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Ljósmyndir úr 
safneigninni

Geðrofsplata 
með ananas

Menning  ➤ 15 Lífið  ➤ 22

Íbúar í Skerjafirði og Land-
vernd mótmæla áformum 
Reykjavíkurborgar um land-
fyllingu í fjörunni í Skerjafirði 
vegna nýrrar íbúðabyggðar 
sem þar á að rísa.

gar@frettabladid.is

SKIPULAGSMÁL Reykjavíkurborg 
áformar að gera 4,3 hektara land-
fyllingu í Skerjafirði vegna nýs 
íbúðahverfis við enda Reykjavíkur-
flugvallar.

„Strandlengjan verður mótuð 
þannig að hún líki eftir náttúru-
legri strönd og leitast verður við að 
þar geti myndast leirur á ný í stað 

þeirra sem raskast,“ segir í kynn-
ingu borgarinnar sem kveður land-
fyllinguna nauðsynlega svo hverfið 
nái þeirri stærð að verða sjálfbært.

At huga semd a f rest u r veg na 
áformanna rann út fyrr í þessum 
mánuði og bárust mótmæli frá 
fjölmörgum íbúum og sömuleiðis 
frá Landvernd. Rauði þráðurinn er 
áhyggjur af spilltri ásýnd og eyði-
leggingu búsvæða fyrir fugla og 
önnur dýr með því að fjaran hverfi.

„Öllum ætti að vera ljóst að land-
fyllingin og mannvirki á henni hafa 
mikil og neikvæð áhrif á landslag og 
ásýnd. Eftir röskun og landfyllingu 
verður útkoman manngert grjót-
mannvirki,“ segir í athugasemdum 

Landverndar. „Það er erfitt að færa 
sannfærandi rök fyrir samfélags-
legri nauðsyn þess að spilla leirum 
sem þessum sem lítið er eftir af á 
höfuðborgarsvæðinu.“

Sigurður Áss Grétarsson verk-
fræðingur, sem starfaði lengi hjá 
Vegagerðinni og hafði þar meðal 
annars umsjón með framkvæmdum 

við Landeyjahöfn, skrifar að það sé 
rangt sem borgaryfirvöld haldi fram 
að fjaran sé töluvert röskuð. Sam-
kvæmt skýrslu borgaminjavarðar sé 
fjaran að mestu óbreytt frá 19. öld. 
Endurskapa eigi leirur fyrir utan 
væntanlega landfyllingu. Neðan-
sjávargarður sem eigi að gera í því 
skyni muni ekki gera neitt gagn.

„Ástæðan er sú að þeir garðar eru 
það mjóir að úthafsaldan hryggjar 
upp á görðunum en brotnar ekki 
og fer því yfir hann,“ skrifar verk-
fræðingurinn og skorar á borgina 
að koma hreint fram. „Ef ætlunin er 
að eyðileggja leirurnar þá á borgin 
bara að segja það hreint út en ekki 
blekkja og slá ryki í augu fólks.“

Einar Pétur Jónsson hvetur 
borgina til að taka tillit til faglegs 
mats ýmissa stofnana sem gert hafi 
athugasemdir við mögulega land-
fyllingu í Shellfjöru Skerjafjarðar.

„Í nafni náttúruverndar og mann-
gæsku biðla ég til skipulagsyfirvalda 
í Reykjavík um að endurskoða 
áformin,“ segir í samhljóða athuga-
semdum í bréfum nokkurra íbúa.

„Ekki láta tískuna og „sjampó 
sötrandi“ villinga glepja ykkur,“ 
brýnir Þorbjörg Jónsdóttir fyrir 
borginni. „Það er hryllingur að 
ímynda sér að geta ekki notið 
grænna svæða og fuglalífs á þessum 
fallega og mikilvæga stað,“ skrifar 
Júlía Kristjánsdóttir. n

Íbúar láta mótmælaöldu skella á landfyllingu 

Auður Önnu 
Magnúsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Land-
verndar

ENYAQ iV
RAFMAGNAÐUR

412 til 534 km drægni (WLTP)

  HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · www.hekla.is/skodasalur 

FÆST EINNIG FJÓRHJÓLADRIFINN

Verð frá 5.790.000 kr.

Verkamenn við Reykjanesvirkjun önnum kafnir við störf. Snemma á síðasta ári var tilkynnt um að virkjunin yrði stækkuð úr 100 megavöttum í 130 án þess að nýjar holur yrðu boraðar. Í staðinn yrði 
200 gráðu heitur jarðhitavökvi sem fellur til við vinnslu fyrstu 100 megavattanna nýttur til raforkuframleiðslunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK  



Öldugangurinn heillar

Jarðhræringarnar í Geldingadölum hafa varpað auknu ljósi á Reykjanes sem áfangastað, bæði fyrir Íslendinga og erlenda ferðamenn. Þar er varla þver-
fótað fyrir náttúruperlum. Þessir ferðamenn stóðust ekki mátið og smelltu sjálfu við Valahnúkamöl við Reykjanesvita með brimið í bakgrunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vinsælu Hvíldarsófarnir
komnir aftur

Alþingi pantaði á árinu 1990 
afsteypu af skjaldarmerki 
til þess að koma fyrir ofan á 
byggingu sinni í stað dönsku 
kórónunnar. Hætt var við 
verkið í miðjum klíðum eftir 
inngrip húsafriðunarnefndar. 
Mót skjaldarmerkisins er enn 
til hjá Stálsmiðjunni Héðni.

gar@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA „Það var Friðrik 
skákmaður sem kom til okkar og 
samdi um að við myndum steypa 
skjaldarmerki Íslands í kopar upp á 
húsið þar sem núna er kóróna,“ segir 
Guðmundur Sveinsson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Stálsmiðjunnar 
Héðins, um pöntun sem barst á 
árinu 1990 frá Friðriki Ólafssyni, 
þáverandi skrifstofustjóra Alþingis.

Í Héðni var skorið út mót af 
skjaldarmerkinu í timbur. Fyrir-
myndin var ef til vill óvenjuleg. „Það 
eina sem menn fundu í þrívídd var 
túkallinn. Þannig að þetta var skor-
ið út eftir túkalli sem var stækkaður 
upp,“ rifjar Guðmundur upp.

Handverkið var langt komið 
þegar babb kom í bátinn. „Húsa-
friðunarnefnd komst í málið og setti 
sig upp á móti þessu. Það varð mikil 
orrahríð milli Alþingis og húsafrið-
unarnefndar,“ rifjar Guðmundur 
upp. Mikil blaðaskrif hafi orðið 
og Sigmund, skopmyndateiknari 
Morgunblaðsins, gert einar fjórar 
myndir um málið.

„Þetta ball allt saman endaði með 
því að húsafriðunarnefnd hafði 
betur og Alþingi varð að bakka. 
Friðrik skákmaður kom þá og vildi 
endursemja. Það varð dálítið stapp í 
því sem endaði með því að við feng-
um borgað eitthvað fyrir verkið en 
þó ekki nóg. Þannig að það varð úr 
að við héldum mótinu eftir og það 
hangir hér uppi á vegg,“ lýsir Guð-
mundur atburðarásinni. „Við erum 

mjög ánægð með gripinn. Hann 
sómir sér vel og er í heiðurssessi,“ 
tekur hann fram.

Í stigagangi við mötuneyti starfs-
manna hangir því í dag mót, hand-
skorið í timbur, sem hægt væri að 
nota til að steypa skjaldarmerki 
Íslands. „Sá maður sem þetta gerði 
heitir Hörður Sigurjónsson og var 

af burða handverksmaður,“ segir 
Guðmundur nánar um smíði móts-
ins.

Sú umræða sem nú er hafin, eftir 
þingsályktunartillögu Björns Levís 
Gunnarsonar Pírata um að skipta út 
dönsku kórónunni á þaki Alþingis-
hússins og koma þar í staðinn fyrir 
íslenska skjaldarmerkinu, hefur 
ekki farið fram hjá Guðmundi. Hug-
myndin hefur fengið byr undir báða 
vængi vegna þróunar mála á Evr-
ópumeistaramótinu í handknatt-
leik í Búdapest þar sem Dönum er 
kennt um að íslenska liðið hafi ekki 
náð í undanúrslit.

„Mér finnst þetta skondin og 
skemmtileg umræða. Ég myndi 
halda að það væri æra og sómi 
Íslendinga að hafa skjaldarmerki 
Íslands á Alþingishúsinu,“ segir 
Guðmundur um sína skoðun. Ef slík 
ákvörðun verður tekin gæti Alþingi 
snúið sér til Héðins.

„Við getum skaffað þeim afsteypu 
af þessu móti en þeir fá ekki mótið 
aftur. Við látum það ekki af hendi, 
það kemur ekki til greina,“ undir-
strikar Guðmundur Sveinsson. ■

Skjaldarmerki sem Alþingi 
pantaði 1990 var aldrei sótt

Guðmundur 
Sveinsson og 
skjaldarmerkis-
mótið sem 
skorið var út 
fyrir Alþingi fyrir 
þrjátíu árum en 
afpantað.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Við getum skaffað 
þeim afsteypu af þessu 
móti en þeir fá ekki 
mótið aftur. Við látum 
það ekki af hendi, það 
kemur ekki til greina.

Guðmundur Sveinsson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri 
 Stálsmiðjunnar Héðins

Nammipokarnir tákna framboð á 
listum.  MYND/JAFNRÉTTISSTOFA

Anna Lilja 
Björnsdóttir, 
sérfræðingur hjá 
Jafnréttisstofu

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Jafnréttisstofa hefur 
hrint úr vör jafnréttisátakinu 
Játak. Það snýst um að stjórnmála-
f lokkarnir og framboðin hugi að 
fjölbreytileika við uppstillingar 
eða prófkjör fyrir sveitarstjórnar-
kosningarnar í vor. Átakið er unnið 
í samvinnu við Samband íslenskra 
sveitarfélaga, Kvenréttindafélag 
Íslands, Fjölmenningarsetur og tvö 
ráðuneyti.

„Sveitarstjórnarmál snúast um 
nærsamfélagið og það er mikilvægt 
að sem flestar raddir fái að heyrast,“ 
segir Anna Lilja Björnsdóttir, sér-
fræðingur hjá Jafnréttisstofu, en 
hún fór ásamt Katrínu Björgu Rík-
arðsdóttur framkvæmdastjóra og 
gaf sveitarstjórnarfólki hjá Akur-
eyrarbæ og Eyjafjarðarsveit nammi-
poka til áminningar.

Einn pokinn er með einlitu sæl-
gæti og annar með marglitu. Skila-
boðin eru þau að ef allt er eins er 
valkosturinn enginn.

Eftir síðustu sveitarstjórnarkosn-
ingar, árið 2018, voru konur 47 pró-
sent fulltrúa. Anna segir að þessum 
flotta árangri megi ekki taka sem 
sjálfsögðum hlut og passa upp á að 
ekki verði bakslag. Þá sé hlutfallið 
ekki alls staðar á landinu það sama.

„Núna er verkefnið að viðhalda 
jöfnu kynjahlutfalli og jafnframt 
auka fjölbreytileika út frá öðrum 
breytum,“ segir hún. Þessar breyt-
ur séu meðal annars kynhneigðir, 
aldur, fatlanir og uppruni. ■

Stjórnmálamenn 
fá nammipoka

adalheidur@frettabladid.is

COVID-19 Áætlun um af léttingu 
sóttvarnaaðgerða vegna Covid-19 
verður rædd á ríkisstjórnarfundi 
nú fyrir hádegi og verður hún kynnt 
fjölmiðlum að fundi loknum. Þór-
ólfur Guðnason sóttvarnalæknir 
hefur þegar sent heilbrigðisráðherra 
minnisblað með tillögum að aflétt-
ingaráætlun og var hún rædd í sér-
stakri ráðherranefnd í gær.

Í gær fóru tölur yfir fjölda nýrra 
smita hér á landi yfir 1.500, þriðja 
daginn í röð.

Þórólfur hefur spáð því að far-
aldurinn kunni að vera að nálgast 
endalokin og jafnvel verði séð fyrir 
endann á honum innan tveggja 
mánaða. ■

Afléttingaráætlun 
kynnt að loknum 
ríkisstjórnarfundi
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Tryggðu þér rafmagnað
eintak í janúar

Ekki bíða of lengi! 
Pantaðu rafbíl í janúar og þú færð 
inneign hjá Ísorku í kaupbæti.

GJAFAKORT
50.000 kr. 

Plug-in
Hybrid

BMW
X3 30e
Verð frá:
9.990.000 kr.

Fjórhjóladrifinn

Jaguar / Land Rover
Hesthálsi 6-8, 110 Rvk.

525 6500

Hyundai
Kauptúni 1, 210 Garðabæ

575 1200

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Byltingarkennd hönnun
Væntanlegur í júní

Drægni
470 km*

100%
rafmagn

RENAULT
Megane
e-Tech

PANTAÐU NÚNA

Verð frá:
4.990.000 kr.

Stílhrein spenna

Dráttargeta
1.600 kg

HYUNDAI
IONIQ 5

Drægni
460 km*

100%
rafmagn

Fjórhjóladrifinn

Verð frá:
6.990.000 kr.

6 ára þjónustupakki fylgir 
nýjum Mini Cooper SE

MINI
Cooper SE

Verð frá:
5.190.000 kr. Drægni

233 km*

100%
rafmagn

Eftirspurn eftir snúrubílum hefur aldrei verið meiri, enda eru rafbílar 
umhverfisvænir, tæknilega þróaðir og hagkvæmir í rekstri. Hjá 
okkur finnur þú mesta úrval landsins af rafmögnuðum bílum, í öllum 
stærðum og verðflokkum. Hver þeirra hentar þér og þínum þörfum?

Magnaður
Leiðtogi í tíu ár

NISSAN
LEAF

Verð frá:
4.290.000 kr.Drægni

270 km*

100%
rafmagn

100% rafmagn, Plug-in Hybrid eða Hybrid. Framtíðin er á bl.is
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Rafmagnaður
sportbíll

Jaguar 
I-Pace
EV400

Verð frá:
10.990.000 kr.

100%
rafmagn

Fjórhjóladrifinn

Drægni
470 km*
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HYUNDAI
TUCSON

Plug-in
Hybrid

Fjórhjóladrifinn

Verð frá:
6.290.000 kr.

HYUNDAI
KONA

Drægni
289 km*

100%
rafmagn

Verð frá:
5.290.000 kr.



Sjúkraflutningamenn sem 
starfa hjá ríkinu hafa fengið 
eingreiðslur vegna Covid-
álags, kollegar þeirra hjá 
sveitarfélögunum vilja sam-
bærilega umbun. Hætta er á 
atgervisflótta að óbreyttu að 
sögn formanns LSS.

bth@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Álag af völdum 
daglegra verkefna sem tengjast 
Covid-faraldrinum hefur farið langt 
yfir mörk sjúkraf lutningamanna 
og er farið að gæta stress og þreytu 
í þeirra röðum, að sögn Magnúsar 
Smára Smárasonar, formanns LSS, 
Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna.

