuskipsins. Eldhaf kviknaði í skot-
færageymslu. Sprenging þeytti braki 
hátt til lofts. Margir af þeim mönnum 
sem höfðu nú lagst aftur til svefns 
eftir að fyrsta tundurskeytið hafnaði 
á stafni skipsins fórust á nokkrum 
augnablikum í sprengingum og 
eldunum sem kviknuðu í kjölfar 
þess að tundurskeytin hæfðu og 
rifu skipið á hol. Öllu rafmagni sló 
út í Royal Oak. Ljós slokknuðu og 
vígdrekinn myrkvaðist. Þar með varð 
hvorki hægt að koma skilaboðum um 
kallkerfi skipsins né senda ljósmerki 
í land. Risinn var lamaður. Konungs-
eikin riðaði til falls.“ 

magnús Þór Hafsteinsson. Günther Prien.



Við bjóðum MediSmart Ruby blóðsykurmæla og 

strimla frítt fyrir þá sem eru með skírteini frá TR.  

 

• Mjög einfaldur í notkun, stór skjár, léttur og handhægur 

• “No coding” þarf ekki að núllstilla 

• Þarf mjög lítið magn til mælinga, aðeins 0,6µl 

• Mælir blóðsykur á bilinu 1,1-35 mmol/L 

• Mæling tekur aðeins 5 sek. 

• Geymir 480 mælingar í minni 

• Hægt að tengja við tölvu 
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ALLAR ALMENNAR BÍLAVIÐGERÐIR
Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

NÝ OG BETRI 
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þessa 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan og 

Opel ef spíss slitnar.
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Íslenska lambið, sjávarfang og sykurskúlptúr innblásinn af jólum: 

Gull á gull ofan!
Íslenska kokkalandsliðið rakaði inn verðlaunum á heimsmeistara-
mótinu í matreiðslu í síðustu viku. Okkar fólk fékk gullverðlaun 
fyrir þriggja rétta heita máltíð og eins fyrir kalda borðið – báðar 
aðal keppnisgreinarnar. Þá unnu margir persónulega sigra. María 
Shramko sykurskreytingarmeistari íslenska kokkalandsliðsins vann 
þrenn gullverðlaun og ein bronsverðlaun í einstaklingskeppni á sínu 
sérsviði - með jólainnblásnum og listrænum sykurskúlptúrum. 

Náð fyrir augum  
strangra dómara
Allt þarf að ganga upp til að ná ár-
angri sem þessum. Liðið þarf að vinna 
saman sem ein heild og stjórnun og 
skipulag þurfa að vera í fullkomnu 
lagi. Dómararnir eru strangir og gerð 
er krafa um útlit rétta og frumleika, 
ekki síður en bragð og áferð. Íslenska 
kokkalandsliðið leggur áherslu á ís-
lenskt hráefni og umgjörð. Á bak við 
þennan árangur liggur ómæld vinna, 
eljusemi og dugnaður keppenda og 
þeirra sem standa að kokkalands-
liðinu. 

Keppnin vekur  
heimsathygli
Athygli kokka, annarra fagmanna, 
matgæðinga og matarblaðamanna um 
allan heima hefur verið á keppninni 
í Lúxemborg síðustu daga. Íslensku 
keppendurnir eru frábærir sendiherrar 
og fulltrúar Íslands. Það er hreinlega 
magnað að landslið Íslands skuli koma 
heim hlaðið hóli og verðlaunum eftir 
jafn erfiða keppni við færustu mat-
reiðslumenn heims. 

Stóðu fyrir sínu
Okkar menn áttu í fullu té við stærri 

þjóðir – þrátt fyrir mikin aðstöðu-
mun. Á það hefur verið bent á þessum 
síðum hversu veglega frændur okkar á 
Norðurlöndunum standa á bak við sína 
menn. Stjórnvöld í þessum löndum 

gera sér grein fyrir því að góður ár-
angur matreiðslumannanna þeirra 
skilar sér í fleiri ferðamönnum, meiri 
útflutningi á matvælum og svo mætti 
áfram telja. Svo er sérstök matarstefna 
eitthvað sem frændum okkar þykir 
eðlilegt að hlúa að. 

Singapúr heimsmeistari  
á samanlögðu
Heimsmeistaramótið í matreiðslu er 
stigakeppni og sigurvegarinn er sá sem 
kemur best út í heildina. Í ár var það 
lið Síngapúr sem hampaði heimsmeist-
aratitlinum í matreiðslu á samnlögðum 
árangri. Í öðru sæti voru Svíar sem 
áttu titil að verja og Bandaríkjamenn 
voru í því þriðja. Í ungliðakeppninni 
unnu Svisslendingar en Svíar voru í 
öðru sæti en Norðmenn í því þriðja. 
Árangur Svía og Norðmanna í alþjó-
legum matreiðslukeppnum hefur verið 
undraverður síðustu ár. Bæjarblaðið 

Kópavogur óskar þessum þjóðum – og 
íslenska kokkalandsliðinu – til ham-
ingju með árangurinn. 

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.

Útlit og frumleiki skipta máli í eldamennskunni ekki síður en áferð og bragð.
 Myndir: Kokkalandslið Íslands.

maría shramko sem hér sést ásamt 
sykurlistaverki sínu, rakar inn verð-
launum.

Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað






