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Ágætu félagar

Við erum að fjalla um spillingu og ótrúlegt að slík vinnubrögðum eins og lýst er í greininni
sem hér fylgir með geti viðgengist á Íslandi.   Greinin ber heitið (fylgiskjal 1):

Lög um fiskeldi og ólígarkar

Það sem verið er að fjalla um er skilgreint ,,Að fanga ríkisvaldið" (e. state capture).  ,,Í
umbreytingarhagkerfum (e. transition economies), hefur spilling tekið á sig nýja mynd; - hinir
svokölluðu klíkubræður, "ólígarkar", vasast í stefnumótun stjórnvalda og móta jafnvel
leikreglurnar sjálfir til að þjóna eigin hagsmunum og gefa sjálfum sér þannig einstakt forskot
á við aðra á markaði“.

Samkeppniseftirlitið
Fyrir Samkeppniseftirlitið er sérstaklega áhugavert að skoða ,,……og gefa sjálfum sér þannig
einstakt forskot á við aðra á markaði“.  Undirritaður hefur verið að gagnrýna spillingu innan 
greinarinnar og stjórnsýslunnar er tengist undirbúningi og gerð laga um fiskeldi. 
Samkeppnisyfirvöld víða um heim líta almennt á þrjár tegundir aðgangshindrana í 
rannsóknum sínum. Í þessu tilviki ætti íslenska Samkeppniseftirliðið að skoða sérstaklega 
,,hindranir sem stafa af lögum og reglugerðum“.  Á þessu stigi er ekki verið að senda 
formlega kvörtun til Samkeppniseftirlitsins.  Í minni rannsókn, sem greint var frá í síðasta 
tölvupósti hér að neðan,  munu samkeppnishindranir m.a. verða skoðaðar og leitað 
aðstoðar frá fagaðilum eftir þörfum. Samkeppniseftirlitið mun verða upplýst um gagn mála 
og hér með bætt inn á stækkandi tölvupóstlista.
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Í fyrstu greininni af
sextán í Morgunblaðinu
var komist þannig að
orði: „Undirritaður
mun sýna fram á í
nokkrum greinum að
framin hafa verið alvar-
leg stjórnsýslubrot þar
sem stærstu laxeldis-
fyrirtæki Íslands höfðu
mikla aðkomu að breyt-
ingu nýgerðra fiskeld-
islaga.“


Í greininni var rakið hvað hafði
verið gert til að reyna að vekja at-
hygli stjórnmálamanna á málinu án
þess að þeir hefðu fyrir því að svara
eða þakka fyrir ábendingarnar.
Ítrekað hefur verið farið fram á að
gerð verði opinber rannsókn, m.a.
beiðni til stjórnskipunar- og eftirlits-
nefndar Alþingis og umboðsmanns
Alþingis, án þess að það hafi skilað
árangri.


Ólígarkar


Eftir að hafa skrifað nokkar grein-
ar í Morgunblaðið fékk ég ábendingu
um að það sem væri verið að fjalla
um væri skilgreint „Að fanga ríkis-
valdið“ (e. state capture). Í því sam-
bandi var einnig bent á: „Í umbreyt-
ingarhagkerfum (e. transition
economies) hefur spilling tekið á sig
nýja mynd; hinir svokölluðu klíku-
bræður, „ólígarkar“, vasast í stefnu-
mótun stjórnvalda og móta jafnvel
leikreglurnar sjálfir til að þjóna eigin
hagsmunum og gefa sjálfum sér
þannig einstakt forskot á aðra á
markaði.“


Stefnumótunin


Í greinunum hefur verið fjallað um
hvernig íslenskir leppar erlendra
fjárfesta hafa unnið með lobbíisma að
því að ná miklum fjárhagslegum
ávinningi, m.a. að koma sér í þá stöðu
að vera helstu ráðgjafar stjórnvalda
við stefnumótun í fiskeldi. Stjórnar-
formenn Arnarlax og Fiskeldis Aust-
fjarða voru í stefnumótunarhópnum
þar sem fyrirhuguð stefnumótun
stjórnvalda og atvinnugreinarinnar
breyttist í að vera að stærstum hluta
stefnumótun íslenskra leppa og er-
lendra fjárfesta.