Magnús Smári segir að frá upp-
hafi faraldurs hafi sjúkraflutninga-
menn hjá sveitarfélögunum, sem 
tekið hafi að sér verkefni tengd 
faraldrinum, ekki fengið greiddar 
neinar álagsgreiðslur eða þeim verið 
umbunað sérstaklega fyrir þátttöku 
í baráttu gegn veirunni. Annað sé 
uppi á teningnum hjá sjúkraflutn-
ingamönnum sem starfi hjá ríkinu 
sem og öðrum heilbrigðisstarfs-
mönnum hjá ríkinu. Sjúkraflutn-
ingamenn verði að upplifa að mikil-
vægi þeirra sé metið að verðleikum 
með því að ríkið veiti sveitarfélög-
unum fjármagn til að umbuna 
sjúkraf lutningamönnum sveitar-
félaganna með sambærilegum 
álagsgreiðslum og ríkisstarfsmenn 
hafi fengið hingað til. Að óbreyttu sé 
hætta á atgervisflótta úr stéttinni.

„Hæf ir sjúkraf lutningamenn 
liggja ekki á lausu, þetta er mjög sér-
hæft starf, við störfum utan spítal-

anna og oft með takmarkað aðgengi 
að læknum,“ segir Magnús Smári.

Hann segir að krafa um bráðaað-
hlynningu sé rík og þess vegna sé 
þekking og reynsla sjúkraflutninga-
manna mjög dýrmæt. „Við höfum 
séð hjá öðrum hópum heilbrigðis-

starfsfólks sem vinnur við langvar-
andi álag að starfsmannavelta getur 
aukist hratt.“

Magnús Smári segir að heil-
brigðisþjónustan sé ein keðja. Til að 
keðjan virki þurfi hver hlekkur að 
vera sterkur. Sjúkraliðar og bráða-
tæknar séu oft fyrstir á vettvang og 
sinni ómissandi verkefnum fyrir 
kerfið. „Það er mikilvægt að jafna 
þetta misrétti.“

Á fimmta hundrað sjúkraflutn-
ingamanna starfa á landinu, um 
360 hjá sveitarfélögum en um 50 
eru í fullu starfi hjá ríkinu og hefur 
sá hópur fengið álagsgreiðslur. 
Dæmi um síðarnefnda hópinn eru 
sjúkraflutningamenn heilbrigðis-
stofnana. n

Af hverju ættum við 
ekki að kaupa trygg-
ingar í félagi í stað þess 
að gera það hvert í sínu 
lagi?
Breki Karlsson, formaður  
Neytendasamtakanna

Um 360 sjúkraflutn-
ingamenn starfa hjá 
sveitarfélögum en um 
50 hjá ríkinu.

Það er mikilvægt að 
jafna þetta misrétti. 

Magnús Smári 
Smárason, for
maður LSS

Fyrirtæki eru betur tengd með Vodafone

Matvælaframleiðsla
framtíðar þarf öfluga 
tengingu
VAXA TECHNOLOGIES ER HJÁ VODAFONE   
því við erum leiðandi í þróun IoT lausna á Íslandi.  
Kynntu þér hvað við getum gert fyrir þitt  
fyrirtæki á vodafone.is. 

Sjúkraflutningamönnum mismunað 
því aðeins ríkisstarfsmenn fengu álag

Sjúkraflutninga
menn eru jafnan 
fyrstir heil
brigðisstarfs
manna á vett
vang slysa og 
skiptir reynsla 
þeirra í bráða
aðhlynningu 
miklu máli að 
sögn formanns 
þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
VILHELM

ser@frettabladid.is

NEYTENDUR Bifreiðatryggingar á 
Íslandi eru að jafnaði þrefalt dýr-
ari en á hinum Norðurlöndunum 
og segir Breki Karlsson, formaður 
Neytendasamtakanna, að stórvægi-
legra breytinga sé þörf á þessum 
markaði.

Ef tekið er mið af hefðbundinni 
bifreið í fólksbílaf lokki á Íslandi 
kosta tryggingarnar um 150 þúsund 
á ári, en verð á sams konar trygg-
ingu í Svíþjóð er rétt ríflega 40 þús-
und krónur.

Breki segir meginmuninn á 
bifreiðatryggingum á Íslandi og 
hinum Norðurlöndunum felast 
í skaðabótalögunum, en hér á 
landi séu bætur vegna bifreiða-
slysa greiddar út frá 0 til 100 pró-
senta örorku, en frá 15 til 100 pró-
senta á hinum Norðurlöndunum, 
af ástæðu sem rekja má til þess að 
þar er minni en 15 prósenta örorka 
ekki talin hafa áhrif á framtíðar-
tekjuöf lun. Aftur á móti séu um 
70 prósent af bótagreiðslum hér á 
landi greidd út vegna örorku undir 
15 prósentum.

Þessu þarf að breyta að sögn 
Breka, en Neytendasamtökin vinna 
að skýrslu um tryggingamarkaðinn 
á Íslandi. Svo megi skoða norrænu 
leiðina í þessum efnum, stærsta 
tryggingafélag Dana, Gensidege, 
sé í meirihlutaeigu tryggingataka 
og víðast hvar á Norðurlöndunum 
bjóði alþýðusamböndin út trygg-
ingar fyrir sína félagsmenn sem ýti 
verðinu hressilega niður.

„Af hverju ættum við ekki að 
kaupa tryggingar í félagi  í stað þess 
að gera það hvert í sínu lagi?“ spyr 
Breki. n

Mun dýrara að tryggja hér en í nágrannalöndum 

Þverun Þorskafjarðar stendur fyrir 
dyrum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ser@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Mestu vegabætur í 
sögu samgangna á Vestfjarðakjálk-
anum eru fram undan á næstu 
tveimur árum en þá verður allur 
hringvegurinn um hann bundinn 
slitlagi.

Fjölþættar vegaframkvæmdir á 
sunnanverðum Vestfjörðum eru nú 
ýmist hafnar eða í sjónmáli, en þar 
ber einna hæst þverun Þorskafjarð-
ar yfir að Skálanesi með nýjum vegi 
um Teigsskóg, en samkvæmt upp-
lýsingum frá Vegagerðinni er stefnt 
að því að bjóða út framkvæmdir við 
hann á næstu dögum.

Nýr vegur á þessum slóðum, 
ásamt vegabótum á Dynjandis-
heiði og nýjum jarðgöngum undir 
Hrafnseyrarheiði, styttir vegalengd-
ina frá höfuðborgarsvæðinu til Ísa-
fjarðar um 50 kílómetra. n

Stefnt að útboði á 
allra næstu dögum

ninarichter@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Ásta Guðrún Helga-
dóttir er nýr formaður Samfylk-
ingarfélagsins í Reykjavík. Þetta var 
ákveðið á fundi félagsins sem boðað 
var til með skömmum fyrirvara í 
gær.

Ásta var áður varaformaður 
félagsins en við því hlutverki tekur 
Sigfús Ómar Höskuldsson. Hörður 
Oddfríðarson, fráfarandi formaður, 
steig fram í gær og viðurkenndi brot 
gegn Jódísi Skúladóttur, þingkonu 
Vinstri grænna, eftir að hún tjáði sig 
um málið í fjölmiðlum.

„Maður tekur við þeim störfum 
sem manni eru falin, ég er þakklát 
fyrir það,“ segir Ásta Guðrún. n

Formannsskipti í 
Reykjavíkurfélagi

Ásta Guðrún 
Helgadóttir, 
formaður Sam
fylkingarinnar í 
Reykjavík
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Gerðu vel við þig 
um helgina

1.999 kr/kg

Grísahnakki
Verð áður 2.499

Roncadin pizzur
Beint frá Ítalíu
Verð áður 449

Lambafile
Verð áður 5.799 399

439 239

5.219 kr/pk

kr/stk

kr/stk

kr/kg

Nóa rjómasúkkulaði 
með pipartrompbitum

Collab með  
zskógarberjabragði639 kr/pk

10% 
afsláttur

xxxxxx_0000 xooxooxoox oxo xooooxooxoox. 00.00.00

20% 
afsláttur

25% 
afsláttur

ÍS

LENSKT

NAUTAKJÖ
T

30%

Vinsælasti  
hamborgarinn 
Klassískur hamborgari er venjulega 15-20% fita, 
en þessi er 30%. Útkoman er líklega einn besti 
hamborgari á markaðnum í dag, gerður úr 100% 
íslensku nautakjöti. Hann nýtur sín best grillaður, 
þar sem fituhlutfallið er hátt. Þú hreinlega verður 
að smakka þennan!

584 kr/pk
Verð áður 779

Grill  
hamborgarinn
2 x 130 g

Cavendish restaurant 
style vöfflufranskar 
Verð áður 799

20% 
afsláttur



Réttarhöld yfir 32 ein
staklingum fara fram í 
nóvember.

Plast mengun skýrir 
betur hvers vegna 
meðal þyngd hefur 
aukist eins mikið og 
raun ber vitni undan
farin ár.

5%
Aðeins 5 prósent hafa 
krafið leitarvél um 
upplýsingar um sig eða 
að þeim verði eytt.

arib@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Bandarísk stjórnvöld 
hafna kröfum Rússa um að meina 
Úkraínu inngöngu í Atlantshafs
bandalagið, NATO. Þetta kemur 
fram í formlegu svari Antonys 
Blinken, utanríkisráðherra Banda
ríkjanna, til Rússa.

Sergei Lavrov, utanríkisráðherra 
Rússlands, sagði að verið væri að 
meta svarið.

Rússar hafa lýst yfir áhyggjum af 
stækkun NATO og báðu um yfir
lýsingu um að Úkraína fengi aldrei 
inngöngu. Rússar eru nú með rúm
lega hundrað þúsund manna herlið 
skammt frá landamærum Úkraínu, 
þeir hafna því að vera að skipu
leggja innrás í landið. Blinken sagði 
að unnið væri að því að bæta varnir 
Úkraínumanna. n

Hafna kröfum 
Rússa um NATO

Utanríkisráðherrarnir Blinken og 
Lavrov funduðu nýverið í Genf.

arib@frettabladid.is

BANDARÍKIN Andrés prins hafnar 
því að vera náinn vinur Ghislaine 
Maxwell og fer fram á að einkamáli 
Virginiu Giuffre á hendur sér í New 
York verði vísað frá.

Giuffre segir að prinsinn hafi beitt 
hana kynferðisofbeldi á heimilum í 
eigu Maxwells og barnaníðingsins 
Jeffreys Epstein þegar hún var sautj
án ára gömul.

Í svari frá lögmönnum Andrésar 
er því hvorki neitað né staðfest að 
myndir séu til af Andrési með Max
well og Giuffre, þá sé Giuffre ástr
alskur ríkisborgari og því sé enginn 
lagagrundvöllur fyrir málinu í New 
York. Þá fer Andrés fram á að kvið
dómur skeri úr um málið. n

Andrés vill mæta 
fyrir kviðdóm

Andrés Bretaprins skilaði nýverið 
mörgum titlum sínum til krúnunnar. 

Þótt lög og reglur bjóði upp á 
alls konar úrræði og stillingar 
nýtir ekki nema hluti sam
félagsins sér þær til að passa 
upp á persónuupplýsingar 
sínar. Íslendingar eru undir 
Evrópumeðaltali í mörgum 
flokkum hvað þetta varðar.

kristinnhaukur@frettabladid.is

TÆKNI Samkvæmt nýrri könnun 
Evrópusambandsins eru Íslending
ar áhyggjulausari eða kærulausari 
hvað varðar persónuupplýsingar 
sínar á netinu og reiðubúnari að 
deila þeim en aðrar Evrópuþjóðir. 
Helst er það landfræðileg staðsetn
ing sem Íslendingar eru tregastir að 
gefa upp.

77 prósent Íslendinga vita að 
hægt er að nota vefkökur (e. cook
ies) til þess að fylgjast með net
notkun viðkomandi og 33 prósent 
hafa breytt stillingum á netvafra til 
að stöðva vefkökur. Þetta er undir 
meðaltali Evrópusambandsins og 
EESríkja, sem er 80 og 36 prósent.

Evrópusambandið setti einmitt 
sérstaka reglugerð um vef kökur 
árið 2011 sem skikka þá sem halda 
úti vefsíðum til að hafa slíkar kökur 
sem valkost, enda geta þær safnað 
upplýsingum í markaðslegum til
gangi. Birtist hann gjarnan sem 
borði neðst á hverri vefsíðu.

Í f lestum liðum könnunarinnar 
eru það Hollendingar og Finnar 
sem eru meðvitaðastir um sínar 
persónuupplýsingar og síst reiðu
búnir til að gefa þær upp. Á hinum 
endanum eru Ítalir og Balkanþjóðir 
á borð við Búlgara og Rúmena.

51 prósent Íslendinga neitar að 
leyfa notkun á upplýsingum um 
sig í auglýsingatilgangi samkvæmt 
könnuninni. Aftur er þetta undir 
Evrópumeðaltalinu, sem er 53 pró
sent. Þá athuga 35 prósent hvort 
vefsvæði sem persónuupplýsingar 
eru hýstar á séu örugg, sem er einu 
prósenti undir Evrópumeðaltalinu.

Samfélagsmiðlar og ýmsar aðrar 
vefsíður safna gögnum um notend
ur sína og selja gjarnan sem pakka 
til fyrirtækja, samtaka eða stjórn

málaf lokka. Eins og bandaríski 
myndhöggvarinn Richard Serra 
mælti fyrir nærri hálfri öld: „Ef eitt
hvað er ókeypis, þá ert þú varan.“

Aðeins 5 prósent Íslendinga 
hafa beðið leitarvél eða annað vef
svæði að eyða gögnum um sig eða 
fá aðgang að þeim. Hinn svokallaði 
réttur til að gleymast hefur orðið 
sífellt fyrirferðarmeiri í umræð
unni og er meðal annars tryggður í 
íslensku persónuverndarlögunum. 
Evrópumeðaltalið er reyndar ekki 
nema 10 en hlutfall Íslands er eitt 
það lægsta í álfunni. Í Austurríki 
hefur nærri þriðjungur krafið vef
síður um þetta.

Íslendingar eru þó ekki alveg 
værukærir að öllu leyti. 39 prósent 
segjast lesa skilmála sem birtir eru 
á vefsíðum sem er á pari við Evrópu. 
44 prósent takmarka hvað allir geta 
séð á samfélagsmiðlum, það er eru 
með lokaðan „prófíl“, og 27 prósent 
hafa notað hugbúnað til þess að erf
iðara sé að fylgjast með netnotkun 
sem er yfir meðaltalinu.

Einn f lokkur sker sig þó úr hjá 
landanum, en það er hversu margir 
neita að gefa upp landfræðilega 
staðsetningu, sé það í boði. 78 
prósent vilja ekki að vefsíður viti 
að þeir séu á Fróni sem er 30 pró
sentum yfir Evrópumeðaltalinu og 
aðeins Hollendingar eru með hærra 
hlutfall. n

Íslendingar værukærari um 
persónuupplýsingar sínar

Íslendingar eru minna meðvitaðir um vafrakökur en flestir Evrópubúar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

kristinnhaukur@frettabladid.is

PANAMA Saksóknari í MiðAmer
íkuríkinu Panama hefur ákært 
32 einstaklinga fyrir aðild sína að 
Panamaskjölunum árið 2016. Sam
kvæmt yfirlýsingu yfirvalda eru 
þeir sakaðir um að hafa brotið gegn 
efnahagslegum reglum landsins 
með því að stunda peningaþvætti.

