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Kjarasamningar

Ritstjóri og
Ábyrgðarmaður:
Snorri Magnússon
formaður LL

Í síðasta formannshorni fór ég yfir ganginn í kjaravið-

Eins og ítarlega var greint frá í síðasta formannshorni

ræðum LL við ríkisvaldið og lýsti nokkuð ítarlega því

og þegar hefur verið gerð grein fyrir á lokuðu svæði

sem hafði verið að gerast í þeim efnum allt s.l. ár sem og

félagsmanna LL á heimasíðu félagsins var gríðarlega mikil

að hluta til hvernig framganga ríkisvaldsins hefði verið í

vinna unnin, til undirbúnings gerð nýs kjarasamnings á

garð stéttarinnar undanfarna áratugi.

árinu 2015 og komu þar að mörg félög opinberra starfs-

Nú er nýlokið gerð enn eins framlengingarsamkomu-

manna. Ríkisvaldið gerði ekki einu sinni svo lítið að virða

lagsins við kjarasamning lögreglumanna sem að stofn-

viðlits bréf sem félögin sendu fjármálaráðherra í október

inum til er frá árinu 2005. Sá samningur rann formlega

2014 með beiðni um viðræður um einstaka kafla kjara-

út í lok október 2008. Strax þá um haustið – í kjölfar

Starfsmaður LL:
Guðlaug Hreinsdóttir
skrifstofustjóri

Vænna um skammirnar
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Viðtal við Magnús Einarsson
fyrrverandi yfirlögregluþjón

Erlendar fréttir
Forsíðumynd:
Júlíus Sigurjónsson

Íþróttir

samninga í byrjun þessa árs og var þar helst verið að horfa til atriða

lengja kjarasamninginn auk þess sem gerðar voru á honum nokkrar

er snertu málefni vaktavinnufólks í vinnutímakafla kjarasamning-

smávægilegar breytingar.

anna. Ári síðar hefur bréfi stéttarfélaganna enn ekki verið svarað.
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Efni til birtingar í Lögreglumanninum
Aðsendar greinar sem birtar eru í blaðinu skulu

u

lokinni fær sendandi að vita hvort efnið birtist í

merktar höfundi. Greinin lýsir skoðun höfundar en

blaðinu eða ekki.

ekki stjórnar LL.
u

Sendið gjarnan með myndir, stafrænar myndir eiga

u

að vera í jpg formati.
u

Vinsamlega látið fylgja með stöður, nafn, fastanúmer
ef um lögreglumenn er að ræða, vinnustað, heimili

Ritstjóri fer í gegnum allt aðsent efni. Að þeirri vinnu

u

Mikil vinna fór í hönd í upphafi þessa árs, sem laut að því að hægt
yrði að ganga fram nýjum kjarasamningi áður en hinn fyrri rynni

Ekkert gekk eða rak í vinnu við gerð nýs kjarasamnings áður en

út. Það var enda í anda þess sem BSRB hefur talað fyrir a.m.k. allt

ofangreint framlengingarsamkomulag rann út þann 31. maí 2009.

frá árinu 2012 um bætt vinnubrögð við gerð kjarasamninga þ.a. nýr

Það var ekki fyrr en þann 3. júlí 2009 að undirritun tókst undir enn

kjarasamningur liggi fyrir áður en hinn fyrri rynni út.

eitt breytinga og framlengingar samkomulag kjarasamningsins sem
unnið var í anda svokallaðs „Stöðugleikasáttamála“.

Allt kom fyrir ekki og hin gömlu fornaldarvinnubrögð voru viðhöfð, við úrlausn kjaradeilna opinberra starfsmanna, með löngum

Þetta samkomulag var kolfellt í atkvæðagreiðslu meðal félags-

nætursetum í húsnæði Ríkissáttasemjara. Þrætum, deilum, við-

manna LL. Sest var aftur að samningaborðinu og eftir langt og

ræðufrestun, verkföllum, lagasetningum og gerðardómi. Hið sama

strangt samningaþóf, sem engu skilaði var kjaradeilunni loks vísað

tók svo við þegar BSRB félögin fóru af stað í sína kjarasamninga-

í gerðardóm, þann 6. maí 2010, skv. fylgiskjali í kjarasamningi LL.

gerð. Þrátt fyrir fögur fyrirheit um bætt vinnubrögð breyttist lítið

Niðurstaða gerðardómsins lá fyrir þann 2. júní 2010 og þá lá jafn-

eða ekkert. Næturseturnar héldust. Fundir kallaðir á snemma næsta

framt fyrir endanleg úrlausn kjaradeilunnar fram til 30. nóvember

morguns. Áfram hangið. Fleiri nætursetur. Fleiri morgunfundir,

2010.

nætursetur, morgunfundir o.s.frv.

Enn hófu stéttarfélög opinberra starfsmanna kjaraviðræður sínar

Niðurstaðan? Enn eitt breytinga og framlengingarsamkomulagið

síðari hluta árs 2010 með undirritun viðræðuáætlunar tíu vikum

prentað út og gildistíminn að þessu sinni fram á byrjun árs 2019. Að

áður en samningstíminn rann út þann 30. nóvember 2010. Enn

vísu fylgja þessu framlengingarsamkomulagi fögur fyrirheit um bætt

og aftur hófst þófið sem lauk með því að LL vísaði kjaradeilunni í

vinnubrögð til framtíðar litið – ef sátt næst um tilgreind málefni

gerðardóm með bréfi þann 17. ágúst 2011.

fyrir ákveðinn tíma. Allt lítur vel út og vonandi tekst vel til en þvílík

Niðurstaða gerðardómsins lá fyrir þann 23. september 2011 og

sóun á tíma og fjármunum frá árinu 2008.

bundin úrlausn deilunnar komin á til 31. mars 2014.
Í framhaldi af niðurstöðu gerðardómsins var gerður viðauki við

u

ll@logreglumenn.is
www.logreglumenn.is
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Viðtal við Rick Smith forstjóra Taser

Teikning á bls. 2:
Logi Jes Kristjánsson

Lögreglumaðurinn
er gefinn út af Landssambandi
lögreglumanna

nýs kjarasamning. Í ljós kom hinsvegar að einungis stóð til að fram-

2009. Byrjað var að eyðileggja launtöflu LL.

Alþjóðaleikar - Special Olympic

Aðrar myndir:
Júlíus Sigurjónsson og fl.

opinberra starfsmanna, var m.a. sá búa í haginn fyrir komandi kjara-

Gildistími þeirrar framlengingar var 1. nóvember 2008 til 31. maí

Efnisyfirlit...

samningsins. Tilgangur vinnunnar, af hálfu stéttarfélaga

bankahrunsins – var farið í það sem LL hélt á þeim tíma að yrði gerð

stofnanasamning LL sem fól í sér endurröðun starfaflokka í launa-

Er ekki kominn tími til að stjórnvöld girði sig í brók í eitt skipti
fyrir öll þegar kemur að gerð kjarasamninga við starfsmenn sína?

töflu LL – hliðranir um bæði flokka og þrep.
Kjarasamningar allra aðila vinnumarkaðarins voru hinsvegar

Snorri Magnússon

styttir á samningstímanum þ.a. í stað þess að þeir rynnu út þann 31.

formaður LL

mars 2014 varð lokadagsetning þeirra 31. janúar 2014.
Sama hringrásin hófst svo tíu vikum fyrir 31. janúar 2014 sem

Samþykkt efni verður ritstýrt á þann hátt að það

lauk með undirritun framlengingarsamkomulags þann 16. apríl

passi við efnið sem ætlast er til að birtist í blaðinu.

2014 með gildistíma til 30. apríl 2015.

Leyfi til birtingar efnis úr blaðinu er einungs veitt sé
þess getið hvaðan það er fengið.

og GSM númer sem hægt er að ná í viðkomandi.
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Law Enforcement Torch Run

for Special Olympics

Alþjóðlegt verkefni sem byggir á samstarfi Special Olympics og lögreglumanna

Alþjóðaleikar - Special Olympic í Los Angeles
Alþjóðaleikar Special Olympics fóru fram
dagana 25. júlí – 02. ágúst 2015 í Los Angeles,
Kaliforníu. Á sama tíma fór einnig fram Law
Enforcement Torch Run for Special Olympics eða kyndilhlaup lögreglumanna fyrir
Special Olympics (LETR).
LETR eru alþjóðleg samtök lögreglumanna
sem hafa tekið það að sér að hlaupa með ólympíulogann fyrir sumar- og vetrarleika Special Olympics (SO), hvort sem það eru Alþjóðaleikar eða Evrópuleikar. Tilgangurinn er að
auka almenningsvitund um SO og afla styrkja
fyrir samtökin og hefur LETR safnað yfir hálfri
milljón dollara fyrir samtökin síðan 1981 sem
hefur gert LETR að stærstu regnhlífarsamtökum heims fyrir SO.
Law Enforcement Torch Run hlaupið fyrir
sumarleikana í Los Angeles 2015 hófst 13. júlí
og lauk þegar 115 lögreglumenn og 10 Special
Olympics iðkendur frá 48 ríkjum Bandaríkjanna og 24 löndum víðs vegar um heiminn,
þar af 11 Evrópuríkjum, báru ólympíulogann
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inn á opnunarhátíð Alþjóðaleikanna 25. júlí í
Memorial Colliseum í Los Angeles. Á þessu
tímabili bar lögreglan logann inn í 118 borgir
og bæi í Kaliforníu og byrjaði í Sacramento.
Þessir Alþjóðaleikar Special Olympics voru
stærsti iþróttaviðburður heims á þessu ári og
stærsti einstaki iþróttaviðburður í Los Angeles
síðan ólympíuleikarnir voru haldnir þar árið
1984. Um 7000 keppendur frá 177 löndum
tóku þátt á leikunum þar af 41 keppandi frá Íslandi.
Það var ótrúlega gefandi að taka þátt í þessu
verkefni. Það komu mjög margir SO keppendur á atburðina sem voru 5 – 6 á hverjum
degi, með aðstandendum sínum og margir
með verðlaunapeningana sína til að sýna okkur. Þau voru svo þakklát að við skulum vera
að vekja athygli á þeim. Það eru ekki til ljúfari,
einlægari, heiðarlegri og jákvæðari keppendur
en í Special Olympics. Þar er ekki aðalmálið
að sigra andstæðinginn heldur frekar að sigrast á eigin takmörkunum, fara á sínum hraða

og með sínum hætti. Um keppendur Special
Olympics spyrjum við ekki hvernig við getum
hjálpað þeim heldur hvernig þau geta hjálpað
okkur. Við getum lært mikið af þeim.
Kyndilhlaupið í Kaliforníu gekk vel fyrir
sig og var með þeim hætti að okkur var ekið í
rútu um 1 – 2 km leið frá miðbæ viðkomandi
borgar/bæjar. Skokkuðum létt í miðbæinn í
tveimur röðum, lögreglumaður og SO iðkandi
í fararbroddi með kyndilinn. Í miðbænum
var ávallt vel tekið á móti okkur og alltaf að
lágmarki fluttar fjórar ræður. Þeir sem það
gerðu voru borgarstjórinn í viðkomandi borg,
lögreglustjórinn, SO iðkandi og lögreglumaður
úr kyndilhlaupinu og sagt frá upplifun af samsstarfi lögreglunnar við Special Olympics. Ég
var t.d. með ræður á tveimur stöðum í Palm
Springs og Westminster. Að ræðuhöldum
loknum blönduðumst við í hópinn og ræddum
við fólkið, teknar voru myndir og að endingu
röðuðum við okkur aftur upp, skokkuðum 0,5
– 1 km og upp í rútuna aftur og héldum á næsta

stað og svo koll af kolli dagana 13. – 25. júlí.
Það var mikið um að vera á hverjum degi og
margir iðkendur Special Olympics á hverjum
stað ásamt fólki sem vildi leggja málstaðnum
lið og voru lögreglulið og slökkvilið þar ekki
undanskilin. Strax á fyrsta degi í borginni
Novato höfðu lögreglan og slökkvilið raðað
bifreiðum sínum upp í heiðursgöng, þar var
lúðrasveit, dansað og fimleikasýning og í San
Rafael hafði lögregla og slökkvilið gert það
sama. Í Oakland tók hluti af fótboltaliðinu á
móti okkur og það sama gerðist í San Francisco
þegar við fórum á heimavöll San Francisco
49ers en á þessum velli verður spilaður Super
Bowl 2016. Eitt af eftirminnilegustu augnablikunum var þegar við skokkuðum með kyndilinn yfir Golden Gate Bridge í San Francisco.
Það vakti gríðarlega athygli og mikið fjallað
um það, lögreglubátar undir brúnni og fréttaþyrlur fyrir ofan brúnna, í framhaldinu fórum
við með lestarvögnum á bryggjuna Pier 39
með Alcatraz í bakgrunninum og heljarinnar
hátíðarhöld á bryggjunni. Og á Union Square
í San Francisco tók 40 manna sinfóníuhljómsveit á móti okkur.
Á mörgum stöðum voru hljómsveitir, sin-

fóníuhljómsveit, djasshljómsveit, lúðrasveit,
gítarleikarar, plötusnúðar, söngvarar af öllum
stærðum og gerðum og við dönsuðum við
fólkið og fólkið dansaði fyrir okkur, flamingodansa, fánadansa, hipp hopp, allt frá fullornum
einstaklingum niður í lítil börn og þá skulum
við ekki gleyma öllum klappstýrunum sem
dönsuðu fyrir okkur. Við fórum á herstöðvar
og í San Petro fór athöfnin m.a. fram í herskipi. Lögregluliðin í hverri sýslu spiluðu stórt
hlutverk við umferðarstjórn á bílum, mótorhjólum, reiðhjólum og jafnvel hestum. Komið
var við í höfuðstöðvum Toyota, Sony Studios,
Disneyland, Beverly Hills og í eyðimerkurbæi

eins og El Sentro og Blyth. Við vorum blessuð
í St. Michaels Church í Los Angeles, fórum
að Hæstarétti og hinu margfræga Hollywood
skilti. Öllu þessu lauk svo á opnunarhátíðinni
þegar við röðuðum okkur, allir lögreglumennirnir, meðfram sviðinu í lögreglubúningum
viðkomandi landa og kyndillinn síðan borinn
inn á leikvanginn og eldur leikanna tendraður
með honum að viðstöddum 80.000 manns en
þessu eru gerð góð skil í máli og myndum á íslenskri Facebook-síðu LETR (LETR Iceland).
Fyrir mig persónulega voru tvö eftirminnileg atvik. Annars vegar þegar mér var afhentur
lykill að borginni Westminster í Kaliforníu en
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
Reykjavík
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
A1 málun ehf
Aðalvík ehf
Arctic Trucks Ísland ehf
Arkís arkitektar ehf
Atlantsflug ehf
Atorka ehf, verktakar og vélaleiga
Auðmerkt ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
ÁH lögmenn slf
Álafoss - verslun
Áman ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
Ásbyrgi, fasteignasala
B.Á. Múrverk ehf
Bakkus ehf
BBA/Legal ehf
Bending 1 ehf
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Birtingur ehf
Bílahöllin hf
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílaréttingar og bílasprautun Sævars ehf
Bílasmiðurinn hf
Bílfang ehf
Björgun ehf
BK fasteignir ehf
BK kjúklingar
Blaðamannafélag Íslands
Bláfugl hf
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Blikksmiðurinn hf
Blómabúðin Hlíðablóm
Blómatorgið ehf
Bonafide lögmenn ráðgjöf sf
Boozt bar N1 Borgartúni-N1 Ártúnshöfða-N1 Hringbraut
Bólstrun Ásgríms ehf
Breiðan ehf
Búálfurinn
Búseti svf
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf
City Car Rental
City Taxi, leigubílastöð
Danica sjávarafurðir ehf
Dental stál ehf
dk hugbúnaður ehf., dk.is
Draupnir lögmannsþjónusta ehf
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf
Eignaumsjón hf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernir ehf
Exitus lögfræðiþjónusta ehf-Hreiðar
Eiríksson
Ferskar kjötvörur hf
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Fiskafurðir-umboðssala ehf
Fiskmarkaðurinn ehf
Fjallamenn-Mountaineers of Iceland
Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa slf
Frami, félag leigubifreiðastjóra
Frystikerfi ehf
FS Flutningar ehf
Gagnaeyðing ehf
Gagnaöryggi ehf
Gallerí Fold
Garðs Apótek ehf
Gáski sjúkraþjálfun ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Geotek ehf
Gjögur hf
Gjörvi ehf
Gray Line Iceland
Guðmundur Jónasson ehf
Gull- og silfursmiðjan Erna ehf
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gullöldin ehf
Gunnar Örn, málningarþjónusta
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum
öll jöfn
Happdrætti Háskóla Íslands
Hárgreiðslustofan Aþena
Hárlausnir ehf
Heimilisprýði ehf
Henson sports
Hereford Steikhús ehf
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá GuðjónÓ ehf
Hljóðfærahúsið ehf
Hornið veitingastaður
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Viðey ehf-4th Floor Hotel
Hreyfill
Hreysti ehf
IcePharma hf
Inter ehf
Invent Farma ehf
iStore í Kringlunni
Íbúðagisting.is
Ísaga hf
Ísfrost ehf
Íslenska Gámafélagið ehf
Ísold ehf
Ís-spor ehf
Íþróttabandalag Reykjavíkur
JE Skjanni ehf, byggingaverktakar
Jeppaþjónustan Breytir ehf
Jóhannes Long ljósmyndari

