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Bókin

Sláturfélag kvenna
Konurnar í þessu sláturfélagi standa ekki við færiband í sláturhúsi og gera að kindaskrokkum. Aftur
á móti eru þær kvenna færastar í sláturgerð. Og þær eru líka liðtækar þegar kemur að því að pússa
silfur, enda er undirtitill félagsins Silver-Group. Innan félagskapsins leynast líka skáldmæltar konur.

Eftir Kristínu Heiðu Kristinsdóttur
khk@mbl.is

Bláa minnisbók Batuk
Út er komin í
kilju Bláa minnisbókin eftir
James A. Levine.
Í bókinni segir frá Batuk sem
er ung indversk
stúlka sem ætti
að vera að leika
sér, læra og
James A. Levine.
feta fyrstu
skrefin út í lífið.
Í stað þess er hún lokuð inni í
nöturlegu búri í fátækrahverfi í
Mumbai þar sem hún er neydd til
að uppfylla kynlífsþarfir
ókunnugra karla. Batuk spinnur
upp ævintýri um silfureyga hlébarða í bláu minnisbókina sína um
leið og hún segir frá botnlausri
grimmd, niðurlægingu og örvæntingu með rödd barnsins sem hefur
glatað sakleysi sínu.
Bláa minnisbókin er áhrifamikil
saga af fórnarlömbum barnamisnotkunar. Höfundurinn er læknir
sem kynntist hlutskipti indverskra
götubarna þegar hann var við
störf í Mumbai. Sagan er skáldverk en byggist á reynslu Levine,
skýrslum hans og rannsóknum.
Guðni Kolbeinsson þýddi.

A

llt á þetta upphaf sitt í
því að fyrir rúmum
áratug fórum við
nokkrar konur héðan
frá Selfossi saman til
hennar Hafdísar vinkonu okkar
sem var þá að hefja búskap hér í
nágrannasveit og við hjálpuðum
henni að taka slátur.
Við vildum miðla af áratuga
reynslu okkar til þessarar ungu og
óreyndu vinkonu okkar, sem við
lítum nánast á sem dóttur okkar.
Hún er með stórt og mikið heimili
og á mikið af börnum, svo við
héldum áfram að taka með henni
slátur á hverju hausti. Út frá
þessu varð svo hið ágæta Sláturfélag til,“ segir Jósefína Friðriksdóttir, sem er ein þeirra sex
kvenna sem tilheyra Sláturfélaginu, félagsskap kraftmikilla kvenna
á Selfossi.

Fundu lausn á mjólkurofnæmi
Unga konan, sem lærði sláturgerðina af eldri vinkonum sínum,
munstraðist sjálfkrafa í Sláturfélagið og þegar yngsta dóttir
hennar greindist með mjólkurofnæmi þá fundu vinkonur hennar fljótt lausn á því og gerðu
mjólkurlausa lifrarpylsu.
En þessi hópur kraftakvenna
hefur gert ýmislegt saman í áranna rás annað en að taka slátur.
„Undirtitill félagsins er SilverGroup en það kemur til af því að
þessi kvennahópur hefur komið
reglulega saman til að pússa silfrið
hjá Maddömunum, antikvöruversl-

Endilega …

Afmæli Jósefína og heilög María afmælisbarn á Sunnlenska bókakaffinu.

un minni og dóttur minnar.
Hópurinn hefur líka ferðast svolítið saman. Ég bauð þeim og körlunum þeirra til dæmis vestur í
Flatey eitt sumarið og einnig höfum við dvalið saman í Lundarreykjadalnum. Þannig að þetta
hefur undið upp á sig. Þessi félagsskapur hefur lífgað heilmikið
upp á tilveruna hjá okkur,“ segir
Jósefína og bætir við að flestar séu
þær kennarar eða tengjast kennslu
á einn eða annan hátt.
Formaður þessa fróma félags og

aldursforseti er María Kjartansdóttir, en hún átti stórafmæli nýlega og af því tilefni kom Sláturfélagið saman á Sunnlenska
bókakaffinu.

Varnarþing og heimili
„Það kom ekkert annað til
greina en að hittast á Sunnlenska
bókakaffinu til að fagna áttræðisafmæli Maríu, enda köllum við
þetta kaffihús okkar varnarþing og
heimili. Við höfum hist hér reglulega frá því Bjarni opnaði og feng-

ið okkur kaffi og vöfflur en núna
báðum við um pönnukökur,“ segir
Jósefína og bætir við að afmælisbarnið María og formaður Sláturfélagsins, sé einstök kona og
sumir kalli hana valkyrju. „Hún er
mikil félagsmálakona og þekkt af
kjarki, krafti og manngæsku, enda
köllum við hana stundum heilaga
Maríu,“ segir Jósefína og bætir við
að tvær kvennanna í Sláturfélaginu séu góð skáld og þær hafi flutt
Maríu frumsamið ljóð í tilefni
dagsins.