Engin nöfn hafa verið birt en 
fréttastofan AFP telur að Jurgen 
Mossack og Ramon Fonseca Mora, 
eigendur lögfræðistofunnar Moss
ack Fonseca séu meðal þeirra.

Meira en 11 milljón skjölum 
var lekið úr Mossack Fonseca sem 
sýndu eignir fólks um víða veröld í 
aflandsfélögum. Lögregluyfirvöld í 

70 löndum hófu rannsóknir í kjölfar 
uppljóstrunarinnar.

Hvergi höfðu Panamaskjölin 
meiri pólitísk áhrif en á Íslandi. 
Upp komst að bæði Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson og Bjarni 
Benediktsson, ráðherrar í þáverandi 
ríkisstjórn, höfðu átt eignir í skatta
skjólum. Sagði hinn fyrrnefndi af 
sér vegna málsins. n

Tugir ákærðir vegna Panamaskjalanna

Neytendaumbúðir eru oft úr plasti.

Urðuryrr@frettabladid.is 

HEILBRIGÐISMÁL Plast mengun er 
sögð eiga stærri þátt í aukinni þyngd 
mann kyns en áður hefur verið talið. 
Al gengar plast agnir geta haft á hrif 
á efna skipti líkamans með þeim 
hætti að auka fitu söfnun. Þær finna 
sér leið inn í líkama okkar í gegnum 
mat, andrúmsloftið og jafnvel gegn
um húðina.

Þetta kemur fram í niðurstöðum 
nýrrar rann sóknar vísindamanna 
við Norska vísinda og tækni há
skólann sem birtar voru í vísinda
ritinu Environ mental Science and 
Technology í vikunni.

Mikið hefur verið talað um aukna 
meðal þyngd vest rænna þjóða en 
rann sak endur töldu ekki vera hægt 
að skýra það einungis út frá kalo
ríuríkara fæði eða kyrr setu. Plast
mengun skýrir betur hvers vegna 
meðal þyngd hefur aukist eins mikið 
og raun ber vitni undan farin ár.

Í við tali við norsku frétta stofuna 
NRK segir Martin Wagner, einn af 
rann sak endunum, ó hugnan legt hve 
margar mis munandi efna tegundir 
fundust í þeim vörum sem voru 
skoðaðar.

Wagner segir að sumar af þessum 
vörum hafi á hrif á efna skipti líkam
ans og að engin leið sé fyrir neyt
endur að vita hvort þau efni séu í 
vörunum sem þeir kaupa. Um það 
bil einn þriðji af þeim vörum sem 
rann sak endur skoðuðu inni hélt efni 
sem höfðu bein á hrif á fitu söfnun. n

Plastmengun ýtir 
undir fitusöfnun 
sýnir ný rannsókn
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Hver er 
sérstaða 

Viðreisnar, 
Vinstri 
grænna 

og Pírata í 
samstarf-
inu? Hún 
blasir alls 
ekki við.

Hér eru 
mikil tæki-
færi í lofts-
lagsmálum 

og sömu-
leiðis fjár-
festingum 

og upp-
byggingu.

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Borgarstjórinn, Dagur B. Eggerts
son, sagði á dögunum í sjónvarps
fréttum um samstarf meirihlutans 
í borginni: „Þetta eru ólíkir flokkar 
en það er styrkur.“

Það sem finna má að þessum orðum borg
arstjórans er helst það að borgarbúar verða 
alls ekki varir við að flokkarnir sem mynda 
meirihluta borgarstjórnar séu ólíkir. Sam
starfið hefur gert þá svo keimlíka að engu er 
líkara en þeir hafi runnið saman í einn flokk. 
Viðreisn, Vinstri græn og Píratar eru orðnir 
eins og daufgerð útgáfa af Samfylkingunni. 
Um leið vaknar spurningin: Hvaða ástæða er 
til að kjósa þessa flokka þegar hægt er að fá 
ekta útgáfu með því að kjósa Dag B. Eggerts
son og Samfylkinguna?

Tilvistarlegt vandamál Viðreisnar, Vinstri 
grænna og Pírata í borginni verður vitanlega 
ekki leyst á þessari síðu Fréttablaðsins, en 
fróðlegt verður að sjá hvernig þessum þrem
ur f lokkum, sem eru orðnir karakterlausir 
og máttlausir, muni takast að minna á sig í 
komandi kosningabaráttu. Ekki verður auð
veldlega séð hvernig þeir ætla að fara að því 
að skapa sér sérstöðu. En sjálfsagt munu rán
dýrir ímyndafræðingar og almannatenglar 
verða ráðnir til starfa og draga sitthvað 
nýtilegt upp úr hattinum. Frambjóðendur 
f lokkanna munu því væntanlega reyna að 
stíga út úr litleysinu, rembast við að ljóma af 
karakter og þylja utan að loforðaflauminn 
um allt sem þeir ætli að vinna borgarbúum 
til hagsældar komist þeir aftur í Ráðhúsið. 
Kannski mun þeim takast að láta kjósendur 
taka eftir sér. Ekkert mun samt breyta því að 
hlutskipti þessara frambjóðenda verður að 
standa í skugganum af Degi B. Eggertssyni. 

Aftur skal vikið að orðum hins ágæta 
borgarstjóra (því ágætur er hann) um að það 
sé styrkur að ólíkir f lokkar vinni saman. 
Rétt er að taka undir að það hlýtur að teljast 
hollt í samstarfi f lokka að ólík sjónarmið 
komi fram og tekist sé á um mál. Ekki verður 
þess samt vart að svo sé raunin í samstarfi 
meirihluta borgarstjórnar. Þar virðast allir 
ævinlega hjartanlega sammála borgarstjór
anum. Hver er sérstaða Viðreisnar, Vinstri 
grænna og Pírata í samstarfinu? Hún blasir 
alls ekki við.

Niðurstaðan gæti því orðið sú að þegar 
gengið verður til borgarstjórnarkosninga 
seinna á þessu ári muni stór hluti kjósenda 
á miðjunni og á vinstri væng stjórnmála 
spyrja sig þessarar eðlilegu spurningar: Er 
ekki bara best að kjósa Dag B. Eggertsson? n

Ólíkir flokkar

Reykjavík hefur alla burði til þess að vera fyr ir mynd
ar borg í heiminum þegar kemur að grænum leið um. 
Reykjavík stefnir að kolefnishlutleysi 2040 en gæti 
jafnvel náð þessu markmiði tíu árum fyrr. Þetta er 
eitt mikilvægasta verkefni okkar borgarbúa fyrr og 
síðar. Grundvöllur þess er stórátak í samgöngum, 
borgarlínu, orkuskiptum og innleiðingu hringrásar
hagkerfis. Við þurfum róttækar aðgerðir í loftslags
málum. Bygging gas og jarðgerðarstöðvarinnar 
GAJA í Álfsnesi er öflugasta aðgerð í loftslagsmálum í 
Reykjavík síðan hitaveiturnar voru reistar. Með henni 
verður mikill samdráttur í losun gróðurhúsaloftteg
unda og um leið skapast tækifæri. Þrátt fyrir mistök 
og byrjunarörðugleika getur GAJA orðið miðpunktur 
í nýjum, íslenskum endurvinnsluiðnaði, sem þörf er á 
að rísi. Á næsta ári mun sérsöfnun á lífúrgangi hefjast, 
þá mun GAJA starfa á réttum forsendum, fá gott hrá
efni og skila árangri í samræmi við það.

Ég vil láta skilgreina grænt atvinnusvæði í Reykja
vík, búa til hagræna hvata og skilyrði fyrir græna 
starfsemi til að laða að græn fyrirtæki sem skapa 
störf. Græn tækifæri með hvötum eins og lægra 
orkuverði og gjöldum fyrir þá aðila sem uppfylla 
skilyrði. Miðstöð fyrir öfluga endurvinnslustarfsemi. 
Uppbyggingu á íslenskum endurvinnsluiðnaði sem 
nýtir þá orku og efnislegu afurðir sem verða til við 
meðhöndlun á 120 þúsund tonna úrgangi frá höfuð
borgarsvæðinu. Hagsmunir höfuðborgarsvæðisins 
séu hafðir að leiðarljósi um bestu og hagkvæmustu 
lausnirnar. Verkefnin sameinuð á ákjósanlegum 
stað.

Hér eru mikil tækifæri í loftslagsmálum og sömu
leiðis fjárfestingum og uppbyggingu. Byggja upp 
heildstætt endurvinnsluþorp þar sem GAJA gæti 
leikið meginhlutverk. Að ári taka ný lög við þar 
sem bannað verður að urða lífúrgang og samræmd 
söfnun hefst á endurvinnsluefnum. Þá skapast tæki
færi til að byggja upp endurvinnsluþorp á einum 
stað í samvinnu við atvinnulífið. Mestu tækifæri 
21. aldarinnar liggja nefnilega í ruslinu.

Búum til eitt heilsteypt endurvinnsluþorp – stórt 
skref í að innleiða hringrásarhagkerfi á Íslandi. n

Grænt atvinnusvæði

Þorkell  
Heiðarsson

náttúrufræðingur 
og frambjóðandi í 
5. sætið í forvali xS 

í Reykjavík

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

arnartomas@frettabladid.is

Rauð-hvíta martröðin
Samfélagið er enn í lamasessi 
eftir handboltamartröðina í 
Ungverjalandi þar sem Dönum 
tókst enn eina ferðina að eyði
leggja allt. Viðbrögð Íslendinga 
voru í stíl við dönsku fánalitina 
þar sem fólk varð ýmist rautt af 
bræði eða fölt af vonbrigðum. 
Tilfinningasúpan varð þvílík 
að upp úr sauð og flaut yfir 
á danska fréttamiðla. Megi 
þetta verða Dönum að ein
hvers konar lexíu um mikilvægi 
einhvers. Þessi tilfinninga
rússíbani kyndir auðvitað 
undir frændskap okkar við 
Svía sem myndu svala gegndar
lausum hefndarþorsta Íslend
inga með því að fara alla leið. 
Heja Sverige! Að öðrum kosti, 
ef Svíarnir klikka, rifjum við 
upp vinskapinn við Frakka sem 
koma blásaklausir undan þessu 
öllu saman.

Að borga brúsann
Ökuþórinn Ásmundur Frið
riksson hefur gengist við sögum 
um að hann sé að íhuga fram
boð í sveitarstjórnarkosningum 
í Rangárþingi ytra. Færi svo að 
hann tæki við sem sveitarstjóri 
yrði hann þó að víkja af Alþingi 
og frá þeim aksturstengdu fríð
indum sem þingsætinu fylgja. 
Íbúar yrðu því að treysta á 
kröftugt bæjarlíf á Hellu til að 
halda Ásmundi tjóðruðum og 
koma í veg fyrir óþarfa rúnt. n
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Og nú 
er það 

sem sagt 
mannanna 
skylda að 

taka til eftir 
mennina. 
Um það 

snýst þessi 
öld.

Guðmundur 
Steingrímsson

n Í dag Ég verð að játa að þegar ég heyrði 
fyrst út undan mér að Vladimír 
Pútín væri að spá í að ráðast inn 
í Úkraínu var mín fyrsta hugsun 
þessi: Í alvöru? Hversu fáránlega 
gamaldags er hægt að vera? Ég 
velti fyrir mér hvaða manneskja 
með réttu ráði gæti raunverulega 
fundið sig í því, eins og veröldin er 
orðin, að skipuleggja klunnalega 
innrás með tilheyrandi vitleysis-
gangi. Skröltandi skriðdrekar? 
Karlar í felubúningum með 
hjálma? Er þetta grín?

Frá mínum bæjardyrum séð 
er augljóst að mannkynið hefur 
öðrum hnöppum að hneppa. 
Enginn ætti að hafa nokkra 
þolinmæði í að spá í það hvort 
Rússum finnist staða sín verri eða 
betri í alþjóðapólitísku samhengi 
eða hvort Pútín vilji aukin áhrif 
meðal nágrannaríkja, eða hvort 
honum finnist sér ógnað af Nató. 
Að þjóðarleiðtogi íhugi innrás í 
annað ríki vekur áleitnar grun-
semdir um að sá hinn sami þurfi 
að horfa meira á fréttir. Valda-
brölt, minnimáttarkennd og 
eftirsókn eftir áhrifasvæðum eru 
ekki lengur gjaldgengar stærðir 
í alþjóðasamskiptum. Mannkyn 
er að fást við vírus. Og mannkyn 
ætti líka að vera upptekið við það 
að reyna að bjarga almennum lífs-
skilyrðum fólks á jörðu og grund-
velli lífríkisins. Skriðdrekabrölt, 
með öðrum orðum, er alls ekki 
málið. Fyrir utan að vera almennt 

hræðilegur og viðbjóðslegur er 
stríðsrekstur á svo margan hátt 
átakanleg tímaskekkja.

Umræða um eitraða karl-
mennsku í kjölfar metoo-bylt-
ingarinnar á visst erindi í þetta 
samhengi. Hér íhugar karl innrás. 
Hér safnar karl saman körlum 
með vélar og vopn og íhugar að 
nota þann mátt til of beldisverka 
frammi fyrir alþjóðasamfélaginu, 
skammlaust. Innrás er markviss 
yfirgangur. Hún byggir á kald-
rifjuðu mati um að vald yfirbugi 
annað vald. Í ljósi umræðunnar 
um nauðsyn nýrra viðmiða í sam-
skiptum fólks og uppreisnarinnar 
gegn valdbeitingu karla hlýtur 
að vera eðlilegt að spyrja hvaða 
fordæmi innrás veitir. Væri hún 
ekki í öllu falli bakslag, svo vægt 
sé til orða tekið? Væri hún ekki 
skilaboð til umheimsins um að 
enn skuli neyta aflsmunar í þágu 
eigin markmiða? Að of beldi væri 
ennþá svar?

Ég þykist vita að einhverjum 
finnist svona tal bera vitni um 
óraunsæi, barnaskap jafnvel, og 
litla fræðilega kunnáttu þegar 
kemur að almennum skilningi 
á hagsmunaátökum alþjóða-
stjórnmála, á því hvernig þræðir 
liggja og hvernig spenna hefur 
stigmagnast vegna margra sam-
tengdra þátta í f lóknu samspili. 
Að nú sé svo komið að Rússar 
vilji láta að sér kveða og að nú sé 
svo komið að Natóríkin þurfi að 

tefla fram afli á móti. Að nú sé 
svo komið að sjóða þurfi upp úr. 
Og svo framvegis. Að nú þurfi að 
semja. Eða berjast.

Þetta er ekkert nýtt, er manni 
kannski uppálagt að hugsa. Svona 
er þetta bara. En gott og vel. Á 
hinn bóginn, gagnvart slíku tali, 
finnst mér áríðandi að því sjónar-
miði sé hampað, og það eflt og 
nært, að innrásarhugleiðingar 
Vladimírs Pútíns eru einmitt 
kristaltært dæmi um það að 
helstu vandamál mannkynsins 
og ógnirnar sem að því steðja eru 
búnar til af mönnunum sjálfum. 
Á þessum tímapunkti í veraldar-
sögunni — og því dæsir maður 
einstaklega djúpt út af Pútín — er 
svo óendanlega mikilvægt að 
alþjóðakerfið, leiðtogar þess og 
helstu gerendur á alþjóðasviðinu 
sýni að eitthvað hafi lærst — að 
hinn djúpi skítur samtímans 
þarfnist ekki átaka og stríðs-
reksturs, heldur hugkvæmni, auð-
mýktar og samtakamáttar.