JP Lögmenn ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K. Pétursson ehf
K·R·S·T Lögmenn
Kaffivagninn ehf
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjörgarður
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klipphúsið ehf
Knattspyrnusamband Íslands
KOM almannatengsl
Kone ehf
Kristján Þ. Haraldsson
Kvikk Þjónustan ehf
Kælitækni ehf.
Lagastoð lögfræðiþjónusta ehf
Lagnalagerinn ehf
Landslagsarkitekt Mogensen ehf
Landssamtök lífeyrissjóða
Láshúsið ehf
Le Bistro - franskur bistro & vínbar
Leiguval ehf
Lifandi vísindi
Lífland og Kornax
Ljósafoss ehf
Ljósblik rafverktakar ehf
Ljósboginn ehf
Loftstokkahreinsun.is, s: 893 3397
Logy.is
Lögmannsstofa Ingimars
Ingimarssonar hrl sf
Lögmenn Árbæ slf
Lögmenn Höfðabakka ehf
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf
Lögmenn Laugavegi 3 ehf
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögstofan
Löndun ehf
Marco Polo
Margt smátt ehf
Matthías ehf
Málarameistarar ehf
Mentis Cura ehf
MS Armann skipamiðlun ehf
Múlakaffi
Múlaradíó ehf
Nexus afþreying ehf
Nortek ehf
Nói-Síríus hf
Nýi ökuskólinn ehf
Nýja bílahöllin ehf
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Orkuvirki ehf
Ólafur Gíslason & Co hf
-Eldvarnarmiðstöðin
Ósal ehf
Pétur Stefánsson ehf

Pixel ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Prikið ehf
Prinsinn, söluturn
Prófílstál ehf
Pure Spirits ehf
Rafelding ehf
Rafey ehf
Raflax ehf
Rafsvið sf
Rafver hf
Rafþjónustan slf
Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Ráðgjafar ehf
Reykjavík Motor Center ehf
Réttingaverkstæði Bjarna og Gunnars ehf
Samsýn ehf
Sendibílar og hraðþjónusta ehf
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
Shalimar, Pakistanska veitingahúsið
SHV pípulagningaþjónusta ehf
Síma- og tölvulagnir hf
Sjávargrillið ehf
Skipakostur slf
Skipamiðlarar ehf
Skipaþjónusta Íslands ehf
Skorri ehf
Skotfélag Reykjavíkur
Skóverslunin Iljaskinn ehf
SM kvótaþing ehf
Smith og Norland hf
Smurstöðin Klöpp ehf
Sólon Bistro
Sport Company ehf
Sportbarinn
Sportlíf-www.sportlif.is
Staukur ehf-leiktæki og sjálfsalar
Stál og stansar ehf
STEF Samband tónskálda og eigenda
Stjörnuegg hf
Stólpi gámar ehf, gámaleiga- og sala
Stóra bílasalan ehf
Suzuki bílar hf
Svarta Kaffið kaffihús
Sveiney ehf
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Sægreifinn
Söluturninn Vikivaki
Talnakönnun hf
Tandur hf
TBG ehf
Teiknistofan Arkitektar
Timberland Kringlunni & Laugavegi
Tort ehf
Tóbaksverslunin Björk
Trip ehf

www.rosendahl-timepieces.dk

það atvikaðist þannig að ég hélt ræðu um Sigga son minn, slysið sem hann
varð fyrir og hvernig aðstæður leiddu hann til Special Olympics og hvað SO
gerði fyrir hann. Það urðu allir snortnir af sögunni og þegar ég var að ræða
við borgarstjórann eftir athöfnina tók hann þá ákvörðun að færa mér lykil
að borginni, rauk inn í þinghúsið, sótti lykil og afhenti mér hann síðan með
viðhöfn. Gríðarlegur heiður sem mér var sýndur með þessu og er því núna
heiðursborgari í Westminster í Kaliforníu. „Thank you very much“. Og hins
vegar þegar síðasta athöfnin var á síðasta deginum að ég hljóp með kyndilinn inn á Santa Monica Pier í Los Angeles og eiginkona mín og tveir synir
voru þar ásamt fleirum Íslendingum veifandi íslenska fánanum og voru vitni
að því sem ég var búinn að vera að gera í 12 daga.
Það sem ég vonast eftir með þessum skrifum mínum er að vekja fólk til
umhugsunar um hvað Special Olympics er og fyrir hvað það stendur. Hvaða
áhrif við getum haft til að efla það, gera það sterkara því það er vissulega þörf
fyrir það. Ég á sjálfur tvo drengi sem eru iðkendur í Special olympics. Ég hef
verið með LETR hlaup á Íslandi meðal íslenskra lögreglumanna og margir
sem vita ekki út á hvað þetta brölt gengur, að hlaupa eitthvað með kyndil en
að hafa upplifað hvaða áhrif þetta hefur fyrir Special Olympics sýnir manni
að þetta er þess virði. Ef þetta verður til þess að einhver byrjar í íþróttum
hjá SO vegna LETR þá dugar það mér. Að taka þátt í svona verkefni er án
nokkurs vafa mjög jákvætt fyrir lögregluna. Lögreglunni gefst þarna kostur
á að sýna samfélagslega ábyrgð á jákvæðan hátt með stuðningi við íþróttir
fatlaðra og hvet ég áhugasama sem vilja koma að starfinu til að hafa samband
við mig á gummisig@logreglan.is.

Verð frá 64.900 kr.
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var tendraður í Olympíu í Grikklandi þann 4.
september og grískir lögreglumenn báru hann
víðsvegar um Grikkland. Þann 9. september
kom hann til Belgíu við mikla viðhöfn og hljóp
forsætisráðherra Belgíu með hann fyrsta spölinn. Þarna hófst okkar verkefni, að hlaupa með
Ólympíueldinn víðsvegar um Belgíu. Ekki var
það svo að við höfðum verið skikkaðir til að gera
þetta heldur áttum við það sameiginlegt að vilja
láta gott af okkur leiða sem lögreglumenn. Alls
hlupum við tæpa 100 km á þessum 5 dögum, í
22 – 25 stiga hita og með sára fætur en meðan
á þessu stóð þá skipti það ekki máli. Það sem
við upplifðum var gleðin hjá keppendum Special
Olympics sem hlupu með okkur, ánægjan sem
þau upplifðu að vera að taka þátt í þessu verkefni
með lögreglunni og viðtökur fólksins og annarra
keppenda sem tóku á móti okkur í hverjum bæ.

Framkvæmd hlaupsins

Evrópuleikar Special Olympics 2014
Dagana 9. – 20. september 2014 fóru fram
Evrópuleikar Special Olympics í Antwerpen í
Belgíu. Alls tóku 2040 keppendur þátt í leikunum frá 58 þjóðum, þar af 35 frá Íslandi. Íslensku keppendurnir tóku þátt í 5 greinum,
knattspyrnu, frjálsum íþróttum, badminton,
boccia og sundi. Alls tóku 56 bæir í Belgíu
þátt í vinabæjardagskrá dagana 9. – 13. september. Vinabær Íslendinganna var Kortrijk.

En svona til upprifjunar
- hvað er Special Olympics?
Samtökin Special Olympics International (SOI)
voru stofnuð af Kennedy fjölskyldunni árið
1968. Þau eru enn í dag umsjónaraðili samtakanna og eru SOI stærstu íþróttasamtök fatlaðra
í heiminum. Umsjónaraðili starfsemi Special
Olympics á Íslandi frá upphafi er Íþróttasam-

band fatlaðra (ÍF) eða frá árinu 1989.
Margir hafa fallið í þá mýtu að ætla sem
svo að Special Olympics sé það sama og Ólympíuleikar fatlaðra en þetta er ekki það sama.
Umfang og glæsileiki alþjóðaleika SOI líkist
helst Ólympíuleikum fatlaðra en keppnisform
er gjörólíkt. Til að taka þátt á Ólympíumótum
fatlaðra þarf að ná lágmörkum á heimsvísu
sem krefst mikils undirbúnings og vinnu. Þátttakendur á leikum SOI eru einstaklingar með
þroskahömlun, engin lágmörk þarf á leikana
og allir keppa við sína jafningja. Aðildarfélög
tilnefna einstaklinga og er mið tekið af framkomu, framförum og mætingu á æfingar fremur en árangri.

Þannig var að í öllum vinabæjunum hlupu
keppendur frá þeirri þjóð sem var í viðkomandi
vinabæ með okkur lögreglumönnunum ásamt
nemendum úr lögregluskólum, aðstoðarmönnum og sjálfboðaliðum, stundum 50 – 60
manns. Þetta gekk þannig fyrir sig að hóparnir
hittust 1 – 4 km frá miðbænum. Svo var halupið/skokkað með Ólympíueldinn í miðbæinn og
hlupu ávallt lögreglumaður og keppandi saman
með eldinn. Þannig fengu ávallt nokkrir keppendur að hlaupa með eldinn á hverri leið. Í
miðbænum var tekið á móti okkur með mikilli
viðhöfn, þar voru mættir bæjar-/borgarstjórar
ásamt fríðu föruneyti, tveir lögreglumenn og
einn keppandi báru Ólympíueldinn í sameiningu uppá svið, ræður voru ræður og stundum
var móttökuathöfn með lúðrasveit, harmonikkusveit eða trommum og tilheyrandi. Í vi-

nabæ Íslendinga, Kortrijk, voru móttökurnar
ógleymanlegar. Um 2000 manns tóku á móti
okkur, langar raðir af fólki markaði leiðina og
miðbærinn fylltist af fólki. Þeir bæir/borgir
sem við bárum Ólympíueldinn til voru eftirfarandi (ásamt dagsetningu):
9. sept. – Brussel en þarna tókum við á móti
eldinum á flugvellinum svo var
hlaupið með hann m.a. framhjá
Evrópuþingi Sameinuðu þjóðanna,
þinghúsinu og Konungshöllinni en
þar kom kóngurinn og var með móttökuathöfn fyrir okkur.
10. sept. Genk, Hasselt, Lommel, Mol, Aerschot og Leuven.
11. sept. Eupen, Liege og Charleroi.
12. sept. Kortrijk, Aalst, St Niklaas og Beveren.
13. sept. Antwerpen, Mortsel, Kontich og
Mechelen.
Við tókum þátt í tendrun elds leikanna á opnunarhátíðinni, tendrun elds leikanna í Ólympíuþorpi keppendanna og tendrun elds leikanna
í Antwerpen, gestgjafa leikanna. Allstaðar sem
við komum vakti hlaupið mikla athygli, það
var tekið fagnandi á móti okkur af keppendum
og heimamönnum. Sérstaklega var gaman að
deila gleðinni með keppendum, gleði þeirra var
svo einlæg og þau voru svo upprifin af því að
lögreglumenn skuli vera að gera þetta fyrir þau.
En auk þess að vekja athygli á leikunum sjálfum
þá er þetta akkúrat tilgangurinn með þessu, að
gleðja og gefa af sér.
Að taka þátt í svona verkefni er án nokkurs vafa mjög jákvætt fyrir lögregluna, Hvert
aðildarland er með sína Special Olympics leika
og Ísland er þar ekki undanskilið. Íslandsleikar
Special Olympics eru haldnir tvisvar á ári, í maí

og nóvember og stefnir LETR á Íslandi á að
halda kyndilhlaup lögreglu fyrir báða leikana
og hvetur lögreglumenn til að taka þátt í þeim
og kynna sér LETR.
Ísland hefur fengið boð um að senda einn
lögreglumann í hóp lögreglumanna víða að úr
heiminum sem munu hlaupa með Olympíueldinn fyrir alþjóðaleika Special Olympics í Los
Angeles árið 2015.
Nánari upplýsingar um Law enforcement
torch run má sjá á eftirfarandi slóð:
http://www.specialolympics.org/Sections/
Donate/Special_Olympics_Torch_Run.aspx.
www.letr.org.
www.specialolympics.org.
Íslensk Facebooksíða LETR
LETR Iceland
Guðmundur Sigurðsson
Rannsóknarlögreglumaður
Lögreglan á Suðurnesjum

