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Meðfylgjandi grein mín birtist í Morgunblaðinu 25. nóvember 2015. Ekki veit ég, hversu margir 
þingmenn hafa lesið hana þá, en mér þótti rétt að láta hana fylgja með erindi mínu, þar sem ég velti 
þar upp nauðsynlegum spurningum, sem mér finnst, að þingmenn verði að velta fyrir sér og hugleiða, 
áður en þeir samþykkja þetta frumvarp. og þess vegna fannst mér rétt að láta greinina fylgja með. 
Þær snúa mest að ólögráða unglingum, sem má ekki gleyma í þessu máli. Ég get raunar tekið undir 
margt það, sem Birgitta Jónsdóttir sagði í ræðu sinni á þingfundi um málið. Ég spyr líka hér, eins og ég 
spyr í greininni og mér finnst skipta höfuðmáli hér: Hver á að gæta þess, að ólögráða unglingar kaupi 
ekki þessar veigar í búðunum? Eruð þið viss um, að foreldrar almennt vilji hafa þær veigar í búðum, 
þar sem enginn fylgist með, að börn þeirra og unglingar, ólögráða, kaupi þetta ekki frekar en 
tóbakið? Ég hef ekki hitt það fólk enn, sem kærir sig um að hafa þetta svo á frjálsum markaði. Mér 
finnst heldur ekki ástandið í áfengismálum vera svo björgulegt hér á landi í dag, að það sé vert að 
láta þetta vera í verslunum á lausu fyrir hvern sem er? Það finnst mér ekki. Ég er því algerlega 
mótfallin, að þetta verði að lögum, og ég þurfi eftirleiðis að horfa upp á ólögráða ungmenni kaupa 
þessar veigar, bæði án vitneskju foreldra sinna og í þeirra andstöðu, því að ég þekki ekkert foreldri, 
sem vill sjá börn sín verða áfengisfíkninni að bráð. Annaðhvort væri nú. Þess vegna væri það allra 
besta, sem þingið gæti gert, að hafna þessu frumvarpi alfarið. Í þessu máli er ekki hægt að tala um 
frelsi einstaklingsins og annað í þeim dúr, eða láta eins og þetta komi ekki börnum og unglingum við 
að neinu leyti, því að það getur ekki gilt um blessaða unglingana okkar, sem gætu freistast til að 
kaupa þetta án vitundar og vilja foreldranna, og ánetjast þessum bölvaldi. Eins og allir vita, þá verður 
líka að hafa vit fyrir börnum og unglingum. Þau geta ekki áttað sig á þessum bölvaldi og lært að vara 
sig á honum, án þess að einhver upplýsi þá um það. Það er hverjum manni ljóst.
Ég hef séð afleiðingar drykkjuskaparins í sinni verstu mynd, eins og ég tiltek í greininni, og það er 

engin skemmtun, eða nokkuð, sem nokkur einasta sómakær manneskja mundi vilja horfa upp á eða 
verða vitni að. Áfengi hefur verið eyðileggjandi bölvaldur og lagt líf fjölda manna og fjölskyldna í rúst. 
Það mundi ekki verða til hjálpar, ef verslun með áfengi yrði gefin frjáls, og ég vona svo sannarlega, að 
svo verði ekki, og virðulegur þingheimur hugsi sig vel um, áður en hann samþykkir slíka óhæfu. Það 
verður engum til gæfu né hjálpar að gefa þetta frjálst. Svo mikið er víst.
Að öðru leyti læt ég þau rök, sem ég setti fram í meðfylgjandi grein minni nægja.
Með vinsemd og virðingu,

Guðbjörg Snót Jónsdóttir, guðfræðingur og fræðimaður, (171051-4369), Víðimel 76,
107 Reykjavík,
Iceland, Europe.



Guðbjörg Snót Jónsdóttir.

Bakkusarfrumvarpið á Alþingi.

Um þessar mundir fer fram á Alþingi afgreiðsla og umræða um svokallað áfengisfrumvarp 
eða spurninguna um það, hvort leyfa eigi sölu áfengis í kjörbúðum, sem mér finnst 
arfavitlaust frumvarp út af fyrir sig. Það vekur athygli flestra, að frummælandi þessa 
frumvarps er fyrrum lögregluþjónn, sem mér hefur verið tjáð, að sé líka bindindismaður. Það 
er eins gott, að hann sé ekki templari, því að þá væri hann búinn að brjóta helstu 
grundvallarreglu hreyfingarinnar, sem mér hefur raunar alltaf fundist eiga við alla sanna 
bindindismenn yfirleitt, en þar segir, að enginn megi nokkru sinni bjóða fólki áfenga drykki, 
útvega þeim slíkar veigar eða láta þær liggja nokkurs staðar á lausu fólki til freistingar, hvað 
þá hvetja til slíkrar drykkju. Það myndi verða, ef áfengi ætti að selja í kjörbúðum almennt. Í 
blaðaviðtali um daginn fannst mér rökin fyrir flutningi frumvarpsins líka vera heldur léleg og 
illa ígrunduð af hálfu þingmannsins.
Ég er samt ekki síst að hugsa um unga fólkið okkar. Hver á að fylgjast með því eða hindra, að 