Sagt er að vírusinn hafi 
mögulega orðið til á tilrauna-
stofu. Í öllu falli hefur vaxandi 
ágangur mannsins að lífríkinu 
aukið hættur á heimsfaröldrum. 
Viðureignin undanfarið er því 
ekki síst táknræn og dæmigerð. 
Hún er lærdómsríkur upptaktur 
að því sem koma skal í auknum 
mæli. Tuttugasta og fyrsta öldin 
mun fyrst og fremst einkennast 
af viðureign mannkynsins við 

sig sjálft — eigin uppfinningar, 
breyskleika, skammsýni, dramb, 
ósamkomulag og vanmátt — en 
ekki til dæmis við utanað-
komandi hættur eins geimverur, 
geisla, önnur dýr eða yfirskilvit-
lega myrkrahöfðingja. Veraldar-
sagan er blóði drifinn vitnisburð-
ur um endalausar fórnir sem fólk 
hefur þurft að færa misvitrum 
leiðtogum í styrjaldarhugleiðing-
um síendurtekið. Tölvuvírusar 
sem geta splundrað innviðum og 
skapað hungursneyðir og vosbúð 
heilu þjóðfélaganna eru líka 
mannanna smíð. Gróðurhúsa-
lofttegundir sem valda hlýnun 
jarðar og tilheyrandi skógar-
eldum, hækkandi sjávarmáli, 
þurrkum, uppskerubrestum, 
f lóðum og stormum, spúast út í 
andrúmsloftið vegna mannanna 
verka.

Og nú er það sem sagt mann-
anna skylda að taka til eftir 
mennina. Um það snýst þessi 
öld. Það verk gengur vissulega 
brösuglega og kallar á að leiðtogar 
veraldarinnar finni í sínu brjósti 
þá mögnuðustu samhygðar- og 
ábyrgðartilfinningu sem þeim 
er mögulega kleift að finna, því 
nú þarf virkilega að taka á því í 
þágu heildarinnar. Nú þarf að 
taka réttar ákvarðanir, en ekki 
vera hefðbundinn valdagikkur og 
skaðræðispési sem gerir innrás í 
Úkraínu. Veröldin þarf ekki svo-
leiðis rugl. n

Stríð?

Vilt þú starfa í forystu VR?

Samkvæmt 20. gr. laga VR auglýsir kjörstjórn félagsins eftir einstaklingsframboðum 
í stjórn félagsins og listaframboðum í trúnaðarráð. 
Framboðsfrestur er til kl. 12:00 á hádegi, mánudaginn 7. febrúar 2022.

Um er að ræða annars vegar sjö sæti í stjórn og þrjú 
til vara. Skrifleg meðmæli 15 VR félaga þarf vegna 
einstaklingsframboðs til stjórnar og varastjórnar. 
Hins vegar er um að ræða listaframboð fyrir 41 sæti í 
trúnaðarráð. 

Til að listi vegna trúnaðarráðs sem borinn er fram 
gegn lista uppstillingarnefndar sé löglega fram 
borinn þarf skrifleg meðmæli 365 VR félaga sem og 
skriflegt samþykki frambjóðenda á listanum.

Athugið að framboð til stjórnar ógildir framboð til 
trúnaðarráðs.

Frambjóðendum er bent á www.vr.is, þar sem 
eyðublöð vegna framboða eru aðgengileg og ítar-
legri upplýsingar birtar um framboð til stjórnar 
og trúnaðarráðs. Kjörstjórn VR veitir einnig frekari 
upplýsingar í síma 510 1700 eða með tölvupósti til 
kjorstjorn@vr.is. 

Framboðum og framboðslistum skal skilað til 
kjör stjórnar á skrifstofu VR, Húsi verslunarinnar, 
Kringlunni 7. 

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍM I 510 1700  |  WWW.VR.IS

28. janúar 2022
Kjörstjórn VR
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Viktor Gísli, Bjarki 
Már, Ómar Ingi, Sig-
valdi Björn og Ýmir 
Örn voru tilnefndir 
í stjörnulið Evrópu-
mótsins í gær. 

KSÍ hefur unnið frá-
bært starf í greiningar-
vinnu sinni og það er 
núna okkar að byggja 
ofan á það.
Grétar Rafn Steinsson
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HANDBOLTI Þó að Strákarnir okkar 
séu ekki að leika til undanúrslita í 
dag er gulrót í boði fyrir íslenska 
liðið gegn Noregi í leiknum um 
fimmta sætið á Evrópumótinu 2022. 
Sigurvegari leiksins fær þátttöku-
rétt í lokakeppni HM á næsta ári og 
sleppur því við umspil. Sigur myndi 
um leið þýða að íslenska liðið hefði 
jafnað þriðja besta árangur karla-
landsliðsins á EM frá upphafi.

Andstæðingar vorir, Norðmenn, 
njóta góðs af því að hafa fengið 
einum sólarhring meira af hvíldar-
tíma eftir tap Norðmanna gegn 
Svíum á þriðjudaginn. Þeir eru líkt 
og Íslendingar ekki með fullskipað 
lið eftir að tveir leikmenn liðsins, 
Torbjørn Bergerud og Magnus 
Gulleruds, greindust með Covid-19 
í vikunni. ■

Sæti á HM undir 
gegn Noregi í dag

Óvíst er um framhald Guðmundar 
sem er með samning út þetta mót. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

TAKK
Fyrir að vera ánægðustu 
viðskiptavinirnir, 
5. árið í röð!

Fyrrverandi landsliðsmaður-
inn Grétar Rafn Steinsson 
var á dögunum ráðinn sem 
tæknilegur ráðgjafi hjá KSÍ til 
sex mánaða. Í tilkynningunni 
kom fram að Grétari væri 
ætlað að stórbæta greiningar-
vinnu eftir að hafa unnið um 
árabil á Englandi, síðast fyrir 
Everton.

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI „Þetta er mjög svipað starf 
og ég hef verið að vinna erlendis. 
Það hefur verið mismunandi hver 
byrjunarreiturinn er. Hjá Fleet-
wood var ég að byrja á einhverju 
sem var varla til staðar en hjá 
Everton var ég fenginn til að halda 
starfinu áfram,“ segir Grétar Rafn, 
aðspurður hvort til sé starfsheiti 
yfir verkefni hans hjá KSÍ og hvort 
þetta sé líkt því sem hann hafi 
verið að fást við undanfarin ár. 

„Fótboltinn hefur breyst gífurlega 
hratt síðustu tíu til fimmtán ár og er 
í stöðugri þróun. Andstæðingarnir 
eru sífellt að taka framförum og þá 
þarf að vera hægt að bregðast við. 
Þar er mitt hlutverk og er ekkert 
ósvipað því sem ég hef verið að gera 
undanfarin ár.“ 

Grétar lék á sínum tíma 46 lands-
leiki og var atvinnumaður í níu ár. 
Undanfarin ár hefur hann unnið 
fyrir Fleetwood og Everton en er 
nú aftur kominn til Íslands. Hann 
var yfirmaður knattspyrnumála 
hjá Fleetwood og fenginn til enska 
úrvalsdeildarfélagsins Everton sem 
yfirnjósnari félagsins. Sá starfstitill 
breyttist síðar og varð Grétar yfir-
maður leikmanna- og þróunarmála 
áður en leiðir skildi rétt fyrir ára-
mót.

„KSÍ hefur unnið frábært starf 
í greiningarvinnu sinni og það er 
núna okkar að byggja ofan á það. 
Það getur verið erfitt að breyta til, 
en ég vonast til að þetta starf geti 
fært okkur skref fram á við til fram-
tíðar. Út frá þeim samræðum sem 
ég hef átt innan KSÍ og við aðildar-
félögin, þá skynja ég mikinn áhuga 
á því að taka þetta skref. 

Um leið er ég ofboðslega stoltur, 
rétt eins og Jóhannes og Arnar, af 
að fá tækifæri að vinna fyrir Ísland. 

Þetta er stórt skref í alþjóðlegum 
fótbolta því þessu starfi fylgir mikil 
ábyrgð.“

Grétar verður í miklu samstarfi 
við félagslið á Íslandi, að aðstoða 
þau við stefnumörkun.

„Öll félög geta búið til stefnu, og 
öll félög þurfa að hafa stefnu. Þar sé 
ég möguleika, með öf lugri stefnu 

koma afrekin, sama hvar félagið er 
staðsett eða hversu stórt það er. Það 
er ótrúlegt hvað hægt er að gera, ef 
við vinnum saman. Það eru mögu-
leikar á að ef la fræðslu og kynn-
ingu í gegnum þetta, möguleiki á 
að koma þessu inn í menntakerfið, 
við erum að taka stór skref fram á 
við.“

Meðal þess sem Grétar kynnti á 
blaðamannafundi í gær var notkun 
forrita sem eiga að auka aðgengi að 
gögnum og tölfræði um íslenska 
knattspyrnu. Aðspurður segir Grét-
ar að það sé ekki bara á færi stærstu 
félaganna að nota slíkan búnað.

„Þetta þarf ekki að vera fyrir 
stærstu liðin því að okkar vinna 
er fyrir félögin úti um allt land. Ef 
allir eru tilbúnir að taka þátt í því 
að ef la yngstu iðkendur okkar, þá 
hagnast félögin á öflugra starfi.“ 

Í starfi hans hjá Everton gat hann 
fylgst með því hvernig kvenna-
knattspyrna tók mörg skref á 
stuttum tíma.

„Vinnan sem okkur tókst að 

vinna hjá Everton á stuttum tíma 
var ótrúleg. Það sem er að gerast í 
kvennaknattspyrnu í heiminum 
er gríðarlega spennandi, framförin 
er gríðarleg, umgjörðin að stækka 
og við erum framarlega á heims-
vísu, en það er hægt að koma þessu 
ennþá lengra. 

Ég hef fylgst vel með kvenna-
knattspyrnunni á Íslandi undan-
farin ár og það er ótrúlegt starf 
unnið. Við erum með frábæran 
efnivið til staðar, rétt eins og hjá 
strákunum,“ segir Grétar sem er 
stoltur af starfi sínu hjá Everton 
þrátt fyrir ólgu á bak við tjöldin á 
síðustu mánuðum hans í starfi. 

„Ég er mjög stoltur. Þetta var 
frábært tækifæri til að taka næsta 
skref á ferlinum. Eins og í viðskipta-
heiminum er fótboltaheimurinn 
grimmur og þú þarft að vera vak-
andi alla daga. Ég lít stoltur til baka 
og lærði heilmikið þar, rétt eins og 
ég mun læra mikið í þessu starfi til 
framtíðar,“ segir Grétar, aðspurður 
út í tíma sinn hjá Everton.  ■

Færum greiningarvinnu á næsta þrep

Grétar var ráðinn sem yfirnjósnari Everton og varð síðar yfirmaður leikmanna- og þróunarmála.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

ÞITT BESTA ÁR
HEFST MEÐ 
RÚMI FRÁ  
HÄSTENS

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja virði 
þess að ná fullkomnum nætursvefni. Rúmin eru framleidd 
með einstöku samspili handverks og hráefna þar sem 
hvergi eru gerðar málamiðlanir í gæðum náttúrulegra efna 
eða tíma við óþreytandi handverkið. Þú sérð það ekki en 
þú munt finna fyrir því. Allan sólarhringinn. Heimsæktu 
Hästens í Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.



Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

1813 Skáldsagan Hroki og 
hleypidómar, eða 
Pride and Prejudice, 
eftir Jane Austen er 
gefin út í Bretlandi.

1825 Hið Konunglega nor
ræna fornfræðafélag 
er stofnað í Kaup
mannahöfn.

1855 Fyrsta járn
brautarlestin fer 
frá Atlantshafi til 
Kyrrahafs á Panama
járnbrautinni.

1887 Í Montanafylki í 
Bandaríkjunum falla 
til jarðar stærstu 
snjókorn sem sést hafa á jörðinni, 38 cm breið og 20 
cm þykk.

1907 Sláturfélag Suðurlands, SS, er stofnað sem sam
vinnufélag bænda. Það hét fyrst Sláturfélag 
Árnesinga og Rangæinga.

1912 Tólf íþróttafélög stofna Íþróttasamband Íslands, 
„bandalag íslenskra íþrótta og fimleikafélaga“, í 
Bárubúð.

1935 Ísland verður fyrsta land í heimi til að lögleiða 
fóstureyðingar.

1981 Bandaríski leikarinn Elijah Wood fæðist.
2008 Jafnréttindafélag Íslands er 

stofnað.
2013 EFTA-dómstóllinn fellir 

úrskurð sinn í máli ESA gegn 
Íslandi og sýknar Ísland af 
öllum liðum ákærunnar og 
hafnar öllum kröfum sem 
gerðar eru á hendur landinu.

Merkisatburðir

Sjötíu og þremur sekúndum eftir geimskot Challenger
geimskutlunnar frá Merritteyju í Flórída, klukkan 16.39 að 
íslenskum tíma, þann 28. janúar árið 1986, urðu kaflaskil í 
geimferðasögu mannkyns. Sjö geimfarar létust þegar Chal
lengerskutlan tættist í sundur í 29 kílómetra hæð.

Á bilinu 17 til 20 prósent Bandaríkjamanna sáu Challenger
slysið í beinni útsendingu. Mikill áhugi var fyrir geimskotinu, 
enda hafði kennarinn Christa McAuliffe unnið hug og hjörtu 
bandarísku þjóðarinnar í aðdraganda geimskotsins. McAu
liffe átti að verða fyrsti almenni borgarinn til að fara út í 
geim.

Sérstök rannsóknarnefnd var sett á laggirnar til að rýna 
í ástæður slyssins. Hún var kennd við formanninn, William 
Rogers. Á meðal nefndarmanna voru geimfarinn Sally 
Ride, fyrsta bandaríska konan sem fór út í geim, og eðlis
fræðingurinn goðsagnakenndi Richard Feynman. Eins og 
honum var tamt átti Feynman eftir að setja mark sitt á störf 
og niðurstöðu nefndarinnar.

Meginniðurstaða Feynmans var að svokallaðir Ohringir, 
sem eru plasthringir notaðir til þéttingar, hafi laskast í 
þeim óvenjulega lofthita sem var á Flórídaskaga dagana 
fyrir geimskotið. Þannig hafi mikill kuldi orðið til þess að 
hringirnir glötuðu þéttleika sínum og hafi á endanum gefið 
sig þegar heitt gas seytlaði út úr eldflauginni. Þetta var 
ástæðan fyrir því að Challenger sprakk.

Í lokaskýrslu Rogernefndarinnar er sérstakur kafli þar 
sem Feynman fer hörðum orðum um öryggisferla og athug
anir starfsmanna NASA en harmleikurinn hafði víðtæk áhrif 
á störf NASA. Öllum geimskotum var frestað í nær þrjú ár 
meðan ástæður og tildrög Challengerslyssins voru rannsök
uð. Í dag er slysið oft á tíðum notað sem skólabókardæmi 
um hvernig haga skuli öryggismálum og athugunum. n

Þetta gerðist: 28. janúar 1986

Challenger-skutlan ferst yfir Flórídaskaga

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Grétar Felix Felixson
Baugakór 1, Kópavogi,

lést þriðjudaginn 25. janúar síðastliðinn 
á gjörgæsludeild Landspítalans í 

Fossvogi. Jarðarför verður auglýst síðar.