Hlutverk LETR á Evrópuleikunum
En það sem átti sér líka stað í Belgíu dagana 9.
– 13. september var kyndilhlaup lögreglumanna
til stuðnings Special Olympics, eða Law Enforcement Torch Run (LETR). Alls tóku 20 lögreglumenn frá 15 Evrópuþjóðum þátt í að bera
Ólympíueldinn inn í 22 vinabæi og viðburði
víðsvegar um Belgíu og vekja þannig athygli á
leikunum en lögreglan á heimsvísu hefur sinnt
þessu hlutverki síðan árið 1981. Lögreglumennirnir komu frá Austurríki, Króatíu, Kýpur, Tékklandi, Grikklandi, Gíbraltar, Írlandi, NorðurÍrlandi, Ítalíu, Lettlandi, Hollandi, Eistlandi,
Póllandi, Portúgal og tveir frá Íslandi, greinarhöfundur og Gunnar Schram. Ólympíueldurinn
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Vænna um
skammirnar
Viðtal við Magnús Einarsson
fyrrverandi yfirlögregluþjón
Á sjöunda áratugnum var Magnús Einarsson
fyrrverandi yfirlögregluþjónn einn þeirra
bifhjólalögreglumanna sem fylgdist með
sívaxandi bílaumferð í Reykjavík. Hann
stjórnaði umferðinni af einsakri lipurð og öryggi, fangaði athygli ökumanna með ákveðnum og markvissum bendingum, horfði á þá
árvökulum augum með bros á vör. Það var
eitthvað í fari Magnúsar sem fékk ökumennina til að vera betur vakandi við aksturinn,
grípa fast og örugglega um stýrið og fylgjast
með akstursaðstæðum. Áhugi á starfinu,
yfirvegun og ákveðni einkenndu hann alla
starfsævina. Margar góðar sögur hafa verið
sagðar um Magnús, einkum um það hvað
hann gat talað af mikilli sannfæringu og rökfestu um margvísleg málefni hvort sem það
var við félagana í lögreglunni eða borgarann
sem hafði orðið uppvís að broti.
Ein sagan segir frá því að eitt sinn sem oftar
voru umferðardeildarmenn að radarmæla á
fjölfarinni umferðargötu í Reykjavík. Þá kom
inn í radarinn bíll sem ekið var yfir löglegum
hraða. Bíllinn var stöðvaður og ökumanni
gert grein fyrir mældum hraða og að hann hafi
brotið umferðarlög. Ökumaðurinn mótmælti
harðlega, sagðist alls ekki hafa ekið eins hratt
og lögreglumaðurinn sagði, og að hraðamælingin hlyti að vera röng. Lögreglumaðurinn
tjáði ökumanninum að úr því hann mótmælti
mælingunni yrði hann að koma niður á lögreglustöð þar sem varðstjórinn myndi ræða við
hann. Ökumaðurinn svaraði því til að hann
skyldi koma á stöðina en hann vildi vita nafn
varðstjórans. Hann heitir Magnús Einarsson,
svaraði lögreglumaðurinn. Nei nei, flýtti ökumaðurinn sér þá að segja, við skulum ekkert
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Greinarhöfundur
Björgvin Björgvinsson

vera að þrátta um þetta, auðvitað ók ég of hratt,
þurfum við nokkuð að fara niður á stöð og
blanda Magnúsi Einarssyni inn í þetta smámál?
Magnús lét af störfum árið 1999 eftir 41 árs
starf og hann féllst á að ræða við mig um lögreglustarfið og starfsferilinn sem er langur, farsæll og viðburðaríkur. Við mælum okkur mót
í Grímsnesinu þar sem sumarbústaður Magnúsar og eiginkonu hans, Guðlaugar Sverrisdóttur er, en Guðlaug er fyrrverandi varðstjóri
hjá lögreglunni. Guðlaug er seinni eiginkona
Magnúsar en fyrri kona hans var Ólöf Erla
Hjaltadóttir sem lést árið 2004. Bústaðurinn er
umlukinn fallegum trjágróðri og að sjálfsögðu
blaktir íslenski fáninn við hún.
„Ég flagga alltaf þegar við erum í bústaðnum,“ segir Magnús um leið og hann kemur til
dyra og býður mig velkominn í sveitina. Frúin
hafði skroppið í kaupstaðinn en við Magnús
komum okkur fyrir í notalegri stofunni og ég
spyr hann hvort hann sé borinn og barnfæddur
Reykvíkingur?
„Já ég er fæddur þann 3. janúar árið 1937 í
kjallaranum að Kárastíg 6, í Reykjavík. Íbúðin
var eitt herbergi og eldhús en við vorum fimm
systkinin ásamt foreldrum og okkur leið vel
þótt íbúðin væri ekki stór. Pabbi stækkaði
síðan geymslu sem fylgdi íbúðinni og gerði að
eldhúsi þannig að íbúðin stækkaði um eitt herbergi. Á Kárastígnum ólst ég upp fram til 19
ára aldurs.“
Hverjar eru fyrstu minningar þínar um umhverfi þitt á Kárastígnum og hvar gekkst þú í
skóla?
„Ég man fyrst almennilega eftir mér árið 1941
en þá var breski herinn hér á landi og hafði

Magnús Einarsson.
meðal annars aðstöðu á Skólavörðuholtinu,
það var ævintýri út af fyrir sig að fylgjast
með hermönnunum. Við krakkarnir í hverfinu vorum eins og gengur og gerist í ýmsum
leikjum og mér er minnisstætt þegar við
renndum okkur á veturna niður Frakkastíginn
á magasleða og alveg niður á Skúlagötu, þá var
bílaumferðin í Reykjavík töluvert minni en
hún er núna. Á Grettisgötunni, ekki langt frá
heimilinu mínu, var kúabú sem var hlaða og
fjós. Sonur bóndans var félagi minn og fór ég
stundum með honum að reka kýrnar á túnin
sunnan við Hringbrautina þar sem þær voru
á beit yfir daginn. Við fórum með þær upp
Frakkastíginn, niður Njarðargötuna og þaðan
niður á túnin við Hringbrautina, þetta var einstakur og skemmtilegur tími. Ég byrjaði sjö ára
í Austurbæjarskólanum, en vegna skipulagsbreytinga var hópur nemenda úr Austurbæjarskólanum sendur í Miðbæjarskólann og ég var
einn af þeim. Ég lauk unglingaprófi þaðan en
fór síðan í Gagnfræðaskóla Austurbæjar, landsprófsdeildina og lauk landsprófinu. Síðan fór
ég í fjórða bekk og tók gagnfræðapróf, sem var
góð menntun á þessum tíma.“
En hvað blasti við nýútskrifuðum
gagnfræðingi árið 1953?
„Ég hafði unnið sveitastörf á unglingsárunum
á Brjánsstöðum í Grímsnesi og einnig fengið
sumarstarf á Vífilstaðabúinu, hjá Birni Kon-

Frá vinstri: Hilmar Þorbjörnsson, Magnús Einarsson og Jón Pétursson.
ráðssyni bústjóra, og þangað fór ég þegar ég
lauk gagnfræðanáminu og fékk vinnu. Vífilstaðabúið var stórt ríkisbú með yfir 30 mjólkandi kúm auk geldneytis. Fjósamaðurinn var
danskur, en Björn hafði tröllatrú á dönskum
fjósamönnum enda voru þeir allir vel menntaðir en margir þeirra svolítið sérstakir svo ég
segi ekki meir,“ segir Magnús og brosir.
„Það var gott að vinna á Vífilstaðabúinu enda
margir ungir menn þar í vinnu. Vinnumennirnir fengu herbergi með rúmi og heitan mat.
Það var einnig þvegið af okkur svo að vel var
hugsað um þá sem unnu þar. Fjósið á Vífilstöðum stendur enn og brúin einnig sem liggur
yfir í hlöðuna. Það varð að aka dráttarvélunum,
sem drógu fjórhjólavagna fulla af heyi yfir
brúna og bakka síðan sömu leið út vegna þess
að ekki var hægt að snúa þeim við inni í hlöðunni. Þeir sem gátu ekki bakkað dráttarvélunum út fengu ekki að aka þeim, þess vegna

var mikill metingur milli okkar ungu mannanna að geta bakkað dráttarvélunum, en mér
tókst það ágætlega. Launin voru ekki há á
Vífilstaðabúinu og því leitaði ég eftir vinnu í
Steypustöðinni enda launin töluvert betri þar
en á Vífilsstöðum. Ég fékk þar vinnu og fyrsta
daginn spurði verkstjórinn, Árni Ólafsson mig
hvort ég væri ekki vanur að vera á ýtum og
dráttarvélum sem ég sagðist vera. Hann bað
mig þá um að fara á ámokstursvél, sem var
af Kletragerð og gekk undir nafninu sveiflan.
Enginn kunni á hana, hvað þá að setja hana í
gang en mér tókst það og gat komist á lag með
að vinna á henni en það var þó nokkur kúnst.
Ég vann síðan í Steypustöðinni allt þar til að ég
gekk í lögregluna í janúar 1958.“
Hvað varð til þess að þú ákvaðst að ganga í
lögregluna?
„Mér líkaði alltaf vel við bústörfin og ætlaði

mér að verða bóndi en hafði líka áhuga á að
gerast lögregluþjónn. En ég ákvað að sækja
um í lögregluna haustið 1957 og gekk á fund
Erlings Pálssonar yfirlögregluþjóns og afhenti
honum umsóknina. Erlingur sagði við mig að
það yrði haft samband við mig ef ég yrði ráðinn. Í janúar árið 1958 fór ég á fund Sigurjóns
Sigurðssonar lögreglustjóra til að grennslast
fyrir um umsóknina. Þá var mér sagt að verið
væri að leita að símanúmerinu heima hjá mér
þar sem ég væri þegar ráðinn. En við vorum
ekki með neinn síma, enda ekki kominn sími
í öll hús í Reykjavík á þessum tíma. Síðan var
það 15. janúar að lögregluskólinn var settur á
efstu hæð í lögreglustöðinni í Pósthússtræti, í
fundarsalnum sem þar var en þetta var í raun
dómsalur sem Sakadómur Reykjavíkur var
með. Þangað mætti dómarinn á morgnana
og afgreiddi þau lögreglumál sem upp komu,
meðal annars hraða- og ölvunarsektir. Dóm-
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
Tækni ehf, vélsmiðja
Tösku- og hanskabúðin ehf
Ull og gjafavörur, verslun
Úðafoss sf, efnalaug
Úra- og klukkuverslun Gilberts Ó Guðjónssonar
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Valhöll fasteignasala ehf
Varma & Vélaverk ehf
Vegamót
Veiðibúðin Hlað ehf
Veiðiflugur ehf
Veitingahúsið Jómfrúin
Velmerkt ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verkfærasalan ehf
Verslun Jóns og Óskars Laugavegi,
Kringlunni & Smáralind
Verslunin Kvosin
Verslunin Rangá
Verslunin Vínberið
Vesturröst-Sérverslun veiðimanna
Vélar og verkfæri ehf
Vélsmiðja Einars Guðbrandssonar sf
Vélvík ehf
Viking Fish ehf
Vilberg kranaleiga ehf
Vinnumálastofnun
Vitabar, veitingahús
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
Vörubílastöðin Þróttur hf
Þ.G. verktakar ehf
Þín verslun ehf
Þrír Frakkar hjá Úlfari,
veitingahús
Ögurvík hf
Örninn ehf

Seltjarnarnes
Innrömmun Guðmundar
Ljósmyndastofa Erlings
Nesskip hf
Veislan veitingaeldhús-www.veislan.is
Vekurð ehf

Vogar
Loftræstihreinsun ehf
Sveitarfélagið Vogar

Kópavogur
AFA JCDecaux Ísland ehf
Arnardalur sf
Á. Guðmundsson ehf
Ásborg slf
Baader Ísland ehf
BB44 Gisting ehf
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Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Björns
Pálmasonar ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
bilalokkun.is
Bílalakk ehf
Bílamarkaðurinn
Bílasprautun og réttingar Hjartar
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bílaþjónustan Bilaði bíllin slf
Bílhúsið ehf
Bíljöfur ehf, gul gata
Bílstál ehf
Bílvogur ehf
Blikkás-Funi ehf
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
Cafe Catalina
Cargo sendibílaleiga ehf
Dýrheimar sf heildsala
Fríkirkjan Kefas
Hafið-fiskverslun ehf
Harðbakur ehf
HealthCo ehf-Lækningatæki
Hefilverk ehf
Hegas ehf
Hlynur, grafísk hönnun
Hvellur-G. Tómasson ehf
Höll ehf
Ingi hópferðir ehf
Init ehf
Íslandsspil sf
Ísnes ehf, heildverslun
JS-hús ehf
Kambur ehf
Kjöthúsið ehf
Körfuberg ehf
Lakkskemman ehf
Ledlýsing-Díóða ehf
Litalausnir málningarþjónusta ehf
Loft og raftæki ehf
Löggiltir endurskoðendur
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar
og fasteignasala Kópavogs
Núpalind ehf
Ólafssynir ehf
Rafport ehf
Rafvirkni ehf
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf
Ræstingaþjónustan sf.
Saumastofa Súsönnu
Sports Direct
Stjörnublikk ehf
TERN SYSTEMS ehf
Tryggingamiðlun Íslands ehf
Tækniþjónusta
Ragnars G Gunnarssonar ehf
Þórutindur ehf
Ökukennsla EK ehf

Garðabær
Engilbert ÓH Snorrason
tannlæknastofa sf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
GJ bílahús
Hagráð ehf
Hannes Arnórsson ehf
Kópavogspósturinn ehf
Krókur ehf
Okkar bakarí ehf
Pípulagnaverktakar ehf
Rafboði
Samhentir
Val-ás ehf
Öryggisgirðingar ehf

Hafnarfjörður
Barkasuða Guðmundar ehf
Donna ehf
DS lausnir ehf
Efnalaugin Glæsir
Enjo - Clean Trend
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Flúrlampar ehf
Fura málmendurvinnslan ehf
G.S. múrverk ehf
GF Barnalækningar slf
Hagtak hf
HB búðin
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hraunhamar ehf
IRobot, verslun
Ísfell ehf
Ísrör ehf
Japanskar vélar ehf
Kænan veitingastaður
Lögmenn Thorsplani sf
Markus Lifenet
Matbær ehf
Meindýravarnir Firringar ehf
Pappír hf
Rafgeymasalan ehf
SBJ réttingar ehf
Síld og Fiskur ehf
Sæblik ehf
Trefjar ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðjan Altak ehf
Víking björgunarbúnaður

Álftanes
Dermis Zen slf

Reykjanesbær
A. Óskarsson ehf
B & B Guesthouse
Bílar og Hjól ehf
Bílaver Ák ehf
Efnalaugin Vík ehf
Eignamiðlun Suðurnesja
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
IGS ehf Keflavíkurflugvelli
Kaffibar.is
Langbest ehf
M2 Fasteignasala og leigumiðlun
Málverk slf
Olsen Olsen
Plastgerð Suðurnesja ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Pústþjónusta Bjarkars ehf
Renniverkstæði Jens Tómassonar
Rétt sprautun ehf
Rörvirki sf
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
Skólamatur ehf
Smur- og hjólbarðaþjónustan ehf
Suðurflug ehf
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf

Grindavík
Bláa lónið
Einhamar Seafood ehf
Eldfjallaferðir ehf
EVH verktakar ehf
Maron ehf
Marver ehf
Sílfell ehf
TG raf ehf
Vélsmiðja Grindavíkur ehf
Þorbjörn hf