Hindranir og tækifæri


Vinna íslenskra leppa í stefnumót-
uninni hefur miðast við að setja
hindranir eða koma í veg fyrir að
hindranir yrðu settar og í mjög
stuttu máli má t.d. nefna:


Blokkera: Til að geta haldið svæð-
um var heimild gefin í lögum til að
blokkera eldissvæði í a.m.k. fimm ár
með það að yfirskini að það eigi að
hefja eldi á ófrjóum laxi. – Þróun á
ófrjóum laxi er búið að stunda í um 30
ár og ekkert sem bendir til að þeirri
vinnu verði lokið á næstunni.


Erlent eignarhald: Með því að
koma í veg fyrir takmarkanir á erlent
eignarhald laxeldisfyrirtækja var
hægt að skrá þau á erlendan hluta-
bréfamarkað, auka eftirspurnina og
ná miklum fjárhagslegum ávinningi.


Leiðin til ávinnings: Engar reglur
um eignaraðild gáfu einum eða fáum
erlendum aðilum möguleika á að


eignast meirihluta í
laxeldisfyrirtækjunum,
verðleggja hlutabréfin,
selja síðan ákveðinn
hluta bréfanna við
skráningu á erlendan
hlutabréfamarkað og
eiga þannig möguleika
á ná til baka öllum þeim
fjármunum sem búið
var að leggja í félagið –
og jafnvel eignast fyrir-
tækið án þess að leggja
í raun neina fjármuni til
þess.


Tryggja enn meiri


ávinning: Unnið var á móti því að tak-
markanir væru settar á stærð
laxeldisfyrirtækja til að tryggja sem
mestan fjárhagslegan ávinning.


Úthlutunarkerfi: Komið var á
áhættumati erfðablöndunar sem út-
hlutunarkerfi fyrir laxeldisfyrirtæki í
meirihlutaeigu erlendra aðila sem
hefur ekkert eða lítið með umhverf-
isvernd að gera.


Fjárhagslegur ávinningur


Íslenskir leppar og erlendir fjár-
festar hafa náð og geta náð enn meiri
fjárhagslegum ávinningi:
Arnarlax getur verið með eldisleyfi


að verðmæti rúmir 60 milljarðar
króna.


Fiskeldi Austfjarða getur verið með
eldisleyfi að verðmæti um 45 millj-
arðar króna.


Heildarverðmæti eldisleyfa laxeld-
isfyrirtækja gæti numið um 170
milljörðum króna.


Framtíðarsýn


Það má gera ráð fyrir enn meiri
ávinningi ef stjórnvöld fara ekki að
vinna sína heimavinnu og engin
breyting verður gerð. Að óbreyttu
getur framtíðarsýnin verið þessi:


Mismunandi stefna: Eldisleyfi til
sjókvíaeldis á laxi verði að mestu í
eigu útlendinga en á sama tíma er
mikil andstaða og hindranir fyrir er-
lendri eignaraðild á sjávarútvegs-
fyrirtækjum, laxveiðiám og bújörð-
um.


Hagnaðurinn fluttur út: Erlendir
fjárfestar, sem fyrst komu að laxeld-
isfyrirtækjunum og eignuðu sér auð-
lindina „íslenskir firðir“, geta verið
búnir að selja sín hlutabréf og ná
miklum fjárhagslegum ávinningi sem
byggist á verðmæti eldisleyfa.


Mikill slagkraftur: Laxeldis-
fyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra
aðila sameinuð í eitt fyrirtæki sem er
þá þrisvar sinnum stærra en Brim og
hefur þannig mikinn slagkraft til að
fá sitt fram, bæði gagnvart litlum
sveitarfélögum og ríkisvaldinu.


Að lokum


Það sem einkennir þetta mál er að
opinberir starfsmenn, stjórnmála-
menn og aðrir hafa verið misnotaðir
eða hreinlega blekktir og því eðlilegt
að þeir vilji ekki vekja mikla athygli á
málinu. Uppbygging laxeldis á Ís-
landi hefur tekið mið af því að ís-
lenskir leppar og erlendir fjárfestar
nái sem mestum fjárhagslegum
ávinningi. Það sorglega er að við-
gengist hafa vinnubrögð eins og tíðk-
ast í vanþróuðum ríkjum. Þótt fram-
gangurinn í þessu máli hafi verið lítill
eða enginn verður haldið áfram að
vekja athygli á því og koma ábend-
ingum á framfæri til þeirra sem hafa
vilja, vald og getu til að taka á spill-
ingarmálum.