Guðlaug Þórs Ingvadóttir
Valgeir Júlíus Grétarsson Sigrún Jóhannesdóttir 
Guðmundur F. Grétarsson Sylwia Gretarss. Nowakowska

Ingi Örn Grétarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Rafn Valgarðsson
lést á dvalarheimilinu Klausturhólum 

mánudaginn 24. janúar. 
Útförin verður auglýst síðar.

Halldóra Sigurrós Árnadóttir
Anna Rafnsdóttir Kjartan Sigurjónsson
Björn Ingi Rafnsson Sunna Ólafsdóttir
Sigrún Rafnsdóttir Friðgeir Bjarni Skarphéðinsson
Jón Rafnsson Hafdís Erla Bjarnadóttir
Eyjólfur Árni Rafnsson Egilína S. Guðgeirsdóttir

afabörn og langafabörn.

Forstjóri Persónuverndar ítrekar 
mikilvægi þess að varkárni sé 
sýnd í meðferð persónuupp-
lýsinga á tækniöld.

arnartomas@frettabladid.is

Alþjóðlegi persónuverndardagurinn er 
haldinn í 16. skipti í dag en á þeim degi 
standa persónuverndarstofnanir víða 
um heiminn fyrir kynningu á málefni 
persónuupplýsinga. Helga Þórisdóttir, 
forstjóri Persónuverndar, segir ýmislegt 
hafa áunnist í málaflokknum á undan-
förnum árum.

„Persónuverndarlögin sem voru 
kynnt til sögunnar árið 2018 ollu 
ákveðnum straumhvörfum enda tóku 
þau á ýmsu sem þurfti að taka á um lög-
gjöfina sem varðar meðal annars stærstu 
þátttakendur í vinnslu persónuupplýs-
inga á heimsvísu,“ segir Helga og nefnir 
sem dæmi starfsumhverfi bandarískra 
stórfyrirtækja þar sem engin persónu-
verndarlög gilda. „Stóri útgangspunkt-
urinn með löggjöfinni var að það á 
enginn að fara af stað með vinnslu per-
sónuupplýsinga, hvar sem er í Evrópu, 
nema það sé skýrt hvað sé verið að vinna 
með og hvort heimild liggi fyrir.“

Helga segir þetta eiga við um öll 
stjórnvöld, sveitarfélög, fyrirtæki, alla 
hagsmunaaðila og alla þá sem ætli sér að 
vinna með persónuupplýsingar. „Þetta 
skiptir rosalega miklu máli í ljósi þess að 
það er unnið með persónuupplýsingar í 
öllum geirum samfélagsins.“

Sandkassinn
Í tilefni af deginum ákvað Persónuvernd, 
í samstarfi við Embætti landlæknis og 
Stafrænt Ísland, að kynna fyrirhugaðan 
svokallaðan sandkassa fyrir fyrirtæki 
sem hafa hug á að þróa lausnir byggðar á 
gervigreind til að nota í heilbrigðisþjón-
ustu. Verkefninu er ætlað að aðstoða 
fyrirtæki við að hanna lausnir með per-
sónuverndarsjónarmið að leiðarljósi og 
munu Persónuvernd og samstarfsaðilar 
hennar vera í þéttu samtali við þá aðila 
sem verða valdir til þátttöku í kjölfar 
umsóknarferlis.

Skuggahliðar Google og TikTok
Eitt af hlutverkum Persónuverndar er að 
vekja til vitundar um hvaða reglur gildi 
á hvaða sviði og segir Helga að þau hafi 
forgangsraðað áherslu á hvernig eigi að 
vinnla persónuupplýsingar í heilbrigðis-
geiranum og menntakerfinu.

„Persónuvernd barna á að njóta 
verndar umfram allt annað,“ segir hún 
og bendir á mikilvægi þess í samhengi 
við tækni frá löndum þar sem persónu-
verndarlög eru önnur. „Mörg tæki og tól 

eru upprunnin í löndum þar sem engrar 
eða nær engrar persónuverndar gætir. Í 
Bandaríkjunum hefur til dæmis við-
gengist að umgangast upplýsingar eins 
og geðheilbrigðissögu og áfengisnotkun 
sem viðskiptaupplýsingar.“

Þá nefnir Helga einnig að vinsæli 
samfélagsmiðillinn TikTok komi frá 
Kína þar sem persónuvernd er lítil sem 
engin. „Nýlega voru að koma lög á fyrir-
tæki í Kína sem segja að fyrirtæki þurfi 

að hlíta persónuverndarlögum, en hið 
opinbera á fyrirtækin og veit þannig allt 
um borgarana.“

Helga segir að Íslendingar ættu sér-
staklega að láta sig málefnið varða þar 
sem samfélagsmiðla- og netnotkun hér-
lendis sé á heimsvísu. „Það er margt gott 
í þessu, en það eru líka skuggahliðar.“

Varkárni á tækniöld
Sumar persónuupplýsingar eru f lokk-
aðar sem viðkvæmar, en Helga segir að 
þótt sumir búi ekki yfir viðkvæmum 
persónuupplýsingum geti upplýsing-
arnar samt verið viðkvæms eðlis. „Sem 
dæmi má nefna upplýsingar um fjárhag 
eða hvort einhver hafi brotið gegn hegn-
ingarlögum,“ segir hún. „Svo eru aðrar 
upplýsingar sem við búum yfir sem við 
viljum einfaldlega ekki að óviðkomandi 
komist yfir.“

Að lokum vill Helga benda á að per-
sónuverndarlög séu í raun ekki að koma 
í veg fyrir eitt né neitt. „Það þarf bara að 
stilla sig af áður en farið er af stað, sama 
hvort um er að ræða stjórnvöld eða fyrir-
tæki,“ segir hún. 

„Það getur skipt sköpum að leita álits 
hjá fagaðila áður en skaðinn er skeður. 
Vinnsla persónuupplýsinga á tækniöld 
er svo viðkvæm. Ef þú setur eitthvað á 
netið, þá er það þar til að vera, sem getur 
haft gríðarlega slæmar afleiðingar fyrir 
einstaklinga.“ n

Alþjóðlegur dagur persónuverndar

Mörg tæki sem Íslendingar nota eru framleidd í löndum þar sem persónuverndarlög 
eru allt önnur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ef þú setur eitthvað á 
netið, þá er það þar til að 
vera, sem getur haft 
gríðarlega slæmar afleið-
ingar fyrir einstaklinga.

Helga Þórisdóttir, 
forstjóri Persónu
verndar
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Gott og girnileg nasl er ómissandi 
yfir leiknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY.

thordisg@frettabladid.is

Íslenska landsliðið í handbolta 
keppir á móti Noregi um 5. sætið á 
EM karla í handknattleik klukkan 
14.25 í dag. Ólafur Stefánsson, einn 
albesti handboltamaður sögunnar, 
sagði fyrir leik Íslands og Svart-
fjallalands í EM-stofu RÚV, að 
áhorfendur þyrftu að vera búnir að 
græja snakkið fyrir leikina; til að 
hafa fulla einbeitingu við að senda 
góða strauma til strákanna okkar.

Það er náttúrlega ómissandi að 
hafa gott nasl yfir þeirri stórkost-
legu skemmtun sem leikir íslenska 
landsliðsins hafa verið á EM og 
upplagt að skella í mexíkóskt 
 nachos fyrir leikinn í dag.

Mexíkóskt handboltasnakk
Það er leikur einn að útbúa tex 
mex-partíplatta. Steikið nauta-
hakk og kryddið með mexíkósku 
kryddi að smekk. Gott að setja 
svartar baunir eða nýrnabaunir og 
salsasósu saman við hakkið. Setjið 
því næst nachos ofan á álpappír 
á bökunarplötu eða í botninn á 
eldföstu móti og sáldrið þar ofan 
á hakki, jalapeno-pipar, maís-
baunum, smátt skornum tóm-
ötum, blaðlauk og papriku. Toppið 
með enn meira nachosi, salsasósu, 
ostasósu og rifnum cheddar-osti 
og bakið í ofni við 200°C eða þar 
til osturinn hefur bráðnað. Berið 
fram með gvakamóle og sýrðum 
rjóma. 

Áfram, Ísland! n

Maulað yfir 
handboltanum

Alan Talib, forstjóri Cromwell Rugs og teppasölumaður af fjórðu kynslóð, býður Íslendingum einstakt tækifæri til að eignast ekta persneskt teppi á góðu 
verði, en teppin eru hrein og klár listaverk og endast í áratugi.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Einstök listaverk fáanleg á 
fordæmalausu verði
Cromwell Rugs býður upp á einstök persnesk teppi sem eru sannkölluð listaverk og ólík 
öllu öðru sem fæst á Íslandi. Vegna viðskiptaþvingana gagnvart Íran er teppamarkaðurinn 
þarlendis að hrynja, svo Cromwell Rugs er að losa sig við birgðir sínar á áður óséðu verði. 2

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN
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Alan Talib er forstjóri Cromwell 
Rugs og teppasölumaður af fjórðu 
kynslóð, svo hann flytur með sér 
menningu, sögu og þekkingu sem 
á rætur að rekja til langafa hans, en 
vegna breyttra aðstæðna er hann 
nú að selja öll teppin sín til að hefja 
ný viðskiptaævintýri. Íslendingar 
geta notið góðs af þessu og eignast 
einstakt alvöru persneskt teppi á 
sérlega lágu verði.

„Það er ekki lengur hægt að 
halda uppi viðskiptum með pers-
nesk teppi,“ segir Alan. „Það má 
ekki lengur flytja fjármagn til 
Írans og því er ekki hægt að kaupa 
ný teppi af birgjum. Fyrir vikið er 
teppaiðnaðurinn í Íran því miður 
að leggjast af, en þar með glatast 
mörg þúsund ára menningararf-
leifð.“

Náttúruleg efni  
og einstakt handverk
„Teppin okkar eru öll gerð úr 
náttúrulegri ull og notuð eru 
náttúruleg litarefni. Þau eru svo 
vafin af mikilli færni, en hvert 
landsvæði í Íran hefur sinn eigin 
stíl og hönnun á teppunum,“ segir 
Alan. „Það getur oft verið mikill 
munur á handverkinu frá ólíkum 
stöðum, en það er til dæmis mikill 
munur á teppunum sem eru gerð 
af hirðingjum og þeim sem eru 
gerð í borgum.

Í borgunum er mikil sérhæfing 
og verkaskipting, þannig að 
ákveðnar aðilar sinna hönnun, 
aðrir litun, aðrir skaffa ull og enn 
aðrir vefa teppin. En hjá hirðingj-
unum sinnir sama fólkið öllum 
skrefum í teppagerðinni og það 
býr til sína eigin hönnun, sem 
byggir oft á lagi eða vögguvísu,“ 
útskýrir Alan. „Hirðingjarnir nota 
heldur ekki hefðbundna lóðrétta 
vefstóla, heldur lárétta, svo það sé 
auðvelt að pakka þeim saman og 
flytja þá.“

Mikil saga á bak við munstrin
„Það er rík saga á bak við hverja 
einustu hönnun í persneskum 
teppum. Hefðin á um 3.000 ára 
gamla sögu, en upphaflega voru 
það konur sem voru að ganga í 
hjónaband sem bjuggu til persónu-
leg teppi sem sýndu stöðu þeirra 
til að sýna tilvonandi eiginmanni 
sínum auð sinn og öðlast virð-
ingu,“ útskýrir Alan.

„Þannig var þetta í þúsundir ára 
en svo fóru teppagerðarmenn í 
írönsku borginni Kashan að verða 
fyrir listrænum áhrifum frá ind-
verskum kryddkaupmönnum sem 
fóru í gegnum borgina til að koma 
kryddi sínu á markað í Mið-Aust-
urlöndum og Evrópu,“ segir Alan. 
„Þá byrja blómamynstur og alls 
kyns flóknari mynstur með meiri 
smáatriðum að líta dagsins ljós. 
Þaðan koma nú teppi sem sýna tré 
lífsins að ofan og svo eru tákn fyrir 
árstíðirnar fjórar í hornum og sjö 
rammar sem tákna daga vikunnar.

Ein nýjasta hönnunin er um 
350 ára gömul og sagan segir að 
hún hafi orðið til þegar teppa-
gerðarmaður var fenginn til að 
gera teppi sem táknaði skrúðgarð 
konungsins í Íran,“ segir Alan. 
„Það var ekkert annað í boði en 
að gleðja kónginn ef hann vildi 
halda höfðinu, en hann átti mjög 
erfitt með verkefnið. Hann var 
orðinn örvæntingarfullur en fékk 
þá innblástur frá útsaumi eigin-
konu sinnar og gerði teppi með 99 
ferningum þar sem hver ferningur 
táknar hluta af garðinum.

Þannig hefur hver einasta 
hönnun sína sögu og menningu 
og mér finnst mjög mikilvægt að 
segja þessar sögur og láta fólk vita 
af því að þessi menningararfur sé 
að glatast, því það er enginn að 
tala um það,“ útskýrir Alan. „Um 
helmingur allra borga hefur hætt 
teppaframleiðslu alfarið en annars 

Alan segir að 
viðskipta-
þvinganir gegn 
Íran hafi bitnað 
mikið á teppa-
framleiðslu-
geiranum þar í 
landi og hann sé 
nú að líða undir 
lok. Fyrir vikið 
er ekki hægt að 
viðhalda við-
skiptum með 
persnesk teppi 
og þess vegna er 
hann nú að selja 
teppin á áður 
óséðu verði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Öll teppin eru 
handvafin af 
mikilli list, en 
hvert einasta 
landsvæði í Íran 
hefur sína eigin 
hönnun.

Teppin eru lituð 
með gamaldags 
aðferðum og 
náttúrulegum 
litum.

Eftir framleiðsluna eru teppin látin bakast í sólinni í um tvo mánuði til að 
draga úr styrkleika litanna og láta þau glansa á náttúrulegan hátt.

Handverk hirðingja er allt öðruvísi en það sem er gert í borgum og bæjum og 
þeir nota lárétta vefstóla. MYNDIR/AÐSENDAR

Þetta teppi er 
frá Kashan og 
ber einkenni 
hönnunarinnar 
sem er bundin 
við borgina.

staðar er framleiðslan bara um 
20-50% af því sem áður var.“

Í aðstöðu til að  
tryggja gæði og gott verð
„Um 90% allra persneskra teppa 
eru seld í Hamborg í Þýskalandi. 
Það er erfitt og dýrt að fara til Írans 
til að sækja teppin og flytja þau 
á markað, svo heildsalar í Þýska-
landi kaupa teppi af heildsölum í 
Teheran, sem sjálfir kaupa teppi 
frá borgunum og heildsalarnir þar 
kaupa teppi frá þorpunum,“ segir 
Alan. „En þar sem ég er af fjórðu 
kynslóð teppasölumanna fer ég 
ekki þessa leið, heldur fer ég sjálfur 
á staðinn og kaupi teppin beint af 
framleiðendum.