Sandgerði
Bátasmiðjan Sólplast
Verslunarfélagið Ábót

Garður
GSE ehf
Viðskiptasmiðjan ehf
Völundarhús ehf

Mosfellsbær
Álgluggar JG ehf
Blikksmiðjan Borg ehf
Boltís sf
Byggingarfélagið Jörð ehf
Fagverk verktakar sf
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Garðagróður ehf

arinn kom árla dags og þeir sem höfðu verið
handteknir um nóttina og stungið inn í fangageymsluna á lögreglustöðinni í Pósthússtræti
voru leiddir fyrir hann. Oftar en ekki voru
lögreglumenn boðaðir í fyrirtökuna og þeir
spurðir af dómaranum um efnisatriði og látnir
lýsa atburðarás. Þeir höfðu vasabókina uppi
við með nótum sínum og studdust við þær
þegar þeir lýstu málsatvikum.“
Hvernig var umhverfi lögreglumanna
á þessum tíma?
„Lögreglunni í Reykjavík var skipt upp í þrjár
vaktir og þeim var stjórnað af þremur aðalvarðstjórum, Matthíasi Sveinbjörnssyni, Magnúsi
Sigurðssyni og Pálma Jónssyni. Einstakir öðlingsmenn allir saman. Við vorum sjö nýliðar
sem byrjuðum í lögregluskólanum í janúar
árið 1958 en skólinn stóð fram á vor. Þá fórum
við á svokallaða hundavakt sem var tvískipt og
unnið til skiptis í hálfan mánuð á dagvakt og
hálfan mánuð á næturvakt. Ég man eftir því að
mér þótti launin léleg en fyrstu mánaðarlaunin
mín voru 3911 krónur og 54 aurar en þau áttu
eftir að skána þegar við fórum að ganga vaktir
því þá bættist vaktaálag við. Ég fór á vaktina til
Magnúsar Sigurðssonar ásamt tveimur bekkjarfélögum mínum, Hilmari Þorbjörnssyni og
Svavari Einarssyni, en þeir eru báðir látnir.
Þrátt fyrir þokkaleg laun vann ég í vaktafríum
við ýmis störf, meðal annars byggingarvinnu
og að rífa mótatimbur auk margvíslegrar aukavinnu sem mér bauðst. Þetta kallaði auðvitað
á mikla fjarveru frá heimilinu sem var engu
að síður nauðsynleg til að geta framfleytt fjölskyldunni.“
Hverjir voru með þér á Magnúsarvaktinni?
„Það voru margir valinkunnir menn, þar var
meðal annars Jakob Björnsson varðstjóri, og
Þorkell Steinsson aðstoðarvarðstjóri og einnig
Páll Eiríksson sem við strákarnir óttuðumst
mest. Hann var svokallaður „ræsir“ sem sá til
þess að menn væru á þeim póstum sem þeir
voru skráðir á og hinir sem skráðir voru inni
á lögreglustöðinni væru til staðar ef útkall
kæmi. Páll var harður við okkur og rak okkur
umsvifalaust á póstana ef honum þótti við eitthvað vera að drolla. Ég þekkti manninn ekkert
og var í raun skíthræddur við hann en það átti
eftir að breytast með tímanum.“
Þú ert væntanlega að tala um
Pál Eiríksson sem síðar varð aðalvarðstjóri
og yfirlögregluþjónn?
„Já þetta var hinn eini og sanni Páll Eiríksson.
En svo var þarna einn maður sem ég vann
mikið með, Kristinn Óskarsson hét hann.
Hann var alltaf kallaður Kiddi Óskars en hann
vann töluverða aukavinnu í vaktafríum enda
laghentur með afbrigðum og duglegur og því
eftirsóttur. Kiddi Óskars var þannig maður
að hann skipti alltaf laununum fyrir aukavinnuna jafnt á milli manna og reyndi aldrei
að hygla sjálfum sér umfram aðra sem unnu
með honum. Á þessum tíma var verið að byrja
að skrifa allar lögregluskýrslur á ritvélar og
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mörgum eldri lögreglumönnum þótti erfitt að
nota ritvél enda höfðu þeir áður handskrifað
allar skýrslur. Ég vélritaði margar skýrslur
fyrir Kidda Óskars sem hann las mér fyrir. Ég
minnist þess að einu sinni var verið að ráða
varðstjóra í lögregluna og margir tilnefndir
en aldrei kom nafnið hans Kidda Óskars upp
og fannst mér það undarlegt. Ég spurði hann
því hvers vegna hann sækti ekki um varðstjórastarf, þar sem mér þótti það vera eðlilegt að
hann gerði. Kiddi svaraði mér og sagði að
hann hefði ekki áhuga á því, það sæmdi ekki
sönnum sósíalista að sækja um yfirmannastöðu í lögreglu. Þetta svar kom mér á óvart,
hann talaði aldrei um pólitík.“
Nú veit ég Magnús, að lögreglumenn voru
sendir á þessum tíma út á land sem tengdist
mikilli ölvun og óspektum á verstöðum landsins þegar landlega var, segðu mér hvernig stóð
á því?
„Ég minnist þess að þegar við fengum lögreglustarfið vorum við skipaðir ríkislögreglumenn
Það þýddi að lögreglustjóri gat sent okkur út á
land ef svo bar undir. Lögreglan á verstöðvum
víða um landið var fámenn þegar vertíðarnar
stóðu sem hæst, hafði ekki nægan mannsskap
til að sinna því sem upp kom og þegar skipin
leituðu vars inni á höfnum landsins. Fyrsta för
mín út á land var árið 1960 þegar við Ármann J.
Lárusson glímukóngur, vorum sendir til Vestmannaeyja að beiðni Sigurjóns Sigurðssonar
lögreglustjóra. Það var vetrarvertíð og lögreglan þar hafði svo mikið að gera að þeir gátu
ekki sinnt öllu sem kom upp. Lögreglumennirnir voru orðnir úrvinda af þreytu, þurftu að
fá hvíld og því var óskað eftir aðstoð. Á leiðinni með strandferðaskipinu Heklu varð ég svo
sjóveikur að ég hélt að minn síðasti dagur væri
upprunninn. Þegar við komum til Vestmannaeyja byrjaði ballið strax. Á lögreglustöðinni
voru fimm fangaklefar en við urðum strax að
handtaka mjög marga því, ölvun, slagsmál
og djöflagangur var þvílíkur að ég hef sjaldan
séð annað eins. Við Ármann höfðum komið
okkur saman um að setja enga í fangageymslu
nema þá sem hlýddu ekki fyrirmælum okkar

eða veittust að okkur og ljóst að ekki væri hægt
að róa. Engu að síður þurftum við í upphafi
að setja fimm menn í hvern klefa og handjárnin sem við höfðum til afnota dugðu ekki
til, þannig að við notuðum beltin sem þeir voru
með, bæði á hendur þeirra og fætur, þannig að
þeir gátu sig hvergi hreyft, en þetta var það eina
sem dugði.“
Var það eitthvað sérstakt sem varð þess
valdandi að sjómennirnir voru svona
hamslausir?
„Fyrir utan taumlausa áfengisdrykkju var
ýmislegt annað sem kom til, metingur milli
áhafna um aflamagn, öfund, afbrýðissemi og
mikilmennska. Ég man eftir einu sérstöku
atviki en þá tókum við illa ölvaðan mann sem
gæslumenn braggans, sem hýsti kvenfólkið,
gátu ekki hamið. Umræddur maður og félagar
hans höfðu brotið sér leið inn í kvennabraggann og lögregla var tilkvödd. Maðurinn, sem
var forsprakkinn, var vélstjóri á þekktum aflabát, en hann var augafullur og með eindæmum
erfiður svo ekki var hægt að tala hann til, við
urðum að taka hann og setja hann inn. Félagar
hans voru ekki árennilegir þannig að við Ármann ákváðum að ég skyldi taka manninn en
glímukóngurinn myndi verja undanhaldið og
okkur tókst það þó það hafi staðið tæpt. Um
kvöldið kom skipstjórinn hans á lögreglustöðina, mætur maður og vel látinn, og vildi
fá hann lausan. Skipstjóranum var sagt að
vélstjórinn yrði látinn laus í fyrramálið þegar
dómarinn væri búinn að taka mál hans fyrir.
Morguninn eftir klukkan átta kom Stefán yfirlögregluþjónn og dómarafulltrúinn til að taka
þá menn fyrir sem höfðu verið settir inn daginn áður og þar á meðal vélstjórann. Þegar
hann var leiddur fyrir dómarafulltrúann var
hann enn við sama heygarðshornið, reif kjaft,
vildi ekki viðurkenna neitt né skrifa undir
vitnisburð sinn og ætlaði dómarafulltrúinn að
setja hann aftur inn. Þá kom skipstjórinn inn
í dómsalinn og sagði vélstjóranum að steinhalda kjafti. Við þessi orð skipstjórans snarbreyttist framkoma vélstjórans, en hann vildi
samt ekki skrifa undir vitnisburðinn sinn fyrr
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Orður Magnúsar.
en skiptjórinn sagði honum að gera það. Vélstjórinn fékk síðan 1500 króna sekt fyrir ölvun
og óspektir og það var drjúgur peningur. Skipstjórinn sagði síðan við dómarafulltrúann að ef
vélstjórinn greiddi ekki sektina innan tiltekins
tíma myndi hann sjá til þess að sektin yrði
tekin af launum hans. Ég nefni þetta dæmi til
að sýna hvaða vald skipstjórar á þessum tíma
höfðu yfir undirmönnum sínum.“
En leið þín liggur svo í umferðardeildina,
hvenær fórstu þangað?
„Umferðardeildin var stofnuð árið 1960 og mér
var boðið að fara þangað. Lögreglustjóraembættið hafði leigt skátaheimilið við Snorrabraut
undir umferðardeildina, en það var stór braggi
frá stríðsárunum. Ólafur Jónsson þáverandi
fulltrúi lögreglustjóra hringdi í mig út í Vestmannaeyjar þegar ég var þar og spurði mig
hvort ég vildi fara í umferðardeildina því það
átti að fjölga lögreglumönnum á bifhjólum. Ég
þáði það enda var ég með bifhjólapróf, hafði
ekið Triumph mótorhjóli sem kunningi minn
átti og var því þokkalega undirbúinn. Þegar ég
kom frá Vestmannaeyjum fórum við Hilmar
Þorbjörnsson í þjálfun hjá Sigurði Ágústssyni
varðstjóra, sem tók okkur mjög vel í gegn.
Skipulag og eftirlit umferðardeildar var þannig
að Reykjavík var skipt upp í þrjú hverfi og
var ég með hverfi þrjú, sem var Laugarnes og
Kleppsholt. Meginpósturinn í því hverfi voru
gatnamót Sundlaugavegar og Laugarnesvegar
en þar var umferðin hvað þyngst á álagsímum,
morgnana, í hádeginu og þegar vinnu lauk
síðdegis milli klukkan fimm og sjö. Á þessum
tíma voru hjólin tölusett, hjól 1, hjól 2 og hjól
3 og ákveðin goggunarröð viðhöfð, þ.e.a.s.
hverjir óku hvaða hjólum. Sigurður var á hjóli
1, eða ásnum eins og hjólið var kallað, Hilmar
á hjóli 2 og ég á hjóli 3. Kosturinn við það að
vera alltaf á sama hjólinu var að við vissum í
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hvernig ástandi það var. Sigurður Ágústsson
varðstjóri flutti sig um set og fór að vinna hjá
Varúð á vegum en ég tók þá við af honum sem
varðstjóri.“
Síðan flytur umferðardeildin í nýju
lögreglustöðina, það hlýtur að hafa
verið mikil breyting?
„Það var um sumarið árið 1966 að umferðardeildin flytur í nýju lögreglustöðina við
Snorrabraut og fær til umráða stóran hluta af
jarðhæðinni og kjallarann. Fjölgað var verkefnum sem heyrðu undir umferðardeildina og
allt skipulag varð umfangsmeira. Slysarannsóknardeildin varð hluti af umferðardeildinni,
svo og þjóðvegaeftirlit eða vegaeftirlitið eins
og það var alltaf nefnt. Deildinni stjórnuðu
þeir Óskar Ólason yfirlögregluþjónn og Sverrir
Guðmundsson aðstoðaryfirlögregluþjónn en
við Arnþór Ingólfsson vorum varðstjórar. Við
Arnþór skiptum með okkur vaktinni yfir daginn, en unnið var frá klukkan átta að morgni
fram til miðnættis. Ég vann síðan í umferðardeildinni fram til ársins 1970.“
Þá verða breytingar hjá þér ef ég man rétt?
„Já Sigurjón Sigurðsson lögreglustjóri bað mig
um að vera varðstjóri á lögreglustöðinni í Árbæ,
sem þá var fyrsta hverfastöðin í Reykjavík. Ég
fór þangað ásamt Rúdólf Axelssyni og Úlfari
Hermannssyni lögreglumönnum. Ég man eftir
því að okkur var vel tekið af öllum sem þarna
bjuggu en við þurftum einnig að vakta athafnasvæði ÁTVR sem var þarna með sína starfssemi. Starfssvæði Árbæjarstöðvar var víðfemt
en stöðin var staðsett á milli Vesturlandsvegar
og Suðurlandsvegar. Jón Guðmundsson bóndi
á Reykjum og oddviti Mosfellssveitar hafði
lengi barist fyrir því að fá löggæslu inn í hið
nýja og ört vaxandi sveitarfélag sem síðar varð
Mosfellsbær.“

En þú varst ekki lengi í Árbænum,
hvar var næsti viðkomustaður?
„Nei ætli það hafi ekki verið svona um eitt ár
en þá var ég beðinn um að fara á vaktina til
Greips Kristjánssonar aðalvarðstjóra þar sem
varðstjórinn hans, Björn E. Kristjánsson fór
að vinna í bókhaldsdeildinni hjá Reykjavíkurborg, en Björn var góður bókhaldsmaður. Ég
var síðan varðstjóri á vaktinni hjá Greip fram
til ársins 1972 þegar nýja lögreglustöðin við
Snorrabraut er tekin í notkun. Þá var stofnuð
fjórða vaktin, C vakt og ég varð aðalvarðstjóri
yfir henni. Ég man eftir því að síðasta formlega næturvaktin á gömlu stöðinni við Pósthússtræti var vakt Greips Kristjánssonar og
þegar við lukum henni klukkan sex að morgni
læstum við Greipur gömlu stöðinni, gengum
frá, fórum síðan á varðstjórajeppanum á nýju
lögreglustöðina við Snorrabraut og afhentum
Páli Eiríkssyni vaktardagbókina, en Páll var
að hefja sínu fyrstu morgunvakt á hinni nýju
lögreglustöð. Þetta var formleg og hátíðleg
athöfn sem ég man vel eftir. Ég átti góðar og
skemmtilegar minningar um gömlu lögreglustöðina eins og flestir aðrir lögreglumenn sem
þar unnu þótt þar hafi verið orðið þröngt um
alla starfsemi.“
Síðan kemur tímabil þar sem þú varst kennari við Lögregluskólann og síðan fyrsti yfirmaður víkingasveitarinnar, hvernig kom það
til?
„Það var það árið 1977 að ég verð aðstoðaryfirlögregluþjónn, en þá lét af störfum Sigurður M. Þorsteinsson. Hann hafði verið aðstoðaryfirlögregluþjónn og haft umsjón með
verklegum æfingum við Lögregluskólann.
Ég tók við af honum og kenndi verklegar
æfingar í lögregluskólanum ásamt Guðbrandi
Þorkelssyni varðstjóra og það voru ánægjulegir tímar og eftirminnilegir. Árið 1982
var ákveðið að stofna vopnaða sérsveit lögreglunnar og ég beðinn um að stjórna henni.
Ákveðið var að farið yrði til Noregs til æfinga
og að kynna sér norsku sérsveitina. Til þessa
voru valdir ákveðnir lögreglumenn, þeir Gísli
Ingimundur Þorsteinsson, Ellert Vigfússon og
Eiríkur Beck, en þetta var upphafið að þeirri
sérsveit sem við eigum í dag. Lögregluskólinn var gerður að sjálfstæðri stofnun árið
1988 og aðskilinn frá lögreglunni í Reykjavík
og Bjarki Elíasson varð skólastjóri hans. Við
skólann voru ráðnir fastir kennarar og hætti
ég þá reglulegri kennslu en var engu að síður
stundakennari við lögregluskólann í nokkurn
tíma. Síðan var það árið 1995 að ég er hvattur
til að sækja um yfirlögregluþjónsstöðu í
Kópavogi þar sem Þorleifur Pálsson var lögreglustjóri og sýslumaður. Ég fékk stöðuna og
er þar fram til ársins 1999 að ég læt af störfum
eftir fjörtíu og eins árs starf í lögreglunni.
Ég kunni mjög vel við mig í Kópavogi og í
raun og veru líkaði mér alls staðar vel og var
ánægður í öllum þeim störfum sem mér voru
falin.“