Eftir Valdimar Inga
Gunnarsson


» „Ólígarkar“ vasast í
stefnumótun stjórn-


valda og móta jafnvel
leikreglurnar sjálfir til
að þjóna eigin hags-
munum.


Valdimar Ingi
Gunnarsson


Höfundur er sjávarútvegsfræðingur
og hefur m.a. unnið við ýmis mál
tengd fiskeldi í rúm þrjátíu ár.
valdimar@sjavarutvegur.is


Lög um fiskeldi
og ólígarkar


Merkilegt hvað
mikið er gert úr þess-
ari mistalningu at-
kvæða í NV-
kjördæmi. Það eru
engin álitamál uppi
um framkvæmd
sjálfra kosninganna
og frágang kjörgagna
í kjördeildum. At-
kvæðatalningin á veg-
um yfirkjörstjórnar
kjördæmisins hefur
verið leiðrétt með endurtalningu
strax og vísbending um misræmi
kom upp. Ekki ástæða til að ve-
fengja þá niðurstöðu. Losaraleg
umgengni í einhverjum atriðum
með kjörgögn á talningarstað er
hins vegar ámælisverð og getur
eftir atvikum talist saknæm en það
er hins vegar langsótt að farið hafi
verið í kjörgögnin til þess að rugla
í þeim. Þá hefði þurft einbeittan
brotavilja til. Yfirkjörstjórnin hefur
beðist afsökunar enda er ábyrgðin
hennar. Sett á laggirnar rannsókn-
arkjörnefnd til að skoða málið. Þar
eiga allir þingflokkar fulltrúa sem
munu skv. formanni nefndarinnar
þurfa að halda marga fundi en til
hróss skal það sagt að opnir fundir
nefndarinnar með gestum eru til
fyrirmyndar. En eins og þetta mál
er vaxið hefði mátt leysa það í
tveggja manna tali undir hlöðuvegg
á nokkrum mínútum og tala svo
bara um veðrið sem er óþægilega
rysjótt þessa dagana. Þetta þykir
sjálfsagt gáleysislegt tal en til
hvers er landskjörstjórn ef ekki
má treysta því að kjörbréfin sem
hún gefur út séu lögmæt? Kosn-
ingar til Alþingis eru þannig í raun
þriggja þrepa verkefni. Rannsókn-
arverkefni eins og það sem nú fer
fram á vegum þingsins ætti fremur
að heyra undir landskjörstjórn.
Svo er það í fyllsta máta eðlilegt
að kjörbréfanefnd Alþingis yfirfari
kjörbréfin og þingið sjálft staðfesti


gildi þeirra. Þar með
væri þingið að lýsa yf-
ir trausti sínu á nið-
urstöðu landskjör-
stjórnar um lögmæti
kosninganna en ekki
að taka sér sjálfdæmi
um kjör sitt. Þannig
sé ég tilganginn með
þessu fyrirkomulagi.
En það má alveg setja
spurningarmerki við
rannsóknarhlutverk
þingsins þegar álita-
mál koma upp. Verði
kjörstjórnir hins vegar


uppvísar að einhverju athæfi eða
athafnaleysi sem ruglar niðurstöðu
kosninga horfa mál öðruvísi við.
Ekki er um slíkt að ræða nú. Ís-
lendingar mega vera þakklátir fyr-
ir að geta treyst því regluverki
sem hér gildir um framkvæmd
kosninga þótt gott megi lengi
bæta. Næsta víst er að svo verði
gert fyrir næstu kosningar. Óvilj-
andi mistök fyrirgefum við þegar
þau eru leiðrétt og afsök-
unarbeiðnir tökum við til greina.
Refsiverð háttsemi hlýtur hins veg-
ar að vera lögreglunnar að rann-
saka.


Það er auðvitað leitt þegar taln-
ingarmistök valda þeim ruglingi
fyrir jöfnunarsætisþingmenn sem
raun bar vitni; það skilur maður.
En þá er einnig hægt að velta því
fyrir sér hvort jöfnunarsætis-
þingmenn séu nokkurn tíma kór-
rétt kjörnir. Þær reglur sem þar
um gilda eru viðleitni til að jafna
vægi atkvæðanna á milli flokka og
landshluta. Þess vegna væri skyn-
samlegt fyrir jöfnunarsætis-
kandídata að bíða með að fagna
sigri þar til kjörbréf hafa verið
gefin út. En vitanlega er meira en
að segja það að slökkva undir
væntingunum.