Það er algengt að nota klór til að 
draga úr lit teppanna og ammoní-
ak til að gefa ullinni meiri glans, en 
þessi efni brjóta niður trefjarnar í 
teppunum svo þær missa sveigjan-
leika og fyrir vikið verða teppin 
ekki jafn sterk,“ útskýrir Alan. 
„Við þurfum hins vegar að halda 
háum gæðastaðli og gefum fimm 
ára ábyrgð á teppin, svo við notum 
sérstaka vél til að ganga úr skugga 
um að þessi efni hafi ekki verið 
notuð á teppin.

Við setjum teppin í gegnum 
flókið vinnsluferli þar sem þau 
eru þvegin vandlega og síðan látin 
bakast í sólinni í 50-60 daga í vöru-
húsinu okkar, sem er á heitasta 
stað í Íran. Sólin upplitar teppin 

svo litirnir verði ekki jafn rosalega 
sterkir og þegar ullin bakast leggst 
fitan í henni ofan á teppið svo 
það glansar,“ segir Alan. „Þetta er 
mikilvægasti hlutinn af vinnslunni 
eftir að teppið hefur verið búið 
til og fólk borgar vel fyrir þessa 
þjónustu. Það er vissulega hægt 
að fá sömu niðurstöður með því 
að nota þessi sterku efni, en þá 
skemmist ullin um leið.

Við erum alþjóðlegt fyrirtæki 
sem starfar á mjög stórum mark-
aði, við getum keypt teppin á góðu 
verði beint af framleiðendum og 
allt þetta vinnsluferli gerist á okkar 
enda. Því erum við í aðstöðu til að 
bjóða mun betra verð en íslenskir 
teppasölumenn, aðstæður eru bara 
ekki sambærilegar,“ segir Alan.

Á vefnum og með verslun
„Við munum halda áfram að bjóða 
upp á þessi teppi á Íslandi eins 
lengi og fólk hefur áhuga á þeim. 
Viðbrögðin hingað til hafa verið 
stórkostleg, fólk er mjög hrifið af 
teppunum og ánægt með verðið. 
Ísland er ólíkt öðrum stöðum því 
við þurftum að byggja upp orð-
spor og traust hér á landi áður en 
fólk byrjaði að versla við okkur, 

en fólk er byrjað að koma og sjá að 
við erum áreiðanleg,“ segir Alan. 
„Það ræðst svo af vinsældunum 
hve lengi við höldum áfram, því 
að til þess að selja þessi teppi hér á 
landi þarf ég að standa straum af 
miklum kostnaði við að flytja sér-
fræðinga til Íslands.

Fólk getur keypt teppi á vef-
síðunni okkar, cromwellrugs.com, 
og sótt þau svo í verslun okkar 
í Víkurhvarfi 2 um helgar, eða 
komið beint til okkar og skoðað 
teppin,“ segir Alan. „Kaup á svona 
teppi er fjárfesting, því þau endast 
áratugum saman, en það er líka 
ýmislegt sem þarf að hafa í huga 
við kaupin og því mælum við með 
því að fólk gefi sér tíma, komi 
og þreifi á teppunum og fái ráð. 
Íslendingar líta yfirleitt á teppi 
sem húsgögn, en persnesk teppi 
eru meira eins og listaverk. Það er 
líka hægt að fá teppin lánuð og það 
er hægt að skila keyptum teppum 
án nokkurra skuldbindinga.“ n

Hægt er að skoða og kaupa 
teppin á heimasíðunni, cromwell-
rugs. com, og í verslun Cromwell 
Rugs í Víkurhvarfi 2.
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Nú er svo 
komið að  
enginn er 
óhultur og 
fjarlægð 
Íslands eða 
smæð 
virðist 
ekki fæla 
menn frá 
því að 
sækja 
hingað. 
Hlynur 
Guðmundsson
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Rafrænt öryggi

María Böndal, deildarstjóri viðskiptatengsla, og Hlynur Guðmundsson, forstöðumaður fyrirtækjalausna Símans.  MYND/KRISTINN BERNHARD

Öruggara net með 
Fyrirtækjapakka 
frá Símanum
Rafrænt öryggi skipti æ meira máli í rekstri fyrirtækja og 
stofnana. Síminn býður nú upp á Fyrirtækjapakka með 
netöryggi og öll fjarskipti fyrirtækisins í einum pakka.

Rafrænt öryggi skiptir mjög 
miklu máli í rekstri fyrirtækja og 
stofnana í dag. Starfsfólk Símans 
hefur séð mikinn vöxt undanfarin 
ár í beinum netárásum (DDOS) 
þar sem tilgangurinn er að lama 
þjónustur viðkomandi rekstrarað-
ila með miklu magni fyrirspurna 
og ýmiss konar svindltilraunum til 
að hafa peninga út úr fyrirtækjum, 
segja þau Hlynur Guðmundsson, 
forstöðumaður fyrirtækjalausna, 
og María Blöndal, deildarstjóri 
viðskiptatengsla hjá Símanum. 
„Nú er svo komið að það er enginn 
óhultur og fjarlægð Íslands eða 
smæð virðist ekki fæla aðila frá því 
að sækja hingað eins og dæmin 
sanna,“ segir Hlynur. Oft eru þetta 
„drive by“ árásir þar sem netið á 
Íslandi er skannað og leitað eftir 
þekktum veikleikum í fyrstu 

vörn fyrirtækja. „Aðferðirnar sem 
menn beita eru sífellt að þróast og 
tæknin hjálpar því miður í þessum 
efnum en íslenskan í svindlpósti 
er oft ansi góð þó að stundum 
séu áberandi villur sem ættu að 
vekja fólk til umhugsunar. Gagna-
gíslatökuárásir hafa einnig orðið 
algengari þar sem gögn fyrirtækja 
eru dulkóðuð og krafist lausnar-
gjalds til að endurheimta þau,“ 
bætir María við.

Einn eldveggur ekki nóg
Að þeirra sögn dugar ekki lengur að 
setja upp einn eldvegg og halda að 
þar með sé hægt að haka í eitthvert 
box við rafrænt öryggi. „Eldveggur-
inn þarf að vera það sem kallað 
er næstu kynslóðar eldveggur og 
meðvitaður um miklu meira en 
bara IP-tölur og gáttir og vera 



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652. 

Síminn vinnur að uppbyggingu fimmtu kynslóðar farsímakerfa með búnaði frá Ericsson.  MYNDIR/SÍMINN

Það er mjög auðvelt að bæta lausnum við fyrirtækja- 
pakka líkt og Microsoft Teams eða Webex.  

Mannfólkið er oft veikasti hlekkurinn þegar kemur að 
hættum í tengslum við rafrænt öryggi.

Allt sem þitt 
fyrirtæki þarf
í einum öruggum pakka
Einfaldar lausnir sem henta 
fyrirtækjum af öllum stærðum 
og tryggja aukið netöryggi 
og uppitíma. 

Kynntu þér fyrirtækjapakka Símans á siminn.is/fyrirtaeki

Öryggi
Næstu kynslóðar eldveggur 
veitir aukið öryggi á netlagi 
umfram hefðbundinn eldvegg.

Vöktun 24/7
Búnaður er vaktaður af kerfum 
Símans allan sólarhringinn. 
Tilkynnt er um allt óeðlilegt. 

Uppsetning
Sérfræðingar veita ráðgjöf, 
setja upp búnaðinn og 
tryggja að allt virki. 

Yfirsýn
Þú færð senda skýrslu um 
heilsu Fyrirtækjanetsins 
og skilaboð um umferð. 

Mannfólk veikasti hlekkurinn
Þau eru sammála um að þegar 
kemur að hættum í tengslum við 
rafrænt öryggi sé mannfólkið 
oftast veikasti hlekkurinn. „Auð-
veldasta leiðin fyrir óprúttna 
aðila er að plata okkur í gegnum 
tölvupósta og skilaboð og fá okkur 
til dæmis til að smella á hlekk sem 
opnar á óværu sem er hönnuð til 
að komast inn fyrir varnir fyrir-
tækja,“ segir Hlynur. Aðrar þekktar 
leiðir eru í gegnum veikleika, 
óuppfærðan hugbúnað eða hrein-
lega hugbúnað og tæki sem eru vit-
laust uppsett. „Það sem var öruggt 
í gær þarf ekki að vera öruggt í dag. 
Þetta er endalaus eltingarleikur 
sem þarf að sinna af alvöru. Þess 
vegna er til dæmis mikilvægt að 
hafa yfirsýn yfir allan hugbúnað 
sem er í notkun á tölvum starfs-
fólks og uppfæra hann reglulega 
því þessir óprúttnu aðilar eru 
fljótir að finna veikleika og nýta 
sér þá,“ segir María.

Aðeins fyrsta skref
Þau segja Fyrirtækjapakkann vera 
aðeins fyrsta skref af mörgum 
þegar kemur að netöryggi við-
skiptavina Símans. „Varnir fyrir 
búnað notenda utan vinnustaðar 
og afritun gagna er til dæmis 
eitthvað sem þarf að hafa í huga. 
Fyrirtæki á Íslandi munu þurfa að 
setja aukna athygli á netöryggi því 
í verstu tilfellum getur það orðið 
svo að það kemst með illum leik 
aftur á lappirnar,“ segir María. 
Fréttum af netárásum á fyrirtæki 
á Íslandi mun fjölga ef ekkert er að  
gert, bætir Hlynur við. „Netárásir 
eru ekki einkamál kerfisstjóra og 
sérfræðinga í upplýsingatækni 
heldur alls starfsfólks. Ein mis-
ráðin ákvörðun eða mistök gerð í 
f lýti geta haft keðjuverkandi áhrif 
sem gætu haft mjög alvarleg áhrif 
á vinnustaðinn,“ bætir Hlynur við. 
„Því þarf að bregðast við fyrr en 
seinna og koma þessum málum 
í betra horf hjá f lestum ef ekki 
öllum fyrirtækjum og stofnunum 
í landinu, uppfæra og vakta öll 
þessi kerfi og halda vörnum uppi 
allan sólarhringinn.“ n 

Nánar á siminn.is.

undir stöðugri vöktun. Að auki 
þurfa fyrirtæki að gera ráð fyrir 
að það sé alltaf einhver leið fram 
hjá fyrstu vörnum. Vakta þarf alla 
netumferð á innra neti fyrirtækja 
og geta þannig gripið inn í þegar 
óværan er komin inn fyrir fyrstu 
varnir en oft líður töluverður tími 
frá því að glæpamenn komast inn í 
fyrirtækin áður en þeir láta loks til 
skarar skríða,“ segir Hlynur.

Lítil og meðalstór fyrirtæki á 
Íslandi eru ekki undanskilin þess-
ari hættu frekar en einstaklingar. 
„Öll erum við tengd við netið á einn 
eða annan hátt og þannig erum 
við öll gerð að skotmörkum,“ segir 
María.

Hentug lausn
Síminn býður fyrirtækjum upp á 
Fyrirtækjapakka með netöryggi og 
öll fjarskipti fyrirtækisins í einum 
pakka. Í því felst bæði mikið hag-
ræði og öryggi fyrir viðskiptavini 
að þeirra sögn. „Hingað til hefur 
verið kostnaðarsamt og flókið að 
setja upp góðar rafrænar varnir og 
halda þeim við. Í raun hefur það 
aðeins verið á færi stærri fyrir-
tækja að reka slíkar lausnir með 
réttum hætti,“ segir María. „Við 
sáum tækifæri í því að bjóða fyrir-
tækjum hagkvæma lausn sem færir 
þeim hágæða öryggislausnir frá 
Fortinet sem er leiðandi fyrirtæki 
í netöryggi í heiminum í dag og 
byggja allar sínar lausnir á miðlægri 
stýringu með yfirsýn yfir allt sem 
er í gangi á innra neti fyrirtækja.“

Sérfræðingar Símans sjá svo 
um að reka og uppfæra búnaðinn 
ásamt því að vakta hann og upp-
lýsa viðskiptavininn um leið og 
ástæða er til segir Hlynur. „Þann-
ig er til dæmis hægt að sjá ef vél 
sýkist af óværu, útiloka hana frá 
öðrum vélum og bregðast hratt og 
örugglega við. Að auki er innifalið 
netsamband með ótakmörkuðu 
gagnamagni ásamt varaleið sem 
tryggir hámarks uppitíma ef eitt-
hvað kemur upp á. Lausnin inni-
felur næstu kynslóðar eldvegg og 
fyrsta flokks búnað fyrir þráðlaust 
net sem tryggir hámarks upplifun 
innan hvers vinnustaðar. Þannig 
getum við til dæmis brugðist við 
dreifðum álagsárásum og minnkað 
þann skaða sem þær annars gætu 
unnið á rekstri fyrirtækja.“

Hægt er að bæta við ýmsum 
aukaþjónustum enda þarfir fyrir-
tækja misjafnar, að þeirra sögn. 
Sem dæmi er hægt að bæta við 
endalausri 5G-farsímaáskrift fyrir 
3.000 krónur.

Nýju áskriftirnar eru á föstu 
mánaðargjaldi sem eru á færi allra 
fyrirtækja. Stærri fyrirtæki geta 
fengið sérsniðnar lausnir, til dæmis 
þegar tengja þarf saman nokkur 
útibú og flækjustigið verður meira.

Öll erum við tengd 
við netið á einn eða 

annan hátt og þannig 
erum við öll gerð að 
skotmörkum.
María Blöndal
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Þessi skilríki gera 
það að verkum að 

íslenskt fyrirtæki getur 
sent skjal til undirrit-
unar hvert sem er í 
Evrópu og fengið full-
gilda rafræna undir-
skrift.
Ragna Klara Magnúsdóttir

Fyrirtækið Dokobit sem 
þróar lausnir fyrir rafrænar 
undirskriftir og aðrar traust-
þjónustur er í miklum vexti 
í Evrópu. Fyrir skömmu 
studdi Dokobit rafræn skil-
ríki frá 14 löndum en hefja 
nú dreifingu á nýjum rafræn-
um skilríkjum sem standa 
öllum til boða í Evrópu.

„Fyrirtækið Dokobit býður 
upp á rafrænar undirskriftir og 
lausnir fyrir rafræna auðkenningu. 
Dokobit var stofnað árið 2008 og 
er því komið með góða reynslu í 
stafræna geiranum, en í grunn
inn er þetta litáískt fyrirtæki sem 
var stofnað af tveimur félögum,“ 
segir Ragna Klara Magnúsdóttir, 
viðskiptastjóri Dokobit á Íslandi. 
„Þetta hefur verið í eigu þeirra 
þar til nú í ágúst, þegar fyrirtækið 
sameinaðist norska fyrirtækinu 
Signicat, sem hefur verið í gríðar
legum vexti undanfarin ár. Það 
hefur keypt fimm fyrirtæki að 
undanförnu, þar af þrjú bara á 
síðasta ári.“

Gríðarlegur vöxtur  
í rafrænum undirskriftum
„Signicat er komið með skrif
stofur um alla Evrópu og stefnir 
á að verða stærst í Evrópu fyrir 
rafrænar undirskriftir og auðkenn
ingar. Þau sáu Dokobit sem mjög 
sterkan aðila og mikil tækifæri við 
að sameina krafta fyrirtækjanna,“ 
segir Ragna. „Sameiningin hefur 
gengið ótrúlega vel, við smullum 
bara saman eins og hönd í hanska 
og við vorum með ýmsar lausnir 
sem þau voru komin styttra með.

