
Þjónusta og afstaða til barna og unglinga 
 

Jón Gnarr flutti erindið.  

Komið þið sæl. Ég er með erindi sem ég hef flutt í stofnunum og fyrirtæki þar sem ég fjalla nokkuð 

um þjónustu við unglinga og börn.  

Ég er foreldri, ég á fimm börn. Á heimili mínu eru þrír unglingar. Öllum á mínu heimili finnst 

grænmeti og ávextir mjög gott, en þetta er bara svo ógeðslega dýrt!  

Maður eins og ég verslar í Bónus. Börnin mín vilja ávexti og grænmeti. Með fullri virðingu fyrir 

Bónus er það mikið og vandasamt verk að velja ávexti og grænmeti þar. Það þarf að velja það af 

kostgæfni því að annar hver ávöxtur og grænmeti er ónýtt. Oftar en ekki er þessu komið fyrir í 

pökkum, magnpökkum, þar sem girnilegum ávöxtum er raðað ofan á en það sem er þar undir er 

því miður ónýtt. Ég er búinn að brenna mig svo oft á þessu að ef ég ætla að kaupa inn grænmeti 

fyrir heimilið þá kaupi ég það yfirleitt í Hagkaupum. Eins og ég hef skrifað um þá er hægt nokkurn 

veginn að ganga að gæðunum vísum þar. En það er bara dýrt, mjög dýrt. 

Varðandi þetta með mataræðið. Faðir minn er fæddur 1918 og ólst upp við Breiðafjörð. Hann 

bragðaði fyrst appelsínu þegar hann var tvítugur. Hann hafði aldrei fyrr borðað ávexti og sjaldan 

grænmeti; fékk stundum skemmdar rófur öðru hverju og fannst þær vondar. Aðallega ólst hann 

upp á súrmat, mat sem varla er talinn mannamatur í dag og aðeins étinn við sérstök tækifæri eins 

og núna á þorranum: selshreifar, saltað selspik og ýmislegt fleira sem hann reyndi að halda að mér 

þegar ég var barn, sem góðum heimilismat. Ég þverskallaðist við og hef aldrei komist upp á lag 

með að borða þetta, nema hákarl.  

Pabbi minn fór aldrei í skóla, hann lærði bara heima. Hann er nokkuð vel að sér í stærðfræði, 

frádrætti og deilingu o.fl. sem fólk þarf að kunna. Hann kann líka dálítið í dönsku, nóg til að hann 

getur bjargað sér á Norðurlöndunum. Frá því að pabbi var að alast upp hafa þessir hlutir verið að 

breytast rosalega mikið. Heima hjá honum var það amma sem ól hann upp, hann var rétt aðeins 

málkunnugur afa, ég held þeir hafi ekki þekkst mikið. Börn voru ekki í tísku á Íslandi á þeim tíma. 

Börn voru bara upprennandi vinnumenn eða ófullkomið fullorðið fólk og reynt að haga því þannig 

að þau væru ekki fyrir. Síðan um leið og þau urðu vinnufær var farið að nota þau við vinnu. Pabbi 

var kominn í launaða vinnu eitthvað um níu ára aldur. Síðan hefur þetta breyst. Í dag vinna flestir 

foreldrar úti, báðir. Það er þá bara hjá sérstaklega velstæðu fólki sem annað foreldrið getur leyft 

sér það að vera heima að dunda sér hjá börnunum, við matseld o.þ.h. Flestir vinna úti og vinna 

mikið.  

Þessi umræða um mat í skólum og þessi ánægja foreldra og áhugi fyrir að fá það í lag er náttúrlega 

líka að miklum hluta ábyrgðarleysi. Það er ég fullviss um og þekki þá skömm uppá sjálfan mig. Það 

væri rosalega þægilegt fyrir mig ef börnin fengju bara að borða í skólanum ókeypis. Þá þyrfti ég 

minni áhyggjur að hafa af því.Staðreyndin er sú að uppeldi barnanna okkar hefur verið að færast 

meira og meira yfir í stofnanir, inní skólana. Einn vinur minn er kennari og einu sinni var sagt við 

hann í foreldraviðtali: „Kennið þið þessum börnum ekki mannasiði?“ Það var reitt foreldri sem 

spurði hann að þessu og sem gerði þá kröfu til skólans að hann kenndi barninu mannasiði, það 

væri hluti af því sem skólinn ætti að kenna. Og það er ekkert svo fáránlegt, það er að verða það. 

Það er að verða æ meira hlutverk skólanna, ekki bara að uppfræða börnin okkar um staðreyndir, 



dönsku og slíkt, heldur líka að gefa þeim að borða og kenna þeim mannasiði, framkomu og 

kurteisi, á meðan við foreldrarnir erum í vinnunni. 

Ég er mjög hrifinn af Jesú og hef ekki farið dult með það. Hann sagði: „Maðurinn lifir ekki á brauði 

einu saman“ eins og aðeins er búið að koma inná hér í kvöld. Og það er alveg satt. Að borða 

máltíð, að innbyrða fæðu, er miklu meira en bara steinefni, vítamín og trefjar. Eins og komið hefur 

fram snýst það um margt fleira, þetta er hluti af menningu okkar, hluti af samskiptum og samskipti 

eru svo mikilvæg. Það sem við erum að gera er svo mikilvægt og við horfum svo oft auðveldlega 

fram hjá því hvað það skiptir miklu máli. Alveg eins og núna, ég er að tala hérna og það skiptir mig 

mjög miklu máli að þið séuð að horfa á mig og hlusta á það sem ég er að segja. Annars væru ekki 

samskipti. Ég hefði getað sent hingað segulbandsupptöku með erindinu mínu sem hefði verið leikin 

fyrir ykkur, en það er ekki það sama. Það vantaði kjarnann í það. Þá hefðuð þið alveg eins getað 

sent hingað upptökutæki í staðinn fyrir ykkur sjálf. Það væri fremur dautt og leiðinlegt. 