Viljayfirlýsing kjósenda á kjör-
daginn 25. september sl. liggur
hins vegar fyrir samkvæmt gild-
andi reglum. Yfirgnæfandi meiri-
hluti kjósenda í NV-kjördæmi


treystir niðurstöðunni í sínu kjör-
dæmi skv. skoðanakönnun. Upp-
kosning gengur því gegn vilja
meirihluta kjósenda þar en mundi
örugglega breyta niðurstöðunni frá
fyrri kosningu; ekki bara í kjör-
dæminu heldur einnig á landsvísu.
Hverjum í hag eða óhag vitum við
ekki fyrir fram en réttmæti niður-
stöðunnar yrði eftir sem áður um-
deilt vegna þess að þá skapast
einnig tækifæri til að hafa áhrif á
úrslit nýrra kosninga í ljósi þeirra
fyrri. Þá er ekki ólíklegt að kæru-
glaðir sjái sér leik á borði hvernig
sem fer. Og aftur yrði allt togað og
teygt til hins ýtrasta. Lítið hefur
þó borið á umræðu um rétt kjós-
enda í þessu samhengi öllu. Nið-
urstaða kosninganna var þó skýr.
Vilja kjósenda á kjördegi á ekki að
virða að vettugi svo augljós sem
hann var.


En er ekki hindrunarlaust brott-
hlaup nýkjörins þingmanns úr ein-
um flokki í annan ríkari ástæða til
uppkosningar? Nei víst ekki, því
þingmenn hafa óskoraðan rétt til
að hlaupast undan þeim merkjum
sem þeir bjóða sig fram til og það
bara að eigin geðþótta. En þetta er
samt ekki einkamál þingmannsins.
Skýrar pólitískt málefnalegar
ástæður bjuggu ekki að baki hjá
honum og athæfi hans er á skjön
við vilja kjósenda í Suðurkjördæmi
í nýafstöðnum kosningum. Það er
lokaniðurstaða talningar í NV-
kjördæmi ekki.


Á að refsa kjósendum
að ósekju fyrir
hvernig þeir kusu?
Eftir Jón G. Guð-
björnsson » Lítið hefur þó borið á


umræðu um rétt
kjósenda í þessu sam-
hengi öllu. Vilja kjós-
enda á kjördegi á ekki
að virða að vettugi svo
augljós sem hann var.


Jón G.
Guðbjörnsson


Höfundur er kjósandi í NV-
kjördæmi.
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Nýverið bárust
okkur Íslendingum
þær fréttir frá frænd-
um okkar í Noregi að
sjávarútvegsráðherra
þeirra væri með
frumvarp í undirbún-
ingi, þess efnis að
hamla fjárfestingu er-
lendra aðila í norsk-
um sjávarútvegi.
Hvati ráðherrans er
að sögn nýleg fjárfesting íslensks
félags í norskri útgerð.


Á Íslandi voru samþykkt lög um
fiskeldi í júní 2019. Frumvarp til
þessara laga var lagt fram af sjáv-
arútvegsráðherra, Kristjáni Þór
Júlíussyni. Frumvarpið fór í um-
fjöllun hjá atvinnuveganefnd Al-
þingis, en hvorki þar á bæ, hjá Al-
þingi, né hjá ráðherra, virðist hafa
komið til efnislegrar umræðu að
hafa einhverja stjórn á því hver
umgjörð eignarhalds í þessari at-
vinnugrein skyldi vera. Til upplýs-
ingar þá eru til að mynda strangar
hömlur á eignaraðild erlendra fjár-
festa í fiskeldi í Færeyjum. Þess
skal getið að greinarhöfundur er
ekki mótfallinn erlendri eignaraðild
að atvinnulífi hérlendis. Það þarf
hins vegar að vera byggt á grund-
velli upplýstrar umræðu – sér í lagi
þegar atvinnugreinin grundvallast
á aðgangi að takmörkuðum gæðum.


Afleiðing lagasetningarinnar er
að eignarhald og aðgengi að eld-
isleyfum í sjávareldi við Ísland er


nú nánast alfarið á
hendi Norðmanna og
stefnir í að fyrirtækin í
þeirra eigu sameinist í
tvær blokkir. Eftir að
hafa fengið þessi gæði
afhent á silfurfati frá
Alþingi Íslendinga eru
norsku fyrirtækin nú
farin að endurselja Ís-
lendingum (einkum
nokkrum lífeyr-
issjóðum íslenskra
launþega) lítilsháttar


aðgengi að þessum fyrirtækjum og
auðlindum á verði, þar sem verð-
mætin endurspeglast í eldisleyfum.