Örugg matvæli – allra hagur!

… dragið fram gúmmískóna

Morgunblaðið/Ásdís

Bestar Gömlu góðu tútturnar standa ávalt fyrir sínu í íslenskri veðráttu.

Nú þegar vor er í lofti og blómknúppar farnir að stinga sér upp úr
moldinni, brumið lætur á sér bæra á
trjágreinum og fuglarnir tínast til
landsins er um að gera að draga fram
gúmmískó eða gúmmístígvél. Jafnvel
setja líka hanska á hendur (fyrir þá
sem fá ekkert út úr því að gramsa
með bera fingur í drullunni).
Skunda svo út úr húsi, leita uppi
garðáhöld, sem geta ýmist verið í
geymslum, bílskúrum eða til kaups í
verslunum (ef þau koma ekki í leitirnar).
Og huga svo að görðum sínum.
Bogra mátulega mikið og fara nið-

ur á hnén þegar þess þarf, og tína allt
ruslið sem safnast hefur í blómabeðin og situr stundum fast á trjágreinum. Tyggjóbréf og flugeldaleifar sem
hafa fokið um göturnar yfir veturinn.
Svo þarf líka að tína steinana af
grasflötinni því af einhverjum ástæðum virðast þeir leita á lóðirnar í skjóli
vetrar, kannski með snjónum sem
huldi stráin í vetur.
Garðtiltekt er sérlega gefandi og
geðbætandi.
Það er svo gott að finna ilminn af
nývaknaðri moldinni og sjá fyrir sér
hvað allt mun verða grænt og gjöfult
þegar fram líða stundir.

Morgunblaðið/Ómar

Hross „Öll hross landsins eiga samkvæmt merkingarreglugerð að vera skráð þar og einstaklingsmerkt.“

Aukið eftirlit með lyfjagjöf í búfé
Meðal hlutverka Matvælastofnunar
(MAST) er að tryggja eins og kostur
er, að dýraafurðir sem við neytum s.s.
kjöt, egg og mjólk séu án sjúkdómsvaldandi örvera og lyfjaleifa eða annara þátta sem ógnað geta heilsu fólks.
Eftirlit með lyfjaleifum í dýraafurðum

byggist á skráningu allrar lyfjagjafar í
afurðagefandi dýr, en MAST er nú að
færa þessar skráningar yfir á rafrænt
form í samvinnu við Bændasamtök Íslands. Miðlægur gagnagrunnur þar
sem rekja má lyfjagjöf í sérhvert dýr
veitir sláturleyfishöfum og eftirlits-

aðilum nákvæmt yfirlit yfir dýr sem
ekki má nýta til matvælaframleiðslu.
Dýralæknar hafa sérþekkingu á
notkun dýralyfja og ávísa þeim aðeins
þegar þörf fyrir þau hefur verið skilgreind. Þegar það á við, þá fær dýraeigandi fyrirmæli frá dýralækni um út-
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Vefsíðan: www.vortex.is/omo

Morgunblaðið/Margrét Þóra

Samsöngur Nú styttist í útilegurnar og þá er nú aldeilis sungið saman.

Hundruð söngtexta á ÓMÓ
Þegar halda þarf kvæmi og fá fólk til
að bresta í samsöng er gott sönghefti ómissandi. Þá kemur sér vel að
kíkja inn á ÓMÓ-vefinn hennar Ólafíu
Margrétar Ólafsdóttur, því þar er
ógrynni af söngtextum. Hún hefur í
áraraðir safnað saman alls konar
söngtextum og þarna má finna í stafrófsröð dægurlög, gömul þjóðlög,
popptexta o.fl. Á þessari síðu er einnig krakkavefur þar sem Ólafía segir

Sláturgerð Þær skemmta sér vel vinkonurnar þegar þær koma saman á haustin og taka slátur.

frá alls konar leikjum, bæði inni- og
útileikjum sem og söng- og hreyfileikjum. Ólafía er fyrrverandi tónmenntakennari og vefurinn hennar er
gagnvirkur því hún hvetur fólk til að
senda inn texta og einnig leiðrétta ef
hún fer rangt með texta.
Eins er hægt að senda inn leiki á
krakkavefnum. Á síðunni eru líka
föndurmolar, matarmolar, veiðimolar
og fleira áhugavert.