Þessi sameining hefur styrkt 
okkur mjög mikið og gert okkur 
kleift að vaxa ennþá hraðar. 
Stefnan er nú að auka starfs
manna fjöldann um 70 manns bara 
á þessu ári, en til samanburðar 

var Dokobit með 32 starfsmenn í 
heild fyrir ári síðan en ef við teljum 
Signicat með erum við í dag 440 
manns,“ segir Ragna.

Ný rafræn skilríki
„Fyrirtæki í eigu Signicat gefur út 
fullgild rafræn skilríki og sérhæfir 
sig í að auðkenna einstaklinga með 
svokölluðu „video onboarding“ 
ferli, en það þýðir að fólk getur 
fengið ný rafræn skilríki afhent 
með því að nota vefmyndavél 
og vegabréf eða önnur persónu
skilríki til þess að fá ný fullgild 
rafræn skilríki,“ segir Ragna. „Þetta 
afhendingarferli er eIDASvottað, 
sem þýðir að þessi skilríki eru í 
hæsta gæðaflokki þegar kemur að 
útgáfu rafrænna skilríkja.

Þessi skilríki gera það að verkum 
að íslenskt fyrirtæki getur sent 
skjal til undirritunar hvert sem 
er í Evrópu og fengið fullgilda 
rafræna undirskrift. Þetta þýðir 
að við getum núna boðið þjónust
urnar okkar í allri Evrópu án þess 
að fórna gæðum með að því nota 
lægri stig af rafrænum undir
skriftum.

Við stefnum að því að geta boðið 
stærri fjármálafyrirtækjum mjög 
öruggar og áreiðanlegar lausnir, 
en meðal viðskiptavina Signicat 
eru stórfyrirtæki eins og Facebook, 
Paypal, American Express, Master
card, Volvo og fleiri. Þetta er allt 
annað en við vorum vön fyrir ári 
síðan,“ segir Ragna. „Hér heima 
höfum við samt einnig verið að 
sinna mjög stórum fyrirtækjum. 
Íslandsbanki, Vodafone, Sam
göngustofa, fasteignasölur og 
stærri bílaumboð eins og BL og 
Toyota eru í viðskiptum hjá okkur, 
sem og önnur fyrirtæki í fjármála
starfsemi og ríkisstofnanir.

Þessi stærri fyrirtæki eru okkar 
aðalkúnnahópur, en við erum líka 
að þjónusta fjölmarga einyrkja og 

minni fyrirtæki, enda er hugsjónin 
sú að rafrænar undirskriftir séu 
fyrir alla,“ segir Ragna.

Einfalt að nýta þjónustuna
„Við erum með mjög marga sterka 
samstarfsaðila í rafrænum undir
skriftalausnum og viljum nefna 
Origo, Arango, Sensa, Hugvit, 
Spekta, Ozio, Rögg, ThinkSoft
ware, Wise og mörg fleiri,“ segir 
Ragna. „Við erum því í samstarfi 
við öll helstu hugbúnaðarhúsin og 
þau hafa gert margar innleiðingar 
á okkar þjónustum, þannig að fyrir 
aðila sem kaupa lausnir frá þessum 
aðilum er mjög einfalt að virkja 
rafrænar undirskriftir beint úr 
kerfunum.

Fyrir fyrirtæki sem eru að nota 
Microsoftlausnir er þetta til 
dæmis lítið og einfalt stökk, það 
þarf bara að hafa samband og óska 
eftir að þetta sé tengt,“ segir Ragna. 
„Þar sem samtengingin er tilbúin 
á Microsoft Marketplace er hægt 
að byrja að nota rafrænar undir
skriftir í sömu viku.“

Sterk rafræn auðkenning
„Dokobit er einnig með lausnir 
fyrir auðkenningar með rafrænum 
skilríkjum eins og við þekkjum 

öll úr heimabönkum, island.is og 
Heilsuveru. Lausnin styður rafræn 
skilríki í farsímum, kortum eða 
með Auðkennisappinu sem eru 
ný rafræn skilríki frá Auðkenni,“ 
segi Ragna. „Auðkennisappið 
hefur þann kost fram yfir skilríki 
á farsíma að notandinn þarf ekki 
lengur að vera með íslenskt síma
númer til þess að nota skilríkin. 
Þetta kemur sér til dæmis mjög vel 
fyrir Íslendinga sem eru búsettir 
eða í námi erlendis.

Auðkenningarlausnin er svo
kölluð „plugin“ lausn, þannig að 
hvaða fyrirtæki sem er getur bara 
tengt þetta inn á sína heimasíðu 
og sett upp rafræna auðkenningu 
á sína síðu fyrir innskráningar, 
netverslun eða hvað sem er,“ segir 
Ragna. „Viðskiptavinir geta einnig 
aðlagað útlitið á innskráningar
glugganum þannig að það falli 
fullkomlega inn í þeirra eigið 
viðmót. Á sama tíma og verslun 
og þjónusta er í auknum mæli að 
færast yfir á netið er enn mikil
vægara að geta tryggt á öruggan 
hátt hverjum maður er að veita 
upplýsingar eða þjónustu.“

Gerðu nýskráningu  
ökutækja rafræna
„Við vorum að klára verkefni með 
Arango í samvinnu við Samgöngu
stofu sem fól í sér að gera nýskrán
ingar á ökutækjum 100% rafrænar. 
Ef þú ferð að kaupa nýjan bíl núna 
hjá BL, Heklu eða Öskju geturðu 
fengið bílinn um fimm dögum 
fyrr en áður, að meðaltali, eftir að 
þetta breyttist. Þannig að nú getur 
þú fengið bílinn afhentan nánast 
samdægurs,“ segir Ragna.

„Áður var starfsmaður í vinnu 
við að keyra með gögn á milli aðila 
og safna undirskriftum úr hinni og 
þessari átt áður en öllum gögn
unum var skilað til Samgöngustofu 
og þar var síðan allt handslegið 

inn,“ útskýrir Ragna. „Það er því 
gríðarleg hagræðing í því að gera 
þessa skráningu rafræna og fólk 
sem starfar í bílageiranum hefur 
verið rosalega ánægt með þessa 
breytingu.“

Lækkuð verð
Dokobit lækkaði þjónustugjöld á 
síðasta ári vegna þess að það hefur 
verið svo mikil aukning í fjölda 
notenda.

„Aukningin hjá okkur var yfir 
400% á síðasta ári og viðskipta
vinahópurinn hefur þrefaldast 
á einu ári, svo við ákváðum að 
lækka verðin okkar,“ segir Ragna. 
„Rafrænar undirskriftir eiga ekki 
að vera dýr tækni þannig að verð 
spili hlutverk í hvort fyrirtæki noti 
þær heldur sjálfsögð tækni sem 
fyrirtæki geta nýtt til þess að veita 
viðskiptavinum bestu þjónustu 
sem völ er á. Við reynum stöðugt 
að lækka verðin okkar til þess 
að styðja við þessa framtíðarsýn 
sem við getum gert með aukinni 
notkun,“ segir Ragna. „Það hefur 
líka verið raunin, viðskiptavinir 
hafa verið tryggir og líkað mjög 
vel hversu áreiðanlegar lausnirnar 
okkar eru og erum við að sjálf
sögðu mjög þakklát góðum og 
traustum hópi ánægðra viðskipta
vina.“ n

Ný fullgild rafræn skilríki fyrir alla í Evrópu
Ragna Klara Magnúsdóttir, viðskiptastjóri Dokobit á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Rafræn ógn hefur 
aukist upp á síð-

kastið samhliða þeim 
hröðu tæknibreytingum 
sem orðið hafa í heim-
inum. 

Netöryggi og öryggi við
kvæmra og dýrmætra gagna 
er fólki ofarlega í huga í 
upphafi rafrænnar aldar. 
Tækninni fleygir fram og not
endur eiga fullt í fangi með 
að fylgjast með því sem er að 
gerast. Margar hættur þarf að 
varast. 

olafur@frettabladid.is

Við tókum hús á Andra Heiðari 
Kristinssyni, framkvæmdastjóra 
Stafræns Íslands, og báðum hann 
að fara aðeins yfir nokkur mikil
væg atriði varðandi rafrænt öryggi.

Hversu örugg eru okkar við-
kvæmustu gögn sem við erum með 
í tölvunum okkar og símum, eins og 
til dæmis bankaupplýsingar, lykil-
orð, ljósmyndir og þess háttar?

„Almennt þá eru gögnin okkar 
nokkuð örugg ef við göngum 
vel um og erum meðvituð – en 
líkt og með heimili okkar þá 
geta óprúttnir aðilar því miður 
stundum brotist inn með einbeitt
um brotavilja. Þess vegna er gott 
að læsa og jafnvel fá sér öryggis
kerfi. Nettengdu tækin okkar eru 
ekki ósvipuð og mikilvægt að við 
séum upplýst um hvað við erum að 
vista hvar. Lykilorð er til að mynda 
öruggast að geyma í stafrænum 
„lyklakippum“ eða öruggum lykil
orðageymslum. Heimabankarnir 
okkar eru til dæmis með sterk 
öryggiskerfi þar sem við komumst 
aðeins inn með okkar auðkenni 
eða rafrænum skilríkjum.“

Á almannafæri á netinu
Andri Heiðar segir gott að hafa 
ákveðin atriði í huga varðandi 
netöryggi. „Númer eitt myndi ég 
setja að vera upplýstur um hvar þú 
ert nettengdur, hvað beri að varast 
og muna að þú ert á almannafæri 
þegar þú ert á netinu. Rétt eins og í 

raunheimum ertu almennt örugg
ari í bankanum þínum eða inni á 
lögreglustöð. Þannig að hvar þú ert 
og hvað þú ert að gera skiptir máli.“

Klassísk ráðlegging snýr líka 
að lykilorðum en mikilvægt er að 
nota flókin lykilorð og geyma í 
rafrænni „lyklakippu“. „Með því 
bætist við það öryggi að rafræna 
lyklakippan áttar sig á ef til dæmis 
er um að ræða hakkara að þykjast 
vera heimabankinn þinn. Það 
er einnig mikilvægt að velja sér 
lykilorð sem ekki eru of augljós 
á borð við afmælisdaga eða nöfn 

nánustu fjölskyldumeðlima – en 
slíkt er alltof algengt! Staðreyndin 
er sú að algengasta lykilorðið í 
heiminum er „123456“ og  að velja 
slíkt lykilorð er álíka sniðugt og að 
skilja eftir galopna hurð á heimil
inu þegar farið er í frí,“ segir Andri 
Heiðar.

En hver skyldu vera helstu 
mistökin sem fólk gerir varðandi 
rafrænt öryggi?

Að sögn Andra Heiðars felast 
algengustu mistökin líklega í of 
veikum lykilorðum. Þar á eftir 
komi líklega „óþolinmæðin“ sem 
endurspeglist í því að við sam
þykkjum allt án athugunar því að 
við séum að flýta okkur. „Það getur 
kostað okkur óþarfa eltihrella. Í 
því samhengi má nefna að varast 
ber að smella á hlekki eða opna 
viðhengi í tölvupósti ef einhverjar 
grunsemdir vakna, svo sem ef þú 
þekkir ekki lénið sem tengillinn 
vísar á eða ef íslenskan (tungu
málið) er mjög bjöguð eða ef þú 

kannast ekki við sendandann. Ef 
einhver vafi er um slíkt er betra 
að kanna málið áður en haldið er 
áfram. Flest rafræn innbrot í dag 
eiga uppruna sinn í einföldum 
mistökum notenda sem hægt er 
að koma í veg fyrir með fræðslu og 
þjálfun.“

Fjarvinna eykur ekki hættuna
Skyldi hætta vera fólgin í því fyrir 
netöryggi heimilisins eða fyrir-
tækisins þegar fólk tengist tölvu-
kerfi í vinnunni úr sinni einkatölvu 
eða úr vinnutölvu sem tengd er við 
þráðlaust net heimilisins?

Flest fyrirtæki sem bjóða upp 
á fjarvinnu hafa að sögn Andra 
Heiðars styrkt netöryggið – eða 
ættu að hafa gert slíkt. Almennt 
séð sé ekki mikil hætta á innbroti 
af þessum sökum, samanborið við 
ofangreind atriði, ef öryggi tölvu
kerfa á vinnustaðnum er fullnægj
andi. Mikilvægt sé þó að vera ekki 
á opnu neti með efni sem krefst 

mikils gagnaöryggis. „Öll heima
net ættu að minnsta kosti að hafa 
lykilorð og vera ekki öllum opin en 
ég hvet alla þá sem eru í fjarvinnu 
að fara yfir þessi mál með sínum 
vinnuveitanda.“

Er það rétt sem maður hefur á 
tilfinningunni að rafræn ógn hafi 
aukist upp á síðkastið?

„Já, það má með sanni segja það 
að rafræn ógn hafi aukist upp á 
síðkastið samhliða þeim hröðu 
tæknibreytingum sem orðið hafa í 
heiminum. Hakkarar virðast vera 
að færa sig upp á skaftið og inn
brotum hefur fjölgað talsvert, en 
að sama skapi er vitundarvakning 
fólks að aukast og það er lykil
atriði.

Þessu má kannski líkja við það 
að fyrir nokkrum áratugum þótti 
ekki sjálfsagt að nota bílbelti í bíl, 
en fæstum okkar dytti í hug að 
sleppa því í dag vegna aukinnar 
vitundarvakningar. Það nákvæm
lega sama er uppi á teningnum 
í sambandi við netöryggi, við 
þurfum að kynna okkur mikil
vægustu öryggisatriðin og vera 
meðvituð um að haga okkur eftir 
aðstæðum.

Að lokum vil ég nefna að net
öryggi og persónuvernd er fólki 
eðlilega ofarlega í huga þessa 
dagana enda fleygir tækninni fram 
og við sem nýtum hana eigum fullt 
í fangi með að halda í við hana. 
Öryggi allra þeirra umsókna og 
lausna sem hið opinbera þróar 
er afar mikilvægt og ekki nóg að 
almenningur bæti sína meðvitund 
heldur þurfa fyrirtæki og stofnanir 
oft að taka sig betur á, eins og ýmis 
nýleg dæmi sýna. Almenningur á 
að geta treyst því að hið opinbera 
sé að gæta hagsmuna hans en að 
sama skapi þarf fólk sjálft að hafa 
augun opin,“ segir Andri Heiðar 
Kristinsson, framkvæmdastjóri 
Stafræns Íslands. ■

Of veik lykilorð eru ein helsta hættan á netinu
Andri Heiðar 
Kristinsson, 
framkvæmda-
stjóri Stafræns 
Íslands, segir 
helstu mistök 
netnotenda 
varðandi öryggi 
á netinu felast 
í veikum lykil-
orðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Alþjóðlegi persónuverndar-
dagurinn er haldinn hátíð-
legur í dag og verður ýmis-
legt í gangi af því tilefni. 
Meðal annars mun Persónu-
vernd, í samstarfi við Emb-
ætti landlæknis og Stafrænt 
Ísland, kynna fyrirhugað 
tilraunaverkefni sem nefnist 
sandkassaverkefni.