Það er nöturlegt að horfa til þess
að þessi málsmeðferð var í boði
sjávarútvegsráðherra og Alþingis
Íslendinga. Í ljósi þess að Íslend-
ingum var neitað um lán í kjölfar
efnahagshrunsins 2008 getum við
varla talist skulda norskum yf-
irvöldum neitt í efnahagslegu til-
liti?


Alþingi í þágu er-
lendra hagsmuna?
Eftir Gísla Jón
Hjaltason


Gísli Jón Hjaltason


» Afleiðing lagasetn-
ingarinnar er að


eignarhald og aðgengi
að eldisleyfum í sjáv-
areldi við Ísland er nú
nánast alfarið á hendi
Norðmanna.


Höfundur hefur haft aðkomu að
rekstri sjávareldis við Ísland.
gislijonhjalta@gmail.com


Í grein í Morg-
unblaðinu fyrir
nokkru gera 12 ein-
staklingar at-
hugasemdir við heim-
ildamyndina
Leyndarmálið sem
undirritaður gerði og
sýnd var í Sjónvarp-
inu fyrr á þessu ári.


Sjálfsagt er að ræða


þetta mál frá öllum
hliðum en það verður ekki gert
með fullyrðingum sem enga stoð
eiga í raunveruleikanum. Þannig er
kjarninn í aðfinnslum tólfmenning-
anna að fyrirfram gefin niðurstaða
mín við vinnslu Leyndarmálsins sé
að Skúli Helgason hafi verið þjóf-
ur. Þetta er alrangt. Því er hvergi
haldið fram í myndinni, hvorki af
mér né öðrum.


Þjófsnafn á þann mann sem seldi
Biblíubréfið svokallaða árið 1972 er
komið frá Halldóri Gunnlaugssyni
sem kærði til lögreglu og fullyrti
að bréfinu hefði verið stolið frá
Kiðjabergi. Í myndinni er einfald-
lega sagt að þar sem Skúli brenndi
dagbækur sínar fyrir andlátið verði
aldrei hægt að vita hvort hann
eignaðist bréfið með heiðarlegum
hætti. Sú er einfaldlega staðan –
hvort sem okkur líkar hún betur
eða verr.


Myndin leiðir fram vitnisburð og
margvísleg rök fyrir því að Skúli
hafi átt Biblíubréfið árið 1972 og
selt það í gegnum Gunnar lögfræð-
ing fyrir milligöngu Haraldar Sæ-
mundssonar. Þau rök og sá vitn-
isburður stendur óhaggaður þrátt
fyrir athugasemdir tólfmenning-
anna sem nú skal vikið að.


Fyrsta athugasemdin snýr að því
að í lögreglurannsókninni sem gerð
var árið 1973 hafi grunur ekki
beinst að Skúla Helgasyni og því
geti hann ekki hafa átt bréfið. Hér
er hlutunum snúið á haus því rann-
sóknin varð árangurslaus – vegna
þess að lögreglan hafði ekki upp á


manninum sem átti
bréfið. Sú niðurstaða
er því augljóslega rök
fyrir því að eigandinn
hafi verið einhver sem
ekki var til rann-
sóknar.


Önnur athugasemd-
in er sú að ekki sé í
myndinni sagt frá því
að rannsókn lögreglu
hafi beinst um tíma að
bæ í Landeyjum. Það
er rétt að þessum
þætti rannsóknarinnar


var sleppt í myndinni eins og fjöl-
mörgu öðru sem ekki skipti máli. 
Þessi þáttur rannsóknarinna leiddi 
ekki til neins og vandséð hvernig 
frásögn af þeim þætti hefði breytt 
nokkrum sköpuðum hlut.


Þriðja athugasemdin er sú að 
Magni R. Magnússon segir í mynd-
inni að maður hafi komið til hans í 
Frímerkjamiðstöðina og sýnt sér 
og Haraldi Sæmundssyni Bibl-
íubréfið. Útilokað sé að Magni hafi 
ekki þekkt Skúla ef hann var sá 
sem sýndi honum bréfið. Ég er 
sammála því að Magni hefði átt að 
þekkja Skúla og hvern þann mann 
annan sem komið hefði í búðina 
með slíkan grip sem Biblíubréfið 
er. Magni segist hins vegar hafa 
verið svo hugfanginn af bréfinu að 
hann hafi ekki séð manninn og viti 
því engin deili á honum.