Uppáhaldsfjall Elísabetar Jökulsdóttur

Hekla er eins og útsaumur
„Hekla er uppáhaldsfjallið mitt. Hún er
náttúrlega mjög falleg en hún er líka vinur minn. Ég fer reglulega til hennar til að
hlaða batteríin.
Ég hef einu sinni labbað alveg upp á
topp á Heklu en þá komst ég að því að
maður á ekki að vera að flækjast uppi á
toppnum nema kannski einu sinni á ævi
sinni.
Þetta var í júlí og það var tekin mjög flott
mynd af mér á toppnum um miðnæturbil. Ég fór
í síðan flottan kjól í tilefni þess að Elísabet
ljónshjarta kleif Heklu.
Annars læt ég duga að fara upp í hlíðar
hennar eða hraunið, af því að Hekla er ekki
bara Hekla, hún er eins og risastór útsaumur
inni í landinu. Eins og sérstakt land í landinu.
Þau eru fögur öll þessi ólíku hraun frá mismunandi tímum, bæði svört hraun og mosahraun.
Ég á líka mjög góða vini sem búa á bænum Selsundi en það er næsti bær við Heklu.
Það tengist líka ást minni á Heklu.
Silver Group Hér er hópurinn samankominn ásamt börnum Hafdísar og tveimur ömmubörnum þeirra eldri.

Dr. Björn Steinbjörnsson, sérgreinadýralæknir hjá Matvælastofnun
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Staða og framtíðarsýn
PIPAR\TBWA

skolunartíma lyfjanna, en það er sá
tími sem þarf að líða þar til afurðirnar
teljast hæfar til manneldis. Útskolunartími er gefinn út af framleiðanda
lyfsins með samþykki lyfjayfirvalda, en
er ákveðinn endanlega af dýralækninum. Það er síðan á ábyrgð dýraeigandans að senda ekki afurðir til slátrunar eða mjólkurstöðvar fyrr en að
loknum útskolunartímanum.
Rafræn skráning lyfjanotkunar kemur fyrst til framkvæmda fyrir hross og
afurðir þeirra. Frá og með 17. apríl nk.
eiga allar lyfjagjafir í hross að vera
skráðar í gagnagrunn hrossaræktarinnar World Fengur (WF). Öll hross
landsins eiga samkvæmt merkingarreglugerð að vera skráð þar og einstaklingsmerkt. Veikist hross og þarfnist meðhöndlunar, á dýralæknir sem
læknishjálpina veitir að skrá sjúkdóminn og lyfjagjöfina í gagnagrunninn.
Sláturhúsum er skylt að lesa einstaklingsmerki hrossa sem koma til
slátrunar og athuga í WF hvort viðkomandi hross hafi fengið lyfjagjöf nýlega.
Hafi svo verið kemur skýrt fram að
ekki megi nýta afurðir þess til manneldis.
Aðskotaefni eru efni sem berast í
matvæli eða myndast í þeim og breyta
eiginleikum, samsetningu, gæðum eða
hollustu þeirra og eru lyfjaleifar skilgreindar sem aðskotaefni. Eftirlit með
þeim hefur verið stundað hér á landi í
áratugi en með skráningu á lyfjagjöf til
afurðagefandi dýra er hægt að auka
líkur á að aðeins séu á boðstólum heilnæm matvæli sem eru örugg til neyslu.
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Ársfundur Landsvirkjunar verður haldinn á Grand Hótel Reykjavík,
föstudaginn 16. apríl kl. 13.00–15.00. Á fundinum verður kynnt
afkoma, fjárhagsstaða og framtíðarsýn fyrir Landsvirkjun. Einnig
verður fjallað um stöðu, horfur og þróun á innlendum og alþjóðlegum
raforkumarkaði.
Fundurinn er öllum opinn og allir velkomnir
Vinsamlegast skráið þátttöku fyrir 15. apríl nk. á www.landsvirkjun.is/skraning,
eða hjá Soffíu Þórisdóttur, soffia@lv.is.
Dagskrá
Skráning kl. 12.30–13.00

Ávarp stjórnarformanns Landsvirkjunar
Ræða fjármálaráðherra
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra
Ársreikningur Landsvirkjunar 2009
Stefán Pétursson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Þróun íslensks raforkumarkaðar og framtíðarsýn fyrir Landsvirkjun
Hörður Arnarson forstjóri
Spurningar og umræður
Fundarstjóri: Ragna Sara Jónsdóttir,
yfirmaður samskiptasviðs Landsvirkjunar
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