Það er eitt atriði sem skiptir svo rosalega miklu máli í öllu lífinu og það er kærleikur. Það er að 

segja samkennd og vinátta. Kærleikurinn er svo lítillátur, hann er ekki frekur, hann tranar sér ekki 

fram og þess vegna er honum svo auðveldlega ýtt til hliðar. Vegna þess að hann er ekkert 

sérstaklega praktískur, hann vill fá smávegis tíma og maður þarf að taka tillit til hans. Ég held að 

við ættum að borða kærleika.  

Hafið þið ekki tekið eftir því að við þurfum mikið minna af mat sem er matreiddur af kærleika? 

Vegna þess að maður verður svo mettur á einhvern ósýnilegan hátt. Ég hef farið á fínan 

veitingastað og fengið mat sem ég hef þurft að borga mörgum sinnum meira fyrir en t.d. á 

McDonald‘s en samt fæ ég miklu minna af mat. Pínulitla kjötsneið, kartöflu sem er í laginu eins og 

rúmdýnugormur og nokkur salatblöð. Svo borða ég þetta og ég er saddur, mig langar ekki í ábót. 

Vegna þess að í máltíðinni er svo mikill kærleikur og fyrirhöfn að það mettar mig á einhvern hátt. 

En hafið þið séð auglýsingarnar frá McDonalds? Hamingjusöm fjölskylda og hamingjusöm börn að 

rífa einhver leikföng upp úr barnaboxi inni á McDonald‘s veitingastað. Svo sést einhver 

skuggalegur, feitlaginn náungi sem líkist helst kynferðisglæpamanni eða eiturlyfjasjúklingi eða 

Philip Seymour Hoffman á slæmum degi vera að naga grænmeti. Og þulurinn segir: „Verið ekki 

eins og hann þessi!“  

Ég er trúaður á kærleika og ég er þess fullviss að kærleikur á öllum sviðum getur auðgað líf okkar. 

Ef við gætum sett meiri kærleika í matinn þá mundi það gera meira en nokkuð annað. Auðvitað eru 

sumir hlutir sem verið er að selja banvænir, hvort sem það er settur í þá kærleikur eða ekki, eins 

og t.d. kjötfars. En ef við mundum leggja meiri áherslu á það þá er ég viss um að við getum bætt 

líkamlega heilsu okkar. Tökum t.d. offitu. Fólk er að reyna að borða í sig kærleika, reyna að fylla 

sig að innan. En það er sama hvað það treður í sig af súkkulaði, fitu og svínapuru, því tekst ekki að 

fylla upp tómarúmið hið innra með sér. En ég fagna þessu mjög, mér finnst við Íslendingar vera á 

mjög góðri leið með að öðlast meðvitund um okkur sjálf og um neysluvenjur okkar og samskipti. 

Mér finnst það hið besta mál og vera á virkilega réttri leið.Þegar ég var barn og unglingur þá fékk 

ég bara kjötfars að borða. Ég fékk yfirleitt slæma þjónustu hvar sem ég kom og það eru nú ekki 

nema 30-40 ár síðan ég var barn. Ein helsta viðskiptastofnun mín sem barn var sjoppa og það var 

sama hve mikið ég verslaði þar, ég fékk aldrei hina minnstu viðskiptavelvild. Mér var alltaf mætt 

með dónaskap og fólki fannst yfirleitt leiðinlegt að ég kæmi þangað. Á undan mér var kannski 

fullorðin manneskja sem var að kaupa sér filterslausan Camel og Spur og var tekið með mestu 

blíðu. Svo kom röðin að mér og þá var það bara hranalegt: „Hvað?“ Ég tala nú ekki um ef ég var 



með gler, sem fólki fannst ofboðslega leiðinlegt að þurfa að afgreiða. Eða þegar ég bað svo um 

bland í poka! Ég þurfti að fylgjast með því að ekki væru tíndir ofan í pokann vondu molarnir sem 

enginn vildi. 

Þetta hefur sem betur fer breyst mikið og mér finnst við virkilega vera á réttri leið. Og ef verðið 

væri nú lækkað á þessum góða mat. Það þarf að vera krafa á stjórnvöld eða þá sem því ráða að 

verðið á þessum hlutum verði lækkað. Ég vil ekki þurfa að borga 500 kall fyrir eitthvert grænmeti. 

Grænmeti er ódýrara í útlöndum og þar borðar fólk líka meira af því. Ég borða mikið grænmeti 

þegar ég er í útlöndum. Það er mjög gaman að koma í grænmetisborðin í Bandaríkjunum og kaupa 

ýmislegt sem maður hefur aldrei séð áður og þetta kostar hreinlega ekki neitt.  

Þá þakka ég fyrir mig.Takk fyrir að fá að koma hér í kvöld. Jón Gnarr 

 