Ég veit að þú varst sendur víða út um landið
ef sérstakar aðstæður komu upp.
Segðu mér frá því?
„Já ég var sendur af Dómsmálaráðuneytinu
tímabundið víða um land þegar upp komu
ýmis vandamál. Meðal annars var ég sendur
til Ísafjarðar til Péturs Kr. Hafstein sýslumanns. Einnig á Sauðárkrók þegar hótað var
að sprengja upp lögreglustöðina. Þá fór ég til
Friðjóns Guðröðarsonar sýslumanns í Rangárvallasýslu og einnig austur á Vopnafjörð með
Gísla Pálssyni rannsóknarlögreglumanni í öryggisgæslu vegna komu Karls Bretaprins sem
var þar á laxveiðum. Starfsfélagarnir á stöðinni
gerðu stundum góðlátlegt grín að mér fyrir að
vera sífellt á ferðinni í margvísleg verkefni út
um allt land og teiknaði einn félagi minn mynd
af mér með skrifborðið á maganum. En þetta
var allt gert í góðlátlegu gríni sem mér þótti
bara fyndið og þakkaði félaga mínum fyrir
myndina en hann spurði mig hvort þetta hafi
ekki verið góð mynd, sem mér fannst og ég á
enn myndina. Ég var einnig oft sendur út á
Reykjavíkurflugvöll í öryggisgæslu þegar Philip prins kom sjálfur fljúgandi hingað til lands,
enda er hann flugmaður og flaug víða, en þeir
voru góðir félagar hann og Agnar KofoedHansen fyrrum lögreglustjóri. Ég var sæmdur
þjónustu og heiðurspeningum fyrir öryggisgæslu, en ein er sú orða sem mér þykir mjög
vænt um, það er orða sem breski sendiherrann
lét mig fá og nefnist Member of the British
Empire.“
Magnús minnist hér að ofan á sögulega för
norður á Sauðárkrók en það gefur tilefni til
að rifja upp þá sögu sem sögð er af honum
um þessa för:
Hún er á þá leið að eitt sinn rétt fyrir áramót
var Magnús kallaður upp til lögreglustjórans
en tilefnið var að biðja hann um að fara norður
á Sauðarárkrók til aðstoðar lögreglunni. En
þar hafði um áramótin á undan skapast hættuástand þegar börn og unglingar söfnuðust saman fyrir framan lögreglustöðina, skutu skiparakettum á stöðina og hótuðu að sprengja hana
upp. Orðrómur var á kreiki í bænum að nú um
þessi áramót yrði látið verða af því. Magnús fór
á fund með ráðneytismönnum til að segja til
hve mikinn mannskap hann þyrfti en meiningin var að panta þyrlu því sennilega færi hann
með heila vakt með sér. Þegar Magnús nefndi
að hann þyrfti aðeins fjóra lögreglumenn var
tillaga hans samþykkt þótt hún hafi vakið
furðu ráðuneytismanna. Þeir úrvalsmenn sem
Magnús tilnefndi voru, Gísli Ingimundur Þorsteinsson og Haukur Ólafsson júdókappar og
Þorgrímur Guðmundsson og Karl Magnússon
úr umferðardeildinni en Þorgrímur þekkti
veginn norður mjög vel. Þegar komið var á
Sauðárkrók hafði Magnús samband við forseta bæjarstjórnar og eftir fund með honum
boðaði forsetinn til fundar með bæjarstjórninni, skólastjóranum, nokkrum kennurum og
stjórendum hjálparsveitarinnar. Á fundinum

Frá vinstri: Arnþór Ingólfsson, Magnús Einarsson, Óskar Ólason, Sverrir Guðmundsson
og Ásmundur Matthíasson.
óskaði Magnús eftir því að allir áhrifamenn
bæjarins yrðu á ferli og sýndu sig um kvöldið
á göngu við lögreglustöðina. Einhver mótmæli
munu hafa komið upp á fundinum og bent
á að þetta væri gamlárskvöld og allir væru í
fríi. Magnús sagði að lögreglumennirnir sem
komnir væru norður hefðu einnig átt að vera
í fríi en hér væru þeir til að halda uppi lögum
og lofum fyrir bæjarbúa. Aftur á móti bæru
bæjarbúar ábyrgð á börnum sínum. Allir þeir
sem komu á fundinn sögðust þá ætla að koma
um kvöldið og gerðu það. Magnús mun hafa
talað sjálfur við prestinn í bænum og beðið
hann um að láta sjá sig. Presturinn mun eitthvað hafa maldað í móinn og spurt hvers vegna
hann ætti að koma, og mun Magnús þá hafa
svarað: „Hefur þú einhverntíma séð prest á
gangi í fullum skrúða vera laminn og barinn
af krökkum og unglingum“. Presturinn mun
hafa skilið sneiðina og spurt hvenær hann ætti
að mæta. Gamárskvöld leið án þess að nokkur
kveikti á eldspítu við lögreglustöðina og þeir
lögreglumenn sem komu að sunnan fóru heim
fljótlega eftir miðnættið án þess að þurfa að
hafa afskipti af nokkrum unglingi eða barni.
Eru einhverjar minningar þér kærari
úr starfinu en aðrar?
„Þær eru nú margar sem hægt væri að nefna
eftir svona langt starf en sannast sagna þótti
mér jafnvel vænna um skammirnar en hólið,
sem þér finnst örugglega skrýtið. Ég man eftir
atviki sem situr í mér. Eitt sinn hvarf ungur
maður og ég lenti í að leita að honum en hann
virtist algjörlega horfinn, við fundum hann
ekki þótt ég taldi mig vita hvar hann gæti
verið. Við leituðum og leituðum en allt kom
fyrir ekki maðurinn fannst ekki. Faðir hans
sýndi hinni árangurlausu leit okkar skilning en
móðirin var mjög miður sín og var mjög sár
yfir því að við skyldum ekki finna son hennar.
Hún skammaði mig, en ég fann virkilega til
með henni. Síðan leið einhver tími þá kemur

tilkynning til lögreglunnar um að hönd sjáist
standa upp úr snjóskafli á ákveðnum stað.
Stöðvarmaðurinn hringdi til mín og lét mig
vita og fór ég þangað. Það var nauðsynlegt að
grafa töluvert af snjó og klaka frá líkinu áður
en við sáum að þarna var kominn ungi maðurinn sem saknað var. Maðurinn mun sennilega
hafa dottið á höfuðið og orðið úti. Haukur
Bjarnason frá rannsóknarlögreglunni kom og
tók hann við rannsókninni. Móðir hans kom
til mín og faðmaði mig að sér og þakkaði mér
fyrir að hafa fundið son hennar. Slíkar minningar koma upp í hugann og sækja að manni
umfram aðrar jákvæðari.“
En að lokum Magnús er líf eftir löggustarfið?
„Ég hef átt mjög góð ár eftir að ég lét af störfum. Ef að það hefði verið sagt við mig að ég
ætti eftir að snúa mér að trjárækt þegar ég léti
af störfum hefði ég ekki trúað því. En ég hef
unnið að trjásetningu hér við sumarbústaðinn
og einnig ræktað svolítið af kartöflum fyrir
sjálfan mig og er það mjög gefandi og eykur
lífsgæði. En ég get þó gefið mönnum gott ráð
að huga að áður en þeir hætta en það er að
auka tungumálakunnáttu sína. Það er mjög
mikilvægt að geta skilið og tjáð sig á norðurlandamáli og ensku. Jafnvel að geta bjargað sér
annað hvort á þýsku eða frönsku.“
Ég þakka Magnúsi fyrir skemmtilegt og
fróðlegt viðtal um leið og ég kveð hann. Þegar
ég ek frá sumarbústaðnum sé ég í baksýnisspeglinum hvar hann stendur á veröndinni og
horfir á eftir mér, veifar mér glaðlega með bros
á vör. Það er ekki laust við að ég taki aðeins
fastar um stýrið og er feginn að ég gleymdi ekki
af gefa stefnuljós þegar ég tek vinstri beygju út
á þjóðveginn í átt til höfuðborgarinnar.
Björgvin Björgvinsson
bvinsson@simnet.is
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
GT-bílar ehf
Gylfi Guðjónsson ökukennari, s: 6960042
Hestaleigan Laxnesi
Kaffihúsið á Álafossi
Kjósarhreppur
Matfugl ehf
Málningarþjónusta Jónasar ehf
Múrefni ehf
Nonni litli ehf
Sigurplast ehf
Spíssar ehf-stífluþjónusta
Vélsmiðjan Sveinn ehf

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Blikksmiðja Guðmundar ehf
Fasteignasalan Valfell
Rafþjónusta Sigurdórs ehf
Skagaverk ehf
Smurstöð Akraness sf
Spölur ehf-Hvalfjarðargöng
Stapavík ehf
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Viðar Einarsson ökukennsla ehf
Ylur pípulagnaþjónusta sf

Snæfellsbær
Vélsmiðja Árna Jóns ehf

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf
- Reykhólum

Ísafjörður
Akstur og löndun ehf
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Ísblikk ehf
Kaffihúsið Húsið
Póllinn ehf
Verkstjórafélag Vestfjarða
Þrymur hf, vélsmiðja

Bolungarvík
Flugrúta Bolungarvík

Patreksfjörður
Albína verslun
Bílaverkstæðið Smur- og dekk
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð

Borgarnes

Tálknafjörður

Bílabær sf, bifreiðaverkstæði
Borgarverk
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Ensku húsin gistiheimili við Langá
Eyja- og Miklaholtshreppur
Framköllunarþjónustan ehf
Golfklúbbur Borgarness
Háskólinn á Bifröst ses
Landnámssetur Íslands
Loftorka í Borgarnesi ehf
Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar
Samtök sveitarfélaga
í Vesturlandskjördæmi
Sigur-garðar sf
SÓ húsbyggingar ehf

Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
T.V. Verk ehf
Trans Atlantic ehf-ferðaskrifstofa

Stykkishólmur

Skagaströnd

Narfeyri ehf
Þ.B. Borg trésmiðja ehf

Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf

Grundarfjörður

Efnalaug og þvottahús
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf
K-Tak ehf
Útgerðarfélagið Sæfari ehf
Verslunarmannafélag
Skagafjarðar
Vörumiðlun ehf

RúBen ehf
Þjónustustofan ehf

Ólafsvík
Þrif og þjónusta ehf

Hellissandur
Esjar ehf
KG Fiskverkun ehf
Skarðsvík ehf
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Staður
SG verkstæði ehf

Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf

Blönduós
Átak ehf
Gistiheimilið Kiljan ehf
Húnavatnshreppur

Sauðárkrókur

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði

Siglufjörður

Egilsstaðir

Málaraverkstæðið ehf

Austfjarðaflutningar ehf
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Gistihúsið Egilsstöðum
Héraðsprent ehf
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Rafey ehf
Vaðall ehf
Ökuskóli Austurlands sf

Akureyri
Ásbyrgi-Flóra ehf
Becromal Iceland ehf
Bifreiðastöð Oddeyrar ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Blikk- og tækniþjónustan ehf
Blikkrás ehf
Dexta orkutæknilausnir ehf
Eining-Iðja
Goya Tapas bar
Grófargil ehf
Hagvís ehf
Höldur ehf, bílaleiga
Kjarnafæði hf
Kraftbílar ehf
Lögmannsstofa Akureyrar ehf
Meðferðarheimilið Laugalandi
Miðstöð ehf
Múriðn ehf
Möl og sandur
Rafeyri ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf-Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Samvirkni ehf
Sjómannablaðið Víkingur
Stefna ehf
Timbra ehf,byggingarverktaki
Veislubakstur-Betra brauð

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður
Stálstjörnur ehf
Stjörnublástur ehf

Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna
á Austurlandi
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Ferðaþjónustan Mjóeyri
Fjarðaþrif ehf
Kaffihúsið Eskifirði
Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf
Trölli ehf-Siggi Nobb, gisting

Dalvík

Fáskrúðsfjörður

Híbýlamálun,
málningarþjónusta ehf
Klaufi ehf
Promens Dalvík ehf
Steypustöðin Dalvík ehf

Kaffi Sumarlína ehf
Vöggur ehf

Ólafsfjörður

Höfn í Hornafirði

Brimnes hótel og bústaðir
Norlandia ehf

Gistiheimilið Hafnarnesi-www.hafnarnes.
is, s: 844 6175
Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf
Rósaberg ehf
Skinney-Þinganes hf
Vélsmiðjan Foss ehf
Þingvað ehf, byggingaverktakar

Húsavík
Bílaþjónustan ehf
Gistiheimilið Sigtún ehf
-www.gsigtun.is
Norðursigling ehf
Steinsteypir ehf

Mývatn
Dimmuborgir guesthouse

Þórshöfn
B.J. vinnuvélar ehf
Geir ehf

Frá fundi lögreglumanna á Akureyri.

Stöðvarfjörður
Brekkan - Verslun og veitingastofa

Selfoss
Árvirkinn ehf
Baldvin og Þorvaldur ehf
Báran stéttarfélag
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Bjarnabúð
Brandugla slf, þýðingar
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Sænskir lögreglumenn hætta
störfum í kjölfar skipulagsbreytinga

Tölvumál
dönsku lögreglunnar enn
í ólestri

Um 300 sænskir lögreglumenn hafa
sagt lausum stöðum sínum í kjölfar
skipulagsbreytinga liðinna mánaða,
þar af 110 á fyrri helmingi þessa árs.
Lögreglumenn sem fjölmiðlar hafa
rætt við segja að lögreglumenn verði
sífellt óánægðari í starfi vegna skipulagsbreytinga sem hrint var í framkvæmd þann 1. janúar s.l. Kemur
þar helst til sú staðreynd að fjármagn
skortir til löggæslu og breytingarnar
hafa verið kostnaðarsamari en reiknað hafi verið með.
http://www.politiforum.no/no/nyheter/2015/juli/
Flere+svenske+politifolk+slutter+etter+omorganisering.d25-T2BfO1Q.
ips

Enn í dag eru tölvumál lögreglunnar í Danmörku, að því er virðist í algerum ólestri.
Landssamband danskra lögreglumanna
hefur ítrekað bent á annmarka á tölvumálunum allt frá skipulagsbreytingum þeim
sem hrint var í framkvæmd á lögreglunni í
Danmörku árið 2007. Svo virðist sem lítið
eða ekkert hafi áunnist í þessum efnum frá
árinu 20017

Politi Forum nr. 06/07 2015

Flestir
jákvæðir

Lögreglan í Noregi hefur nú borið skotvopn
við dagleg störf sín frá 25. nóvember 2014.
Í könnun sem unnin var af TNS Gallup
í Noregi fyrir ríkislögreglustjórann þar
í landi kemur fram að mikill meirihluti
norsku þjóðarinnar er jákvæður í garð lögreglu vegna þessa.
Þannig svara 51% þátttakenda því til að
þeir eru hlynntir þessari þróun á meðan 29%
eru neikvæðir. Hlutlausir eru 20%.
Hægt er að lesa nánar um könnunina á:
http://www.politiforum.no/no/nyheter/2015/juli/Folk+flest+blir+ikke+skremt+a
v+bev%C3%A6pningen.d25-T2BbK4T.ips
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Politi Forum 10/2015

Hallarekstur
norskrar lögreglu
Lögregluna í Östfold í Noregi vantar 30 milljónir norskra
króna til að ná endum saman árið 2016.
Á árinu 2015 neyðist embættið til að sleppa ráðningum í
24 stöður lögreglumanna til að ná endum saman á þessu ári.
Norski ríkislögreglustjórinn hefur farið fram á það við
lögregluembættin í Noregi að þau dragi saman í rekstri
sínum um 2% á árinu 2016 en það er til viðbótar áður
ákveðinni hagræðingarkröfu.
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Viðtal við Rick Smith forstjóra Taser International fyrir Lögreglumanninn

TASER
er mildasta úrræðið
ef beita þarf valdi

Rick Smith, forstjóri Taser International, var á Íslandi í sumar,
hitti lögreglumenn að máli og gaf sér tíma til að ræða um Taser rafbyssur
og myndupptökur lögreglumanna við Lögreglumanninn

Forstjóri Taser bauð lögreglumönnum á stuttan kynningar- og fræðslufund, þar
sem hann sat jafnframt fyrir svörum. Á myndinni eru Ronald Richardson og Rick
ásamt hluta þeirra sem sóttu fundinn.