Í myndinni er ekki rakið að við 
rannsóknina kemst lögreglan að 
því að Frímerkjamiðstöðin hafi 
undir höndum mynd af umslaginu. 
Í lögregluskýrslunni segir að 
Magni hafi komið að eigin frum-
kvæði aftur til lögreglunnar og 
vildi gefa skýrslu. Í það skipti seg-
ir hann að dularfulli maðurinn hafi 
komið í búðina öðru sinni og nú 
með ljósmynd af bréfinu sem hann 
skildi eftir hjá Magna en engar 
upplýsingar um sig sjálfan eða 
hvar mætti ná í hann. Eftir þessa 
seinni heimsókn segist Magni vera 
engu nær um hver þessi maður sé.


Hér stendur orð gegn orði því 
Haraldur segist aldrei hafa skoðað


bréfið í búðinni með Magna og
þessum þriðja manni. Hann hafi
fyrst séð bréfið þegar Gunnar lög-
fræðingur hafi komið með það til
sín og Haraldur hafi látið ljós-
mynda umslagið til að sýna mögu-
legum kaupendum. Þannig sé
myndin til komin.


Svo allrar sanngirni sé gætt held
ég að frásögn Magna geti ekki tal-
ist sönnun þess að Skúli Helgason
hafi ekki átt Biblíubréfið árið 1972.


Fjórða og veigamesta at-
hugasemd tólfmenninganna, að
eigin sögn, er sú að Þjóðskjalasafn-
ið staðhæfi að mestar líkur séu á
að bréfið hafi verið tekið úr safni
sýslumanns Árnessýslu eftir að
það var afhent safninu árið 1910.
Þetta telja tólfmenningarnir hrekja
þá ályktun mína að Skúli hafi feng-
ið bréfið á Kiðjabergi.


Skemmst er frá því að segja að
Þjóðskjalasafnið hefur ekkert í
höndunum sem styður þessa full-
yrðingu. Hér virðist vera um að
ræða tilraun safnsins til að komast
að borðinu, samanber kröfu þess
um að menntamálaráðherra hlutist
til um að safnið fái bréfið til baka,
án þess að sýnt hafi verið fram á
að bréfið hafi nokkru sinni verið
þar.


Við vitum að bréfið kom að
Kiðjabergi en höfum engar upplýs-
ingar um að það hafi farið þaðan.
Þess vegna er líklegast að Skúli
hafi fengið bréfið þar enda hafði
hann mikinn og góðan aðgang að
því heimili um áratuga skeið.


Um ágreining Skúla við sýslu-
nefnd Árnessýslu og hug hans til
þeirrar nefndar vísa ég til hans
eigin orða í viðtali við Gísla Sig-
urðsson í Lesbók Morgunblaðsins
26.2.2010.


Samkvæmt grein tólfmenning-
anna hafa þau undir höndum skatt-
framtöl Skúla og önnur gögn sem
ég hafði ekki aðgang að. Þar kem-
ur fram að ranglega sé sagt í
myndinni að hann hafi leigt á Óð-
insgötu 26 heldur hafi hann átt þá
íbúð. Biðst ég velvirðingar á þeirri
missögn sem greinilega byggði á
röngum upplýsingum.


Athugasemdir tólfmenninganna
breyta engu um þá niðurstöðu að
Skúli Helgason hafi átt Bibl-
íubréfið árið 1972. Sú niðurstaða
byggir á frásögn Haraldar Sæ-
mundssonar sem greinarhöfundar
bera engar brigður á, enda er Har-
aldur bæði stálheiðarlegur og stál-
minnugur. Mörg önnur atriði
benda í sömu átt eins og rakið er í
myndinni.


Þessi niðurstaða þýðir hins veg-
ar ekki að Skúli hafi stolið bréfinu.
Það er vissulega möguleiki – en
ekki sá eini. Í myndinni er ekki
farið út í bollaleggingar um hvort
Skúli hafi eignast bréfið með heið-
arlegum hætti einfaldlega vegna
þess að um það eru engar upplýs-
ingar og því ekki á neinu að
byggja. En hér getur hver haft
sína skoðun.