börn og unglingar undir lögaldri kaupi áfengi, ef það verður selt í kjörbúðunum? Eru 
flutningsmenn frumvarpsins vissir um, að foreldrar vilji hafa þetta á svo almennum markaði, 
þar sem enginn getur fylgst með, hvort ólögráða ungmenni kaupi áfengi, jafnvel í tíma eða 
ótíma? Finnst flutningsmönnunum, lögregluþjóninum þó sérstaklega, ástandið í þessum 
málum vera svo björgulegt hér á landi í dag, að ástæða sé til að leyfa sölu áfengra drykkja í 
kjörbúðum almennt? Ég hélt ekki, og þykir merkilegt, ef frummælandinn hefur aldrei þurft á 
sinni lögreglutíð að hirða upp illa drukkið fólk, og það, sem sorglegast er, drukkna unglinga, 
úr götunni, sem jafnvel hafa fengið sér önnur verri fikniefni, og vill verða framhaldið á 
annarri neyslu í dag, og einhverjir vilja helst lögleiða líka? Eða hefur þessi bjartsýni 
lögregluþjónn aldrei verið kallaður þar í hús, sem ofbeldi og ólæti hafa verið höfð i frammi út 
af neyslu áfengra drykkja og annarra fíkniefna? Það þætti mér undarlegt.
Þegar ég var að alast upp hérna í Vesturbænum, þá var í nágrenni bernskuheimilis míns 
svokallaður Melabraggi, sem Eggert Þór heitinn kallaði Melahús í bók sinni. Þar var misjafn 
sauður í mörgu fé, eins og verða vill, en töluverður drykkjuskapur, sem fylgdi ofbeldi, svo að 
lögreglan var oftar en ekki kölluð til, og hefði raunar getað haft bækistöð fyrir utan braggann, 
svo oft sem kvað að þessu. Þar sem enginn sími var lengi vel í bragganum, þá urðum við 
nágrannarnir mjög oft fyrir ónæði af íbúunum, þegar þurfti annaðhvort að hringja á lækni eða 
lögreglu. Það er greypt í minni mitt og hefur fylgt mér alla tíð, þegar blessaðar konur 
drykkjumannanna komu yfir til okkar illa útleiknar eftir ölóða og ofbeldisfulla eiginmenn 
sína, stundum með skælandi krakka með sér, til að hringja á lögregluna, og gættu þess jafnan 
að loka dyrunum á eftir sér, svo að mennirnir kæmu ekki á eftir þeim, og yfirleitt biðu þær 
þar, sem þær voru komnar, og þorðu ekki að fara aftur út úr húsi, fyrr en lögreglan var mætt á 
staðinn. Þá var ekki spurt að því, hver ætti að fara af heimilinu, því að jafnan var sá drukkni 
settur út í bíl og fluttur á brott. Þegar maður átti svo leið framhjá bragganum í Hagabúðina, þá 
heyrðust undantekningarlítið rifrildislæti, ofbeldi og hávaði frá bragganum, meðan börnin sátu 
hrædd, grátandi og fáklædd í gluggasyllunum, og það nánast daglega. Þetta gerði okkur



börnin í nágrenninu í flestum tilfellum að bindindisfólki. Skyldi engan undra. Ég hef líka oft 
hugsað til þess síðan, að sjálfsagt hefðu blessaðar konurnar oft gist Kvennaathvarfið, hefði 
það verið til á þeim tíma. Hitt er ég nokkuð viss um, að hefði þessi ungi þingmaður og 
lögregluþjónn verið uppi á þessum tíma, og verið æ ofan í æ kallaður út til að hirða 
ofbeldisfulla drykkjumenn af heimilum sínum, þá efast ég um, að hann hefði haft uppburði í 
sér til að flytja það Bakkusarfrumvarp, sem liggur nú fyrir þinginu, eða mælt því bót á 
nokkurn hátt, hvað þá talað um frelsi í þessu sambandi. Enginn, sem hefur nokkru sinni séð 
slíka eymd, hefði farið að mæla fyrir afnámi Áfengisverslunar ríkisins né almennri 
áfengissölu í kjörbúðum með góðri samvisku. Ég spyr enn, hver ætti að hafa vit fyrir 
börnunum þar eða eftirliti með því, hvort þau keyptu slíka drykki? Það er ekki hægt að ætlast 
til þess, að þau geti haft vit fyrir sér sjálf í þeim efnum. Það ætti hver einasti maður að vita. 
Að tala um frelsi einstaklingsins og forræðishyggju á þessu sviði er líka út í hött, og kemur 
málinu ekkert við.
Þar sem sífellt er verið að tala um þjóðaratkvæðagreiðslur á þessum tímum, þá skal á það 

bent, að þetta mál væri upplagt að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu, og ég hvet til þess. Að 
öðrum kosti vona ég, að þingmenn hafi vit á að fella þetta kolvitlausa frumvarp og láti það 
ekki sjást meira í þinginu.

Höfundur er guðfræðingur og gamall templari.