Fjölmiðlar sýndu komu Rick Smith til
landsins áhuga, hér er hann í viðtali hjá
Einari Þorsteinssyni fréttamanni RÚV.
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Rick Smith, stofnandi og forstjóri Taser International, var staddur hér á landi í sumar og notaði
tækifærið til að miðla af reynslu sinni og þekkingu
á málefnum lögreglu. Hann hitti þá Snorra Magnússon formann landssambands lögreglumanna og
Vilhjálm Árnason þingmann og fyrrum lögreglumann og hélt ennfremur fræðsluerindi fyrir lögreglumenn.
Rick gaf sér tíma til að veita Lögreglumanninum
viðtal og var fyrst spurður hvort hann hefði komið
sérstaklega til landsins til að ræða um Taser við lögregluna.
„Aðallega er ég á Íslandi í fríi með fjölskyldu mína
og er yfir mig hrifinn af landinu. En ég vildi endilega
nota tækifærið og tók því einn af þessum frídögum
til að hitta íslenska lögreglumenn og fjölmiðla. Ég var
mjög ánægður að fá að hitta Snorra Magnússon formann landssambandsins og Vilhjálm Árnason, þann
þingmann sem hefur mest beitt sér fyrir því að efla
lögregluna. Ég hefði að sjálfsögðu einnig viljað hitta
ríkislögreglustjóra en hann var því miður ekki viðlátinn þennan dag.“
Rick sagði að honum hefði fundist sérstaklega
áhugavert að kynnast aðstæðum hérlendis í ljósi þess
að lögreglan ber ekki skotvopn dags daglega.
„Það er í raun fáránleg hugmynd að ætla að stöðva
athæfi fólks með því að skjóta það með byssukúlu og
drepa eða meiða alvarlega. Það var samt ekki fyrr en
Taser rafbyssan kom til sögunnar að til varð raun-

verulegur valkostur við að nota skotvopn. En ekki
aðeins það, heldur hefur Taser ekki síður komið að
góðum notum við aðstæður þar sem öðrum valdbeitingartækjum hefði ella verið beitt. Fólk skiptir hratt
um skoðun þegar það stendur andspænis Taser. Fyrir
vikið hefur tilkoma Taser dregið stórlega úr aðstæðum þar sem lögreglumenn og brotamenn meiðast í
líkamlegum átökum. Það verður hreinlega ekkert úr
átökum. En Taser kemur ekki í staðinn fyrir skotvopn
gegn brotamönnum með byssu í hendi, það er misskilningur.“
Rick Smith nam taugalíffræði við Harvard háskóla
og síðar viðskiptafræði. Þegar tveir skólafélagar hans
voru skotnir til bana í Arizona fór hann að kynna sér
hvort ekki mætti þróa valkosti við skotvopn. Rick
ofbauð að árlega létu 37 þúsund Bandaríkjamenn
lífið af völdum skotvopna. Hann stofnaði Taser International árið 1993 ásamt Tom bróður sínum og Jack
Cover, sem átti frumhugmyndina að rafbyssu. Nafnið
Taser er komið úr ævintýrabókunum um Tom Swift,
skammstöfun á Tom Swift and his Electric Rifle.
Rúmlega 800 þúsund Taser rafbyssur hafa verið
seldar frá því að sú fyrsta kom á markaðinn skömmu
fyrir aldamót og eru nú í notkun í 107 löndum. Taser
hefur frá upphafi verið beitt í rúmlega 2,8 milljónum
tilfella gegn brotamönnum og í 1,9 milljón skipti við
þjálfun og á sjálfboðaliða.
Hvað er unnið með því að bæta enn einu valdbeitingarúrræði við hjá lögreglunni?
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Rick Smith, fyrir miðju, ásamt Ronald
Richardson frá Taser í Hollandi og
Snorra Magnússyni formanni Landssambands lögreglumanna.

Nokkur dæmi um áhrif af notkun Taser og Axon

Slysum á lögreglumönnum fækkaði um 76%
Police Executive Research Forum, 2009

Slysum á brotamönnum fækkaði um 90%
NIJ Special Report, 2011

Árásum á lögreglumenn fækkaði um 40%
Queensland Police Union, Ástralíu

Í 90% tilfella dró úr hættuástandi við það eitt að sýna
Taser rafbyssurnar

New Zealand Police Annual Report,
2009-2010

Slysabætur vegna lögreglumanna lækkuðu um
93% á fjórum árum með tilkomu Taser
Houston Police Department, 2003-2007

87% fækkun á kvörtunum vegna aðgerða
lögreglu. 59% fækkun átaka brotamanna við
lögreglu.
Cambridge University Axon Flex study on Rialto Police Dept.

Axon í Bretlandi - eitt lögregluembætti
250 lögreglumenn – upptökur í 3 ár
2.332.800 vídeó – 155 GB
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„Höfum í huga að valdbeitingartækjum lögreglunnar er afar sjaldan beitt, hvort sem það er piparúði, kylfa, gúmmíkúlur, skotvopn eða Taser. Fyrst
og fremst hafa valdbeitingartækin fælingarmátt og
undirstrika að lögreglumenn mega framfylgja fyrirmælum með valdi ef þörf krefur. Taser er einfaldlega áhrifaríkt úrræði sem getur í mörgum tilfellum
komið í stað hinna tækjanna. Sem dæmi má nefna
reynslu bresku lögreglunnar undanfarin ár. Í þeim
tilfellum þar sem breskum lögreglumönnum hefur
þótt staðan svo alvarleg að beita þyrfti Taser, þá þurfti
ekki annað en sýna tækið í 85% tilfella til að fyrirmælum yrði hlýtt. Aðeins í 15% tilfella var vopninu
beitt.“
En úr því valdbeitingartækjunum er sjaldan beitt,
nægir þá ekki í flestum tilfellum að hafa piparúðann
og kylfuna?
„Um leið og lögreglumenn taka fram vopn, þá
þurfa þeir að vera tilbúnir til að beita þeim. Piparúði
veldur miklum sársauka í augum og öndunarfærum
og getur líka borist á lögreglumennina sjálfa og gert
þá óstarfhæfa. Kylfa veldur meiðslum í 78% tilfella,
oft alvarlegum beinbrotum. Taser veldur sársauka í
5 sekúndur og eftirköstin eru engin. Að mínu mati
er Taser því lang mildasta valdbeitingarúrræðið en
um leið það áhrifamesta. Engan langar til að fá í sig
rafpúls úr Taser, en þegar slíkt er óhjákvæmilegt
þá skilar það árangri með litlum sem engum eftirköstum.“
Þetta er nú ekki sú mynd af Taser sem fjölmiðlar
sýna.
„Því miður er lítið að marka umfjöllun fjölmiðla
um Taser. Til dæmis hefur enginn látist við það að
fá í sig rafpúls úr Taser þó öðru sé ranglega haldið
fram. Vissulega hefur Taser komið við sögu í lögregluaðgerðum þar sem fólk hefur látist. En ekki
í einu einasta tilfelli hefur verið sýnt fram á að Taser hafi valdið dauðsfallinu. Í flestum tilfellum er
ástæðan ofneysla vímuefna eða eða viðkomandi deyr
eftir átök og álag við handtöku. Einu tilfellin þar sem
beinlínis má rekja dauðsföll til notkunar Taser eru 6
talsins. Þá létust viðkomandi við fall ofan af húsum
eða veggjum. Þetta átti sér stað stuttu eftir að Taser
kom á markað fyrir síðustu aldamót, en með breyttri
þjálfun hefur þetta ekki komið fyrir aftur.“

En Taser gefur frá sér rafstuð sem veldur vöðvalömun og sársauka – ekki getur það verið hættulaust?
„Jú, það er hættulaust sem slíkt. Taser gefur rafpúls
með 1.200 volta spennu en aðeins 0,0021 ampera
straumi. Styrkur rafmagnsins er því sáralítill. Enda
er það ekki rafstyrkurinn sem hefur áhrifin, heldur
þessi rafpúls sem er á tíðni sem lamar sjálfráða
vöðvakerfið og veldur sársauka. Rafpúlsinn hefur
engin áhrif á önnur rafboð í líkamanum, síst af öllu
hjartað. En vegna þess hvernig Taser virkar og hversu
umdeilt tækið er, hefur ekkert annað vopn verið
rannsakað jafn mikið. Það er búið að gera meira en
500 rannsóknir á Taser og langflestar þeirra eru á
vegum óháðra aðila. Engin þessara rannsókna hefur
sýnt fram á að Taser valdi hjartaáföllum eða trufli
aðra starfsemi líkamans en til er ætlað.“
Hvernig er þá hægt að skýra þessa neikvæðu umfjöllun?
„Hún er í raun óskiljanleg, vegna þess að tilkoma
Taser hefur haft afar jákvæð áhrif á störf lögreglumanna. Fyrst og fremst hefur meiðslum lögreglumanna og brotamanna fækkað verulega hjá þeim
lögregluembættum sem tekið hafa Taser í notkun.
Ekki vegna þess að lögreglumenn séu sífellt að beita
tækinu, heldur vegna þess að vitneskja brotamanna
um Taser dregur verulega úr áhuga þeirra á átökum.
Ef hins vegar stefnir í átök, þá sýna rannsóknir að
notkun Taser dregur verulega úr hættu á meiðslum
sem annars verða við slíkar aðstæður. Þetta er „winwin“ staða fyrir alla aðila, meiðslum fækkar og þarmeð kostnaður vegna fjarveru lögreglumanna frá
vinnu, lækniskostnaður og slysabætur.“
Telurðu að það sé ástæða fyrir íslensku lögregluna
að bæta Taser rafbyssum við sem valdbeitingarúrræði?
„Tvímælalaust, ekki aðeins af þeim ástæðum sem
ég hef þegar nefnt, heldur ekki síður til að bæta öryggi lögreglumanna. Hvers vegna ættu lögreglumenn
að stofna lífi sínu og limum í hættu í átökum við fólk
sem er hálfsturlað af neyslu fíkniefna eða áfengis
og veit jafnvel ekkert hvað það er að gera. Höfum í
huga að ofsafengin og langvarandi átök undir slíkum
kringumstæðum geta verið lífshættuleg fyrir alla
aðila. Með Taser er hægt að afstýra slíkum aðstæðum
á skjótan hátt.“
En samt, umræðan er oft á þann veg að Taser sé
stórhættulegt tæki og fólk fái í sig 50 þúsund volta
straum.
„Tökum fyrst smá samanburð. Taser rafbyssur eru
ekki hættulegri en það að meiðsl verða í 0,2% tilfella þar sem þeim er beitt. Með öðrum orðum, í tvö
skipti af hverjum þúsund. En í hverjum eitt þúsund
körfuboltaleikjum, a.m.k. í Bandaríkjunum, verða
teljandi meiðsl í fjórum þeirra. Í hverjum eitt þúsund
skiptum sem byssu er beitt, þá deyja 500. Hvað 50
þúsund voltin varðar, þá fær viðkomandi þau ekki í
sig. Þessi háa spenna stendur aðeins yfir í millisekúndur meðan pílurnar í enda þráðanna eru að ná
sambandi sín á milli. Eftir það dettur spennan niður
í 1.200 volt.“
Íslenska lögreglan nýtur mikils trausts almennings
eins og kemur fram í árlegum könnunum. Hún er þar
á toppnum með Háskóla Íslands. Er ekki hætta á að
þetta traust fari minnkandi ef lögreglumenn fara að
bera ógnandi vopn á borð við Taser?
„Vissulega getur lögreglan látið neikvæða fjölmiðla
og endurteknar gróusögur stýra umræðunni. En

ef stjórnvöldum og yfirstjórn lögreglunnar er umhugað um að auka öryggi lögreglumanna og draga
úr meiðslum þeirra við störf, þá hlýtur það að skipta
meira máli en tímabundin neikvæð viðbrögð sem
einatt byggjast á vanþekkingu. Þetta snýst mikið til
um að hafa trú á verkefninu og standa vel að kynningu og veita svör. Gleymum því heldur ekki að öll
notkun Taser er skráð í tölvu tækisins og tekin sjálfkrafa upp á vídeó, þannig að það er engin ástæða til
að óttast misnotkun og auðvelt að rannsaka ef ásakanir berast um slíkt.“

Myndupptökur verða staðalbúnaður
Þar til fyrir nokkrum árum voru einkunnarorð Taser
International „Protect Life.“ Fyrirtækið hóf síðan
þróun vídeóupptökuvéla fyrir lögreglumenn og bætti
við einkunnarorðunum „Protect Truth.“
„Það hefur sýnt sig að vídeóupptökur lögreglumanna auka öryggi þeirra, minnka hættu á árekstrum við borgarana og nýtast afar vel við saksókn
brotamála. Þetta byrjaði með upptökum í bílum og
er núna komið yfir á lögreglumennina sjálfa,“ segir
Rick.
Hann segir að hjá Taser hafi athyglin fljótt beinst
að varðveislu á vídeóupptökunum og notkun þeirra
við skýrslugerð og fyrir dómi.
„Vídeóupptökur þarf að vera hægt að skoða á aðgengilegan hátt og þær þurfa mikið geymslurými.
Mjög fljótlega getur umfangið vaxið öflugustu tölvudeildum yfir höfuð. Ýmsir aðilar þurfa að hafa aðgang
að upptökunum án þess þó að fórna öryggi. Tryggja
þarf að ekki sé hægt að breyta frumupptökum eða
eyða þeim fyrr en eftir að málum er lokið. Niðurstaða okkar hjá Taser var að fókusera ekki minna á
umhverfi til að vista og vinna með upptökurnar en
vídeóvélarnar sjálfar. Útkoman varð Evidence.com
umsjónar- og vistunakerfið og Axon myndavélarnar,“ segir Rick Smith.
„Lausnir okkar byggjast á því að upptökum sé
hlaðið upp á Evidence.com í gegnum netið og
skrárnar geymdar í „skýinu“ sem svo er kallað, en er
auðvitað netþjónar á jörðu niðri. Fyrir Evrópu notast
Taser við sjálfstætt netþjónabú á Írlandi. Einnig hefur
Taser samið við Microsoft um Azure netlausnir fyrir
þau lögregluembætti sem eru með öflugar tölvudeildir og vilja samhæfingu margra kerfa til viðbótar
við Evidence.com. Með Azure ræður tölvudeildin
hvar og hvernig gögn eru vistuð. Í Evidence.com umhverfinu getum við boðið mun lægra verð per vistað
gígabæt en í staðbundinni tölvudeild, einfaldlega í
krafti stærðarinnar.“
„En það sem mestu skiptir er að með Evidence.
com eru öll gögn á öruggum stað og aðgengileg þeim
sem þurfa. Til dæmis gæti tveggja mínútna hluti
upptöku verið það sem skiptir máli fyrir ákæru. Lögreglumaðurinn merkir upptökuna, yfirmenn og saksóknarar geta skoðað hana í sínum tölvum, verjandi
sömuleiðis og svo er hægt að sýna upptökuna fyrir
dómi – allt í gegnum Evidence.com. Afrit af þessum
sönnunargögnum er síðan hægt að vista staðbundið,
t.d. hjá Þjóðskjalasafni við varanlega vistun gagna.“
Að sögn Ricks eru Axon myndavélarnar þróaðar í
nánu samstarfi við lögreglumenn. Rafhlaðan endist í
langa 12 tíma vakt með biðminni (buffer) virkt allan
tímann. Sjónsvið myndavélarinnar er breitt og upptökugæði í lítilli birtu eru mikil.