Mín skoðun er sú að Skúli hafi
ekki stolið umslaginu. Ég byggi
það á þeim frásögnum sem ég hef
heyrt og lesið um manninn sem all-
ar eru á þann veg að hann hafi ver-
ið heiðarlegur maður sem ekki
mátt vamm sitt vita.


Ég held að Skúli hafi eignast
umslagið þegar Gunnlaugur Þor-
steinsson gaf honum það ásamt
öðrum pappírum frá föður sínum,
Þorsteini sýslumanni, eða leyfði
Skúla að hirða gamla pappíra sem
mikið var af uppi á lofti á Kiðja-
bergi. Þar hafi umslagið verið inn-
anum ásamt aðildarskírteini Þor-
steins sýslumanns að Hinu íslenska
bókmenntafélagi sem sagt er frá í
myndinni.


Skúli var því í erfiðri stöðu þeg-
ar kom að því að hann vildi selja
bréfið, því Gunnlaugur var fallinn
frá og engin vitni að gjöfinni eða
hvað hún innihélt. Þess vegna fór
Skúli þá leið að selja bréfið í gegn-
um Gunnar lögfæðing til þess að
vera ekki sjálfur bendlaður við söl-
una.


Sú leið dugði líka til að halda
honum utan kastljóssins í hálfa öld
eða þangað til Haraldur kom fram
með frásögn sína í heimildamynd-
inni.


Í Leyndarmálinu er afrekum
Skúla Helgasonar á sviði safn-
amála, fræðistarfa og smíða gerð
góð skil og almennt talað vel um
manninn eins og hann á skilið. Sú
fullyrðing tólfmenninganna að nið-
urstaða mín sé að Skúli Helgason
hafi verið þjófur stenst enga skoð-
un og má því heita dauð og ómerk.


Eftir Björn B.
Björnsson » Sú fullyrðing tólf-


menninganna að nið-
urstaða mín sé að Skúli
Helgason hafi verið
þjófur stenst enga skoð-
un og má því heita dauð
og ómerk.


Björn B. Björnsson


Höfundur er kvikmyndagerð-
armaður.


Svar við athugasemdum vegna Leyndarmálsins


Þeir sem gera sér ferð í stórmarkað,
til dæmis til að kaupa sér skyr, fá nú
af einhverjum ástæðum að njóta sam-
fellds monts stjórnendanna. Við-
skiptavinur er varla kominn inn fyrir
dyr þegar hann er búinn að lesa á ótal
límmiðum að búðin sé svansmerkt. Úr
hátalarakerfi dynur á honum að hann
fái ekki að kaupa sér nothæfan burð-
arpoka, sennilega af því að hann sé
talinn líklegur til að henda pokanum rakleitt í sjóinn eftir
notkun. Búðin er nútímaleg, styður heimsmarkmið Sam-
einuðu þjóðanna og er í samstarfi við ýmis mannrétt-


indasamtök. Það er því skiljanlegt að
starfsmenn séu uppteknir og geti því
ekki sinnt öðrum og ómerkilegri mál-
um eins og til dæmis að þrífa inn-
kaupakerrurnar. Ekki eru þó starfs-
menn uppteknir á afgreiðslu-
kössunum, því nú eru
viðskiptavinirnir fengnir til að af-
greiða sig sjálfir. En ekki þykir
ástæða til að lækka vöruverðið hjá


þeim sem það gera. Sparnaðurinn við það er sennilega
farinn annað. Kannski í límmiðana.


Dyggur viðskiptavinur.


Velvakandi Svarað í síma 569-1100 frá kl. 10-12.


Dyggðamontið í stórmörkuðunum


Undirbúnings-
nefndar fyrir rannsókn
kjörbréfa bíður það
erfiða hlutskipti að
gera upp á milli fyrri
og síðari talningar í
Norðvesturkjördæmi.
Landskjörstjórn hefur
gefið út kjörbréf, sam-
kvæmt þeirri síðari,
þrátt fyrir galla fram-
kvæmdar. Þungavigt-
armenn í umfjöllun hafa talið hana
eina gilda og hæðst að þeim sem eru
á öðru máli. Ekkert annað komi til
greina en að virða leiðréttingu í taln-
ingu út frá því, að ekki sé hægt að
hafa rangt við í talningu atkvæða í
alþingiskosningum.