Til viðbótar við Axon body eru komnar á markað
Axon myndavélar til upptöku á yfirheyrslum og til
notkunar í lögreglubílum (dashcam). Í Evidence.
com umsjónarkerfinu er hægt að samhæfa upptökur
úr mörgum myndavélum fyrir eitt og sama málið.
Vélarnar eru með GPS, sem þýðir að staðsetning
upptökunnar liggur ávallt fyrir. Rafhlaðan er hlaðin
í kví (dokku) og samtímis hlaðast upptökur inn á
Evidence.com til úrvinnslu.
„Lögreglan má varla hreyfa sig, þá tekur almenningur aðgerðir hennar upp á snjallsíma. En ekki
endilega það sama og lögreglumenn sjá og heyra.
Þess vegna er ekki síður mikilvægt fyrir þá að eiga
upptökur af því sem fyrir hendur ber. Það hefur líka
sýnt sig að kvörtunum gagnvart lögreglumönnum
snarfækkar þegar til eru upptökur af samskiptunum
við borgarana og samskiptin verða yfirleitt á rólegri
og kurteislegri nótum,“ sagði Rick Smith að lokum.

Rick á spjalli við einn af lögreglumönnunum sem sóttu kynningarfund hans
hér á landi.

Axon myndavélarnar
Nýjasta kynslóð Axon body vídeóvélanna frá Taser er með val um full HD upptöku
(1080), HD upptöku (720) og VGA upptöku (480). Upptökuminnið er 64 GB, rafhlöðuending er 12 tímar og upptaka í biðminni (buffer) getur verið allt að 2 mínútur. Sjónsviðið er mjög vítt, 142 gráður. Í biðminni geymir myndavélin stöðugt síðustu 30 til 120
sekúndurnar, sem vistast svo varanlega þegar ýtt er á upptöku.
Axon Fleet myndavélin (dashcam) hefur sömu eiginleika og body vélin, en er til viðbótar
með upptöku inni í lögreglubílnum. Vélinni er smellt í festingu í framrúðu lögreglubílsins
og ýmist er hægt að setja upptöku af stað með því að ýta á hnapp á vélinni eða kveikja á
forgangsljósum. Engan annan búnað þarf að setja í bílana en festinguna fyrir myndavélina.
Axon Interview er yfirheyrslumyndavélin frá Taser, tengjanleg yfir ethernet. Hægt er að
nota fleiri en eina myndavél við yfirheyrslur og vistast upptökurnar samhæfðar í tíma.

Nokkur lögregluembætti hafa verið að
prófa Axon upptökuvélarnar frá Taser í
svokallaðri „offline“ útgáfu, en þá er upptökum hlaðið inn á staðbundnar tölvur.
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
Búhnykkur sf
Fasteignasalan Árborgir ehf
Fossvélar ehf
Hótel Geysir
Hótel Gullfoss
Jáverk ehf
Jeppasmiðjan ehf
Leigubílar Suðurlands ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Nesey ehf
Orkugerðin ehf
Pálmar K Sigurjónsson ehf
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf
Reykhóll ehf
Súluholt ehf
Súperbygg ehf
Sveitarfélagið Árborg
Vélaverkstæði Þóris ehf
Vélsmiðja Suðurlands ehf

X5 ehf
Þ.H.blikk ehf

Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns ehf
Heilsustofnun NLFÍ-heilsustofnun.is
Hótel Örk
Jón Þórisson ehf
kiano.is
Raftaug ehf

Þorlákshöfn
Frostfiskur ehf

Ölfus
Dýralæknaþjónusta Suðurlands
Eldhestar ehf
Garpar ehf
Gljúfurbústaðir ehf
Litla kaffistofan

Þing Norræna lögregluíþróttasambandsins, NPIF, 2015
Fulltrúi Eista kynnir starfsemi
eistneska sambandsins á þinginu.

Sögusetrið Hvolsvelli
-www.njala.is

Stokkseyri
Fjöruborðið

Vík

Laugarvatn

Mýrdælingur ehf

Ásvélar ehf

Kirkjubæjarklaustur

Flúðir

Hótel Laki
Icelandair Hótel Klaustur

Áhaldahúsið Steðji
Flúðafiskur
Flúðasveppir ehf
Kaffi-Sel ehf

Vestmannaeyjar
Bergur-Huginn ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Hótel Vestmannaeyjar
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Narfi ehf
Ós ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Vinnslustöðin hf

Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Kanslarinn veitingahús

Hvolsvöllur
Ferðaþjónustan Hellishólum ehf
Gestastofan Þorvaldseyri

Þingið fór fram í Turku í Finnlandi í maí
s.l. Óskar Bjartmarz og Guðmundur St. Sigmundsson sóttu þingið f.h. ÍSL. Það markverðasta á þinginu var inntaka Eistlands
í sambandið. Voru allir þingfulltrúar því
samþykkir að Eistland fengi bráðabirgða aðild að sambandinu og yrðu formlegir aðilar
á þingi sambandsins 2017. Aðild Eista þýðir
að nú verður enska aðaltungumálið. Nafn
sambandsins verður á ensku og skammstöfun breytist úr NPIF í NPSA, Nordic
Police Sports Association, og þýða þarf lög
og reglur sambandsins á ensku, það starf
er hafið. Norðmenn tóku við formennsku í
sambandinu. Óskar Bjartmarz er í stjórn og
Guðmundur St. Sigmundsson í tækninefnd.

Þingfulltrúar.

Leiðréttingar
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

HOTEL
SELFOSS

Í 3ja tölublaði 2014 gætti ónákvæmni í upplýsingum um feril Gísla Þorsteinssonar í tengslum við afhendingu silfurmerkis ÍSL. Hér á eftir
koma réttar upplýsingar um Gísla.
„Gísli keppti f.h. ÍFL Reykjavík á NPM í judó í Kaupmannahöfn 1974, Malmö 1978 og í Helsinki 1982. Norðurlandamót lögreglumanna
fór samtímis fram 1974 og 1978 í handknattleik, judó og lyftingum. Gísli keppti í 86 kg. flokki í Malmö og varð norðurlandameistari, hann
lenti í öðru sæti í opna flokknum. Gísli varð einnig norðurlandameistari í 86 kg. flokki í Helsinki 1982. Þá keppti Gísli á EPM í Göppingen í
Þýskalandi 1984 þar sem hann fékk brons í -86. kg. flokki. Hann hefur tekið þátt í landsmótum í innanhússknattspyrnu og Öldungamótum.
Þá hefur hann einnig keppt á landsmótum í skotfimi og golfi þar sem hann hefur unnið til verðlauna. Gísli fékk bronsmerki ÍSL 1992.“
Í síðasta tölublaði Lögreglumannsins birtist því miður röng tafla yfir úrslit í loftskammbyssu. Hér á eftir er rétt tafla. Eiríkur Óskar Jónsson
sem sigraði er beðinn velvirðingar á því að taflan sem birtist var ekki rétt en bætt er úr því hér með.
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Nordic Police Throwdown 2015
sem fyrsta greinin var kynnt og í framhaldi af
því hófst keppnin. Fyrst íslensku liðanna riðu á
vaðið Ragna og Samúel. Fyrsta greinin samanstóð af „wall-balls“, „burpess“ og tvöföldu sippi
– fyrir þá sem vita hvað það er!
Eftir fyrsta WOD (umferð) stóðu Einar og
Heiðar uppi sem sigurvegarar og sigruði í raun
með miklum yfirburðum.

Frá vinstri Samúel, Einar, Sveinbjörn, Heiðar Ingi, Ragna og Viggó.
Dagana 10. – 12. apríl s.l. fóru fram í Malmö
í Svíþjóð svokallaðir „Nordic Police CF
Throwdown, NPCT“ leikar í fyrsta skipti.
Það var Íþróttafélag lögreglunnar á Mið og
Vestur Sjálandi sem skipulagði mótið í samstarfi við Kronan Crossfit í Malmö en þar er
einn eigandanna lögreglumaður. Ástæðan
var sú að það var ódýrara að halda mótið í
aðstöðunni í Malmö en í Danmörku þrátt
fyrir styrk sem þeim stóð til boða af hálfu
danska sambandsins ef mótið færi fram á
danskri grundu.
Þessir leikar voru opnir öllum lögreglumönnum
á norðurlöndunum. Innan Norræna
Kökugerð HP

lögregluíþróttasambandsins, NPIF, eru alltaf
til umræðu nýjar íþróttagreinar og þar hefur
Crossfit verið nefnt sem ný íþróttagrein. Stjórn
ÍSL ákvað að senda keppendur á leikana til að
kynna sér þessa grein með þessa umræðu í
huga.
Ákveðið var að senda þrjú lið til keppni. Í
Mix flokki kepptu þau Ragna Hjartardóttir
(LRH) og Samúel Ólafsson (Suðurnes). Í Bflokki karla kepptu þeir Viggó H. Viggósson
(Suðurnes) og Sveinbjörn Magnússon (Suðurnes) en þessir aðilar höfðu staðið uppi sem sigurvegarar í „Lögguhreysti 2014“ og var þeim
því boðið að fara fyrir hönd ÍSL á mótið. Þá

bættust í hópinn þeir Einar Júlíusson (RLS) og
Heiðar Ingi Heiðarsson (RLS) en þeir kepptu í
RX flokki.
Liðin æfðu af kappi frá því ákveðið var að
taka þátt og voru nokkrar sameiginlegar æfingar teknar í Crossfit Reykjavík en þar höfðu
eigendur leyft keppendum að æfa endurgjaldslaust á meðan á undirbúningnum stóð.
Föstudaginn 10. apríl flaug hópurinn til
Kaupmannahafnar ásamt Jóni Gunnari Sigurgeirssyni og Óskari Bjartmarz. Þegar út var
komið tók við akstur yfir til Malmö þar sem
liðið dvaldi á meðan á mótinu stóð.
Mótið var sett á laugardagsmorgninum þar

Tvö önnur WOD (workout of the day) voru
framkvæmd á laugardeginum og héldu Íslendingarnir áfram að standa sig vel. Að loknum
fyrri degi voru Einar og Heiðar í 2. – 3. sæti en
hin liðin voru í sjötta sæti sem er frábær árangur. Allt var því gefið í seinni daginn til að halda
sætunum enda gáfu sex efstu liðin þáttökurétt í
úrslita umferðinni á sunnudeginum.
Seinni dagurinn hófst snemma en liðin
mættu til leiks kl. 8 á sunnudagsmorgninum.
Íslensku liðin héldu áfram að gera góða hluti og
héldu sætum sínum fram eftir degi. Hinsvegar
dró til tíðinda í síðasta Wodi dagsins en þar
meiddist Heiðar á læri í framstigsgöngu. Þetta
leiddi til þess að þeir Heiðar og Einar enduðu í
tíunda sæti í þessari umferð í stað þess að vera
í toppsætunum eins og þeir höfðu verið fram
að þessu. Tvísýnt var reyndar að Heiðar gæti
klárað þessa umferð en hann beit á jaxlinn og
fór á öðrum fæti með lóðin yfir endalínuna.
Eftir þessa umferð höfðu þeir því fallið niður
í fjórða sæti.
Öll íslensku liðin komust því í sex liða úrslitin og beið hópurinn spenntur eftir að sjá hvaða
þraut yrði lögð fyrir keppendur. Úrslitaþrautin
reyndist vera löng og erfið æfing sem samanstóð af mörgum æfingum. Ljóst varð strax að
Einar og Heiðar myndu eiga erfitt með að taka
þátt í úrslitaþrautinni vegna meiðslanna. Þeir
ákváðu hinsvegar að klára mótið með stæl en
ljóst var þó að Heiðar yrði að sleppa nokkrum
æfingum sem þá kæmi niður á Einari en hann
þyrfti þá að klára allar endurtekningarnar í
þeim lið. Heiðar tók aðrar æfingar á móti og
í sameiningu tókst þeim að klára wodið með
fjórða besta tímann og þannig tryggja sér fjórða
sætið á mótinu. Er það algjörlega magnaður
árangur sér í lagi í ljósi meiðsla Heiðars. Hin
íslensku liðin stóðu sig sömuleiðis glæsilega og
enduðu mótið í 6. sæti.
Að loknu mótinu voru verðlaun veitt fyrir
fyrstu þrjú sætin en einnig fékk Heiðar sérstök
verðlaun en hann var valinn „maður mótsins“
í karlaflokki.
Ljóst er að þessi mót eru komin til að vera.

Ragna og Samúel.

Viggó og Sveinbjörn.

Einar og Heiðar Ingi.

Mótið í ár var með því sniði að allir lögreglumenn gátu skráð sig til keppni og tekið þátt á
eigin vegum. Var það formið hjá öllum liðunum fyrir utan íslenska liðið sem fór á vegum
ÍSL á mótið. Aðstaðan í Malmö var algjörlega
fyrsta flokks enda stöðin aðeins nokkurra
vikna gömul þegar mótið fór fram. Einnig eru
samgöngur þægilegar fyrir önnur Norðurlönd
þangað og því alls ekki ólíklegt að mótið verði
haldið á sama stað að ári.
Óvíst er þó hvort og þá með hvaða hætti ÍSL
kemur að næsta móti en þó er uppi áhugi á að
koma þessu inn í norræna starfið og halda því
opinber Norðurlandamót í greininni.
Í þessu samhengi er því í skoðun að halda
Íslandsmót lögreglumanna í Crossfit og því er

um að gera að kynna sér greinina og undirbúa
sig vel fyrir mótið. Tímasetning er ekki ljós en
horft er annaðhvort til næsta hausts eða næsta
vors.
Einnig verður keppni í Lögguhreysti framhaldið.
Auk þessa er keppt í fjölmörgum öðrum
greinum á vegum ÍSL yfir árið þannig að allir
ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og
hvetjum við því lögreglumenn til aukinnar
hreyfingar og til að taka þátt í þeim mótum
sem haldin eru.
Þeir sem vilja kynna sér frekari úrslit, tíma
og annað í mótinu geta kynnt sér málið á
heimasíðu ÍSL, www.islsport.is.

Logo
Tillaga 3

UGERÐ HP
KÖK
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Ágúst 2013
Tillaga 1

Birgir E
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Norðurlandamót lögreglumanna í knattspyrnu í Þrándheimi 2015

Íslenska liðið eftir verðlaunaafhendingu.
Mótið fór fram í Þrándheimi í Noregi dagana
22. – 26. júní s.l. Undirbúningur okkar var
stuttur en snarpur undir stjórn Þormóðs Egilssonar fyrrum lögreglumanns.
Hópur ÍSL sem hélt til Þrándheims mánudaginn 22. júní var eftirfarandi: Andri Fannar
Helgason, Sigurjón Þórðarson, Hinrik Geir
Jónsson, Christopher Þórarinn Anderiman,
Kristján Hagalín Guðjónsson, Gunnar Þór Þorsteinsson, Ólafur Jónsson, Óttar Örn Jónsson,
Jóhannes Gauti Sigurðsson, Konráð Þorleifsson, Róbert Þór Guðmundsson, Jóhann Örn
Guðbrandsson, Jónatan Guðbrandsson, Arnar
Geir Magnússon, Arnar Már Jónsson, Magnús
Guðmundsson. Þormóður Egilsson þjálfari,
Kristján F. Geirsson og Ólafur Örvar Ólafsson
leikmenn/-liðsstjórar, Jón Gunnar Sigurgeirsson nuddari og Óskar Bjartmarz fararstjóri.
Vegna fjarveru Svía voru fjögur lið í karlaflokki og þrjú lið í kvennaflokki
Fyrir misskilning og þess að mótshaldarar tóku ekki á móti liðunum á flugvellinum
í Þrándheimi fór okkar hópur á rangan stað
í borginni og það skýrðist ekki fyrr en undir
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kvöld hver væri rétti áfangastaðurinn. Þegar
allur hópurinn kom á réttan stað, Scandic hótel
í Lerkendal í Þrándheimi, var mótssetning yfirstaðin en í hana vantaði bæði okkar lið og það
danska.
Fyrsti leikur okkar í mótinu var við Dani kl
14:00 daginn eftir. Byrjunarliðið var skipað
eftirtöldum leikmönnum: Andri Fannar
Helgason í markinu, aðrir leikmenn Hinrik
Geir Jónsson, Kristján Hagalín Guðjónsson,
Gunnar Þór Þorsteinsson, Ólafur Jónsson,
Óttar Örn Jónsson, Jóhannes Gauti Sigurðsson, Róbert Þór Guðmundsson, Jónatan Guðbrandsson, Arnar Geir Magnússon og Arnar
Már Jónsson. Ísland vann leikinn 1 - 0 með
marki frá Ólafi Jónssyni á 59. mínútu úr vítaspyrnu. Vítaspyrnan var dæmd fyrir brot á Jóhannesi Gauta upp við endalínu, innan teigs,
eftir að hann tók góða rispu upp hægri kantinn. Á 65. mín. fór Jónatan Guðbrandsson af
velli en inn á kom Jóhann Örn. Á 70 mín. kom
Christopher inn á fyrir Kristján Hagalín. Á 72
mín. kom Kristján F. Inn á fyrir Arnar Má. Á
87 mín. kom Ólafur Örvar inn á fyrir Jóhannes

Gauta. Á 83 mín. fékk einn Daninn sitt annað
gula spjaldið og þar með rautt. Danir léku því
einum manni færri það sem eftir var en 4 mín
var bætt við venjulegan leiktíma. Leikurinn
var mjög góður af beggja hálfu og nóg var af
færum á báða bóga. Andri Fannar stóð sig vel
í markinu.
Hinum leik dagsins lauk með sigri Norðmanna á Finnum 3 – 1.
Leikur nr. 2 hjá okkur var gegn Finnlandi.
Byrjunarliðið var þannig skipað: Andri Fannar
í markinu, aðrir leikmenn, Hinrik Geir, Gunnar Þór, Ólafur Jónsson, Óttar Örn, Róbert Þór,
Jónatan, Arnar Geir, Arnar Már, Christopher
og Jóhann Guðbrandsson. Þeir koma inn fyrir
Jóhannes Gauta og Kristján Hagalín sem eru
tæpir eftir leikinn gegn Dönum. Leikurinn
tapaðist 4 – 1. Finnar skoruðu mark á 3ju mín.
eftir hræðileg varnarmistök, þeir bættu síðan
við öðru marki á 32 mín. Á 38 mín fengum við
víti þegar einn Finninn fékk boltann í höndina. Ólafur Jónsson skoraði úr vítinu. Staðan
í hálfleik 2 – 1 fyrir Finnland. Á 52 mín. gerði
Þormóður tvöfalda skiptingu. Út af fóru Arnar

Ellen Mari og Andri Fannar besti leikmaður
mótsins.

Byrjunarliðið gegn Noregi, efri röð frá vinstri: Konráð, Gunnar Þór, Róbert Þór, Óttar, Arnar Már
og Andri Fannar, neðri röð frá vinstri: Jóhannes Gauti, Jóhann Örn, Kristján Hagalín, Christopher
og Hinrik.

Geir og Jónatan en inn á komu Jóhannes Gauti
og Konráð. Á 62 mín kom Ólafur Örvar inn
á fyrir Arnar Má. Á 80 mín. fengu Finnar víti
eftir brot hjá Ólafi Örvari. Andri varði vítaspyrnuna en einn Finninn náði frákastinu og
skoraði. Á 90 mín. skoruðu Finnar sitt fjórða
mark eftir mistök í vörninni. Lokatölur 4 – 1
fyrir Finnland. Rétt er að geta þess að Andri
varði eins berserkur og meistaralega í 4 – 5
skipti.
Leikur Norðmanna og Dana fór 2 – 2.
Síðasti leikurinn var gegn Noregi. Byrjunarliðið var skipað eftirtöldum leikmönnum:
Andri Fannar í markinu og aðrir leikmenn
Jóhannes Gauti, Kristján Hagalín, Christopher, Gunnar Þór, Róbert, Arnar Már, Hinrik,
Jóhann Guðbrandsson, Óttar og Konráð.
Ólafur Jónsson var óleikfær eftir samstuð við
Jónatan í leiknum gegn Finnum, hann var með
sokkið auga og stokkbólginn. Arnar Geir og
Magnús voru heldur ekki í standi til að spila.
Jón Gunnar kom inn í hópinn í staðinn fyrir
Magnús sem ekkert hafði komið við sögu í

mótinu. Norðmenn komust í 1 – 0 á 23 mín.
Þeir bættu við öðru marki á 30 mín þannig að
staðan var 2 – 0 í hálfleik. Norðmenn skoruðu
þriðja markið á 53 mín. og það fjórða á 63 mín.
Á 66 mín kom Jónatan inn á fyrir Jóhannes
Gauta og Kristján Fr. kom inn á á 84 mín.
fyrir Róbert. Norðmenn skoruðu mark nr. 5
á 86 mín. Á 90 mín gerði Þormóður heiðursskiptingu er Sigurjón kom inn á í stað Andra
Fannars. Andri hafði staðið sig vel í leiknum
og varið nokkrum sinnum meistaralega.
Leik Dana og Finna lyktað með jafntefli, 1 – 1.
Lokastaðan á mótinu. Norðmenn meistarar,
Finnar í öðru sæti og við í því þriðja. Danir
ráku síðan lestina.
Norðmenn unnu einnig í kvennaflokki,
Danir í öðru sæti og Finnar í því þriðja.
Að loknum leikjum dagsins var boðið í bátsferð áður en lokahófið fór fram.
Lokahófið var með hefðbundnu sniði. Verðlaun voru afhent og ræður haldnar. Að þessu
sinni voru það mótshaldarar sem völdu leikmann mótsins bæði í karla- og kvennaflokki.

Oftast hefur þetta val farið fram með aðkomu
allra þátttökuþjóðanna. Norski formaðurinn
Ellen Mari Burheim tilkynnti og afhenti viðkomandi aðilum verðlaunin. Hún gat þess að
í norska liðinu væru leikmenn úr efstu deild
í Noregi en besti leikmaðurinn hefði ótvírætt
verið Andri Fannar. Það kom okkur í íslenska
hópnum ekkert á óvart að Andri Fannar væri
valinn besti leikmaðurinn í karla flokki. Andri
Fannar átti þessa útnefningu virkilega vel skilið, hann varði oft á tíðum ótrúlegustu skot sem
komu á markið. Hann átti einnig stórkostleg
úthlaup í leikjunum og stöðvaði þannig sóknir
andstæðinganna.
Íslenski hópurinn stóð sig vel og þrátt fyrir
meiðsli hjá sumum þá gáfust menn ekki upp
og kláruðu sitt hluverk. Þormóður Egilsson
þjálfari gerði góða hluti með liðið og er honum
sérstaklega þakkað fyrir sitt starf.
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Evrópumeistaramót lögregumanna í Judó
haldið í Dresden 10. og 13. maí 2015

Mótalisti: 2016
Umsjón/mótsstaður		Dags.

Landsmót:
Innanhússknattspyrna
Holukeppni í golfi
Golf
Lögguhreysti
Skotfimi
Öldungamót í innanhússknattspyrnu

Vesturland/Ólafsvík
Golfnefnd ÍSL
ÍFL/LRH
Lögguhreystinefnd ÍSL
Skotnefnd ÍSL
Akureyri

11. – 12. mars
Júlí/September
Júlí/Ágúst
September
Október
Október

						
Norðurlandamót: 					
Skotfimi
Eistland/Tallin
08. – 11. september
Blak
Finnland
Ratleikni
Noregur

Evrópumót:

Víðavangshlaup
Handknattleikur karla
Knattspyrna kvenna
Hjólreiðar
Wrestling

Bretland/Coventry
Danmörk
Tékkland
Belgía
Slóvakía

21. – 24. Mars
29. 05 – 05. 06.
20. – 26. júní
15. – 19. september
21. – 24. október

s tapaprent
Prentþjónusta
Sími 421 4388
Netfang stapaprent@simnet.is
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Þegar ÍSL fékk boð um þáttöku í Evrópumóti
lögreglumanna í Judo var lýst eftir keppendum, þrír lögreglumenn lýstu fyrir áhuga
á að taka þátt:
Plús 100 kg. flokkur Gunnar Brynjólfur Sigurðsson.
Mínus 100 kg. flokkur Bjarni Skúlason.
Plús 90 kg. flokkur Jón Kristinn Þórsson.
Skömmu fyrir mót dró Gunnar Brynjólfur
sig í hlé vegna bakmeiðsla og tveim dögum
fyrir mót dró Jón Kristinn sig í hlé sökum þess
að hann var kominn á sjúkrahús með lungnabólgu.
Það var því þunnskipaður hópur keppanda sem lagði af stað frá Keflavík að morgni
sunnudagsins 10. maí. Fararstjóri var Jóhann
Karl Þórisson, þjálfari Gísli I. Þorsteinsson og
liðstjóri Gissur Guðmundsson.
Lent var í Berlín um kl. 11 og ætlunin var að
taka lest frá Berlín til Dresden upp úr hádegi en
sökum skæruverkfalls hjá starfsmönnum lestanna þá tók hópurinn rútu. Áætlaður ferðatími var 2 klst. Ferðin endaði í 4 klst rútuferð
þar sem AC/DC tónleikar voru í Dresden þá
um kvöldið og um 90 þúsund manns voru á
leiðinni akandi (engar lestar gengu) til Dresden með tilheyrandi umferðarsultum.
Það voru því langþreyttir ferðalangar sem
komust loks á hótelið um kl. 17 að staðartíma.
Þar tók á móti okkur leiðsögumaður íslenska
liðsins en allar þjóðir fengu þýskan lögreglumann sem var liðinu innan handar. Leiðsögumaðurinn okkar hét Stefán, ungur lögreglumaður sem vildi allt fyrir okkur gera, stjanaði
í kringum okkur daginn út og inn. Hann var
hæst ánægður með okkur og hafði mikinn
áhuga á landi og þjóð. Það er því næsta víst að
hann komi til Íslands innan tíðar til að kynnast
landi og þjóð.
Stundvíslega kl. 18:30 var haldin móttökuathöfn í þinghúsinu í Dresden með ræðuhöldum
frá yfirmanni íþróttamála þýsku lögreglunnar,
þingforsetanum, borgarstjóranum og formanni
USPE Union of Sportive of Polices d‘Europe.
Að móttökuathöfn lokinni var gengið til
kvöldverðar og síðan aftur á hótel til skrafs og
ráðagerða.
Keppnishöllinn var af stærstu gerð en um
er að ræða Íshokkíhöllina í Dresden, hún er á
þremur hæðum. Á jarðhæðinni er æfingar íshokkí völlur (svipaður og skautahöllin í Laugardal). Á annari hæðinni var keppnisvöllurinn
þar sem sæti voru fyrir 4000 manns. Þar var
búið að leggja þrjá samliggjandi judó velli ofan
á íshokkí völlinn. Á þriðju hæðinni var síðan
salur eins og við þekkjum úr handboltahúsunum hér á Íslandi með áhorfandaaðstöðu fyrir
u.þ.b. 1000 manns. Alveg magnað mannvirki.
Allt í kring voru svo fótboltavellir, aðalleikvangur Dresden í knattspyrnu og handknattleik, höll svipuð og Íshokkí höllin.
Opnunarhátíðin var einkar glæsilega, hver

þjóð marseraði undir lúðrablæstri með þjóðfánann en 17 þjóðir tóku þátt, haldnar voru
ræður og síðan tók við mögnuð laser geisla
sýning. Að því loknu hófst keppni í léttari
flokkum kvenna og karla. Okkar maður tók
góða æfingu með Gísla þjálfara meðan hann
beið eftir vigtuninni. Hann mældist 97 kg og
var því löglegur til þátttöku í mínus 100 kg.
flokknum.
Fylgst var með úrslitum í léttari flokkunum
og tóku Þjóðverjar og Frakkar flest verðlaunin.
Þriðjudagurinn var keppnisdagur Bjarna,
hann tók daginn snemma og var kominn á ról
um 07:00 en fyrsta glíman var um kl. 10:30.
Þessi glíma var á móti Þjóðverja (sem endaði
svo að glíma til úrslita). Glíman var jöfn en
Bjarni tapaði á refsistigum og var Gísli þjálfari
ekki ánægður með dómgæsluna. Bjarna var
dæmt síðasta refsistigið fyrir að stíga út fyrir
völlinn en Gísli vildi meina að þjóðverjinn hafi
ýtt Bjarna út fyrir, en maður deilir víst ekki

við dómarann. Þessi glíma hefði getað farið á
hvorn vegin sem er.
Önnur glíman var á móti Slóvaka, Bjarni
skellti honum fljótlega á Ippon og þar með var
góður sigur í höfn.
Þá var komið að þriðju glímunni en þar
glímdi Bjarni við Rúmena um það að keppa um
þriðja sætið. bjarni skoraði vel á Rúmenann og
leit út fyrir að hann væri sterkari en hann gerði
smá mistök sem Rúmeninn nýtti sér og vann
Bjarna á Ippon.
Þá varð ljóst að Bjarni myndi enda í 6 sæti.
Við hliðina á höllinni hafði lögreglan í héraðinu sett upp metnaðarfulla sýningu fyrir
almenning. Þar voru sýnd lögreglutæki af
öllum stærðum og gerðum. Inni á milli voru
sýningar hjá hesta deild lögreglunnar og lögregluhundadeildinni þar sem sýnt var hvað þau
gátu. Stöðugur straumur fólks var því á svæðið
bæði á sýninguna og á judó keppnina báða
dagana. Ansi vel í lagt hjá Þjóðverjunum.
Við fylgdumst svo með úrslitaglímunum
seinna um daginn. Frakkar tóku gullverðlaun í
öllum flokkum karla í mínus 90 kg., mínus 100
kg. og plús 100 kg. enda mikil hefð fyrir judó
í Frakklandi og þeir voru með fjölmennt lið
bæði karla og kvenna.
Um kvöldið var síðan haldið glæsilegt lokahóf þar sem tækifæri gafst til að kynnast lögreglumönnum héðan og þaðan úr Evrópu.
Stórskemmtilegri ferð lokið þar sem Bjarni
Skúlason fór fremstur í flokki fyrir hönd íslenskra lögreglumanna, holdgervingur hreystinnar og frábær íþróttamaður með skýra sýn
og keppnisskap.
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Ræðst gegn verkjum

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi,
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi, ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum lyfjum sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.