Fyrri talningin var framkvæmd
löglega með réttu eftirliti og sam-
þykkt af öllum viðstöddum og úrslit
tilkynnt að morgni næsta dags eftir
kosningu, þegar talningu var lokið.
Sú seinni var framkvæmd vegna
þess að það fundust ný atkvæði og
endurtalning ákveðin í framhaldi,
vegna þess að svo litlu munaði. Í
þessari endurtalningu kom m.a.


fram að 12 áður taldir
auðir seðlar voru ekki
lengur auðir og að við
hefðu bæst 11 ógildir
seðlar og að nákvæm-
lega þessi fjögur at-
kvæði milli Viðreisnar
og Miðflokks kölluðu
fram breytinguna sem
varð. Það sem erfiðara
er að útskýra í breyt-
ingunum er að við
bættust tvö atkvæði í
talningu, sem ekki er
hægt að útskýra sem


mistök í skráningu á excelskjali, eins
og önnur mistök voru útskýrð í fyrri
talningu. Atkvæði þeirra sem kjósa
eru margtalin og skráð niður í hverri
kjördeild og öll utankjörstað-
aratkvæði meðhöndluð eins, sem
hlýtur að vera hægt að sannreyna.


Fram hefur komið í fjölmiðlum að
fjölmörg atriði standist ekki lög um
meðferð, vörslu og talningu at-
kvæða. Lagðar hafa verið fram kær-
ur til Alþingis og einnig til lögreglu
um framkvæmdina. Beðið er eftir að
sjá hvernig með verður farið. Í ljósi
þess sem þegar hefur verið upplýst
ætti seinni talningin að teljast ólög-
leg.


Undirbúningsnefndin sem fjallar
nú um kjörbréfin gæti byggt niður-
stöðu sína á því, að möguleiki sé á að
átt hafi verið við kjörgögnin og úti-
lokað þá seinni talninguna. Hún gæti
einnig haldið óbreytt áfram með
ákvörðun landskjörstjórnar og laga-
útskýringu með tilvísun í stjórnar-
skrá og treyst síðan á meirihluta-
ákvörðun Alþingis um sömu niður-
stöðu. Um það yrði aldrei sátt, þegar
fyrir liggur möguleiki þess, að at-
kvæðum hafi verið breytt eftir fyrri
talningu.


Allt er því í uppnámi í dag um trú-
verðugleika alþingiskosninga á Ís-
landi í fyrsta sinn. Við hljótum að
treysta því að lögreglan geti upplýst
undirbúningskjörbréfanefndina og
landsmenn um hvaða talning at-
kvæða hafi verið rétt framkvæmd.


Allt er í uppnámi um
trúverðugleika talningar
Eftir Halldór
Gunnarsson » Fram hefur komið að


fjölmörg atriði í
seinni atkvæðatalning-
unni standist ekki lög.


Halldór Gunnarsson


Höfundur er fyrrverandi sókn-
arprestur í Holti.
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Fleiri að þora að stíga fram
Fram að þessu hefur enginn lagt í að taka beint undir opinberlega  mína gagnrýni um
spillingu við undirbúning og gerða laga um fiskeldi. Það hafa þó sumir hvatt mig áfram og
fyrir það er ég þakklátur.  Lítilsháttar eru aðrir byrjaðir að stíga fram á ritvöllinn og benda á
viðkvæm mál eins og eignarhald innan greinarinnar.  Í nýlegri grein frá aðila sem hefur
komið að rekstri íslensks fiskeldisfyrirtækis kemur fram:  ,,Afleiðing lagasetningarinnar er
að eignarhald og aðgengi að eldisleyfum í sjávareldi við Ísland er nú nánast alfarið á hendi
Norðmanna“ (fylgiskjal 2).

Um
Undirritaður hefur unnið við fiskeldi í um 30 ár og komið að fjölmörg verkefnum fyrir
stjórnvöld er tengjast fiskeldi, s.s. komið að skrifum á lögum og reglugerðum.  Gagnrýnd
hefur verið sú spilling sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerða laga um fiskeldi og er
yfirlit um málið á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/

Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?
page_id=1017

Valdimar Ingi Gunnarsson
Sjávarútvegsþjónustan ehf.
Helgubraut 17
200 Kópavogur
GSM 6952269
Netfang: valdimar@sjavarutvegur.is
Vefsíður: www.sjavarutvegur.is
www.lagareldi.is
www.sjavarutvegsradstefnan.is
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