Vigdís Eva Líndal, sviðsstjóri 
erlends samstarfs og fræðslu 
hjá Persónuvernd, segir daginn 
mikilvægan. „Persónuvernd snýst 
í grunninn um að tryggja stjórnar
skrárvarin réttindi einstaklinga 
til einkalífs. Í dag verður tilkynnt 
um svokallað sandkassaverk
efni eða sandboxing eins og það 
kallast á ensku. Verkefnið mun 
bjóða fyrirtækjum sem vilja þróa 
gervigreindarlausnir fyrir heil
brigðisþjónustu sérstakt sam
starf við Persónuvernd, Embætti 
landlæknis og Stafrænt Ísland. 
Persónuverndardagurinn er 
haldinn hátíðlegur í dag víða um 
heim og er mikilvægur fyrir þær 
sakir að Evrópuráðssamningur var 
samþykktur þennan dag árið 1981. 
Samningurinn var fyrsta skrefið í 
að setja persónuverndarlög í Evr
ópu. Í nútíma rafrænu samfélagi 
hefur löggjöf um persónuvernd 
orðið enn mikilvægari. Það er 
mun auðveldara en áður að safna 
upplýsingum og vinna með þær, 
greina einstaklinga og fylgjast með 
því sem við erum að gera á netinu,“ 
útskýrir Vigdís Eva.

„Upphaflega var samningurinn 
gerður meðal annars vegna upp
lýsingaöflunar í síðari heimsstyrj

öldinni og fólk flokkað í hópa eftir 
uppruna. Sömuleiðis kom í ljós 
mikil upplýsingasöfnun við hrun 
Berlínarmúrsins en Stasi var með 
um 90 þúsund starfsmenn í upp
lýsingaöflun og skrásetningu fólks. 
Miklar breytingar hafa orðið með 
tilkomu tölvutækninnar sem hefur 
gert fyrirtækjum og stjórnvöldum 
kleift að safna og vinna með sífellt 
meira af upplýsingum. Þess vegna 
voru einnig sett ný evrópsk per
sónuverndarlög árið 2018, GDPR, 
til að mæta þessari rafrænu þróun. 
Síðastliðin ár hafa mörg gagna
fyrirtæki, til dæmis samfélags
miðlar, komið fram á sjónarsviðið 
en þeirra helsta tekjulind er að 
safna og vinna með persónuupp
lýsingar,“ segir Vigdís Eva.

„Við hjá Persónuvernd reynum 
alltaf að gera eitthvað á hverju ári 
til að fagna deginum. Í dag munum 
við kynna sandkassaverkefnið 
okkar en það er tilraunaverkefni 
að norskri og breskri fyrirmynd. 
Við munum bjóða fyrirtækjum 
sem eru að vinna gervigreindar
lausnir fyrir heilbrigðisþjónustu 
að taka þátt í sandkassanum. Þar 
fá þau ákveðið rými undir okkar 

eftirliti til að þróa vöru sem upp
fyllir skilyrði persónuverndarlaga 
og hefur mikið samfélagslegt gildi. 
Þessu mun ljúka með leiðbein
ingum til annarra fyrirtækja sem 
eru að vinna með gervigreind í 
heilbrigðisþjónustu. Tilgangurinn 
er að finna lausnir á þeim per
sónuverndaráskorunum sem þessi 
fyrirtæki standa almennt fyrir og 
hvernig er best að leysa úr þeim. 
Vinnsla persónuupplýsinga með 
notkun ýmiss konar heilbrigðis
lausna hefur verið í brennidepli 
undanfarin ár, en með þeim er oft 

verið að vinna viðkvæmustu upp
lýsingarnar um okkur og nauðsyn
legt að öryggið sé í lagi.“

Vigdís segir að það sé flókið og 
viðamikið starf að halda per
sónuverndarmálum í lagi. „Það 
er enginn dagur eins hjá okkur 
og verkefnin fjölbreytt. Lögin eru 
sérstök þar sem þau taka til stjórn
valda, fyrirtækja, frjálsra félaga
samtaka, sveitarfélaga og fleiri,“ 
segir hún.

„Gagnsæi og sjálfsákvörðunar
réttur eru tvö meginmarkmið per
sónuverndarlaga. Í því felst fyrst og 

fremst að þeir sem ætla að vinna 
með persónuupplýsingar verða að 
segja einstaklingnum hvaða upp
lýsingar þeir ætla að vinna með og 
hvers vegna, á skýru og einföldu 
máli. Auk þess þarf að vera heimild 
til að vinna upplýsingarnar, til 
dæmis á grundvelli samþykkis, 
samnings eða laga,“ greinir Vigdís 
frá og bætir við að sem betur fer 
hafi orðið vakning í því að fólk sé 
með öryggi og varnir í lagi. Undir 
tíu fyrirtækjum hafa fengið á sig 
sektir á síðustu fjórum árum fyrir 
brot á persónuverndarlögum. ■

Alþjóðlegur persónuverndardagur er í dag

Vigdís Eva Líndal starfar hjá Persónuvernd og heldur upp á daginn ásamt samstarfsfólki.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Persónuvernd 
snýst í grunninn 

um að tryggja stjórnar-
skrárvarin réttindi 
einstaklinga til einka-
lífs.
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Öryggiskerfi

Mjög hefur aukist að fólk setji upp þjófavarnarkerfi á heimilinu. Það getur veitt margvíslegt öryggi.   FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654.

www.blaberg.is

ÞITT ÖRYGGISKERFI
ÁN ÁSKRIFTAR
Blaberg.is er stoltur umboðs- og þjónustuaðili 
                     á Íslandi.

Sendum öryggispakka frítt út á land

20%
AFSLÁTTUR

36.990 -, 29.490-,kr
Fjöldi aukahluta í boði

4G/WiFi Öryggispakki

Helgi Ívarsson starfaði sem 
slökkviliðsstjóri í átján ár. 
Hann var slökkviliðsstjóri í 
Hafnarfirði þar til slökkvi-
liðin voru sameinuð á 
höfuðborgarsvæðinu. Hann 
er þó ekki hættur að huga 
að eldvörnum og fræðslu 
tengdri þeim.

elin@frettabladid.is

Helgi starfaði í fimm ár sem 
slökkvi liðsmaður á Keflavíkur
flugvelli áður en hann varð 
slökkviliðsstjóri og segir að það 
hafi verið góður skóli. Herinn var 
með strangt eldvarnareftirlit og 
lagði talsverðan pening til slökkvi
liðsins. „Þeir létu kanna eldvarnir 
á öllum heimilum og fyrirtækjum 
einu sinni á ári. Það var alltaf 
haldin eldvarnavika á hverju ári,“ 
segir Helgi sem sjálfur leggur 
mikið upp úr því að hafa allar eld
varnir til taks á heimili sínu. „Ég er 
með slökkvitæki, eldvarnarteppi 
og reykskynjara í öllum her
bergjum. Þetta er sá búnaður sem 
er nauðsynlegur á hverju heimili 
og ætti að vera skylda,“ segir hann.

Helgi ásamt slökkviliðsmönnum 
Slökkviliðs Hafnarfjarðar hélt 
nokkur námskeið um eldvarnir í 
skólum í Hafnarfirði, Garðabæ og í 
Bessastaðahreppi ásamt JChreyf
ingunni í Hafnarfirði. „Börnin 
eru góðir hlustendur, þau eru 
áhugasöm og færa síðan fræðsluna 
með sér heim og gæta að því að 
allt sé í góðu lagi. Reyndar hefur 
staðan í eldvörnum á heimilum 

og í fyrirtækjum batnað mjög 
mikið á síðustu árum. Auk þess eru 
heimilistæki öruggari en þau voru. 
Það er samt alltaf ákveðin hætta 
sem fylgir öllum rafmagnstækjum, 
hvort sem það er þvottavél, sjón
varp eða hleðslutæki,“ segir hann. 
„Öryggið er ofar öllu í eldvarnar
málum,“ bætir hann við.

Helgi er skipstjórnarmennt
aður og var til sjós áður en hann 
hóf störf hjá slökkviliði hersins á 
Keflavíkurflugvelli.

Hann setti síðan upp eigið 
fyrirtæki, Aðgát, sem er eldvarna
þjónusta eftir að hann hætti sem 
slökkviliðsstjóri í Hafnarfirði. 

Öryggið þarf alltaf að vera í lagi
Helgi Ívarsson 
heldur hér á 
hurðahaldanum 
sem nýtist vel 
í eldsvoða. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Ég er með slökkvi-
tæki, eldvarnar-

teppi og reykskynjara í 
öllum herbergjum. 
Þetta er sá búnaður sem 
er nauðsynlegur á 
hverju heimili og ætti 
að vera skylda.

Fyrirtækið annast eldvarnareftirlit 
og veitir ráðgjöf og fræðslu. Helgi 
er meðal annars eftirlitsmaður 
Kringlunnar.

Hann hefur haldið námskeið 
um eldvarnir og notkun hand
slökkvitækja fyrir ýmsar stofnanir 
og fyrirtæki með mengunarlausri 
tölvustýrðri GASkennslugræju 
frá BullEx. Þá flytur hann inn 
Dorgardbúnað sem er settur á eld
varnahurðir. Dorgard er þráðlaus 
eldvarnahurðarhaldari sem heldur 
opnum eldvarnahurðum og gerir 
þeim kleift að loka sjálfkrafa við 
hljóð frá brunaviðvörun.

Helgi minnir á að fólk þarf að 

huga að slökkvitækjum á heim
ilum sínum. Þau duga í ákveðinn 
tíma en síðan þarf að endurhlaða 
þau reglulega. Yfirleitt kemur fram 
á tækjunum hvenær þurfi að láta 
skoða þau. Tækin eru gagnslaus ef 
þau eru úrelt. Á vinnustöðum er 
skylda að skoða tækin árlega.

Helgi rifjar upp skemmtilega 
sögu frá því þegar hann var nýbyrj
aður hjá slökkviliðinu í Hafnar
firði og bjó skammt frá stöðinni. 
„Fjölskyldan sat við kvöldverðar
borðið og það var siginn fiskur í 
matinn. Með þessu átti að vera 
hamsatólg sem var á eldavélinni 
þegar krakkarnir fóru að malda í 
móinn yfir matnum og lyktinni af 
signu ýsunni. Skyndilega heyrði 
ég skviss fyrir aftan mig og þá stóð 
loginn upp úr feitinni og var farinn 
að teygja sig í nýju eldhúsinnrétt
inguna. Ég tók það sem var hendi 
næst, hitaplatta, og skellti yfir til 
að kæfa eldinn. Þá heyrðist í eigin
konunni: Ætlarðu að eyðileggja 
plattann?“ segir Helgi og skelli
hlær.

„Sagan var komin út á slökkvi
stöð áður en matartíminn var 
búinn. Sonur minn hljóp út á 
stöð og sagði að það væri kviknað 
í heima. Lærdómurinn er sá að 
enginn er óhultur, ekki einu sinni 
slökkviliðsstjórar.“

Helgi segir að allir þurfi að gæta 
sín og hafa öryggið í lagi. „Þetta 
er ekki síður mikilvægt á vinnu
stöðum og nauðsynlegt að hafa 
eldvarnahurðir. Ef kemur upp 
eldur er reykurinn mjög hættu
legur,“ segir Helgi Ívarsson. n
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Vöruvernd er leiðandi á 
íslenskum markaði þegar 
kemur að uppsetningu á 
vöruverndarhliðum og 
öryggisbúnaði.

Fyrirtækið Vöruvernd hefur verið 
leiðandi á íslenskum markaði 
þegar kemur að uppsetningu á 
vöruverndarhliðum og öryggis-
búnaði síðan árið 1997. Það er því 
óhætt að segja að starfsmenn fyrir-
tækisins búi yfir mestu reynslunni 
á því sviði hér á landi, segir Bjarni 
Már Bjarnason, framkvæmdastjóri 
Vöruverndar. „Vöruverndarhliðin 
eru einfaldlega besta og sterkasta 
vörnin í dag þegar kemur að því 
að minnka rýrnun af völdum 

þjófnaða í verslunum. Utan þeirra 
bjóðum við einnig upp á ýmsar 
aðrar lausnir sem veita aukna 
vernd á vörum í verslunum. Þar má 
nefna vörur eins og hljóðmerki, 
þjófavarnarmerki, leitarskanna og 
margar fleiri öryggisvörur.“

Hann segir Vöruvernd ávallt 
leggja höfuðáherslu á að bjóða 
upp á fjölbreytt úrval lausna á 
öllu sem við kemur þjófavörnum, 
vöruverndarhliðum og mynda-
vélakerfum fyrir verslanir og 
fyrirtæki. „Í þann aldarfjórðung 
sem við höfum starfað hefur alltaf 
verið lögð stöðug áhersla á að 
finna nýjar og spennandi vörur 
sem þjóna hagsmunum viðskipta-
vina okkar.“

Þjófavörn og hleðsla 
Margar verslanir selja dýrar vörur 
sem viðskiptavinir vilja gjarnan 
handleika fyrir kaup, til dæmis 
síma og spjaldtölvur. Þar kemur 
UNO Display lausnin frá SENS 
Retail sterk inn, segir Bjarni. „Vöru-
vernd býður slíkum verslunum 
upp á UNO Display en með þeim 
búnaði er hægt að verja öll raftæki 
gegn þjófnaði á sama tíma og þau 
eru í hleðslu þannig að þau séu 
alltaf tilbúin til skoðunar fyrir 
viðskiptavini hverju sinni. Þetta 
er frábær lausn fyrir verslanir sem 
selja raftæki eins og síma, tölvur, 
spjaldtölvur og fleiri dýrar vörur.“

Vöruvernd er auk þess umboðs-
aðili fyrir CENTURY sem er stærsti 
framleiðandi og söluaðili á EAS 
öryggisvörum í heiminum og 
fyrir MW Security, Safescan, SENS 
Retail og Cofem brunavörur.

Hægt er að panta ráðgjöf og fá 
tilboð í vöruverndarhlið og annan 
búnað. Söluráðgjafi frá Vöruvernd 
kemur á staðinn og skoðar hvaða 
lausnir henta þinni verslun. n

Vöruvernd er staðsett í Rjúpna-
sölum 1, 201 Kópavogi. 
Hægt er að hafa samband í 
síma 519-8080 eða í tölvupósti:              
ismenn@ismenn.is.  
Nánari upplýsingar á ismenn.is.

Fremstir í vöruvernd
Vöruverndarhlið frá CENTURY hafa reynst mjög vel hérlendis. MYND/ÍSMENN

UNO Display lausnir frá SENS Retail. 

Eiríkur Ronald Jósepsson, 
sérfræðingur í öryggis-
kerfum hjá Securitas, hóf 
ferilinn sem lögreglumaður 
árið 1986. „Eftir það starfaði 
ég sem slökkviliðsmaður og 
á neyðarlínu. Núna er ég hjá 
Securitas og hef verið þar 
síðan 2007,“ segir Eiríkur.

jme@frettabladid.is

Eiríkur segist hafa slysast inn í 
bransann upphaflega, en hefur 
haldið sig innan hans þar sem 
störfin eru fjölbreytt. „Nú er ég 
nýorðinn 57 ára og hjá Securitas er 
starf mitt fjölbreytt og lifandi og 
það er aldrei leiðinlegt í vinnunni. 
Ég er mikið í úttektum og fræðslu 
og sinni nokkrum störfum innan 
fyrirtækisins. Meðal annars sinni 
ég þjónustu við viðskiptavini, 
ýmist sem öryggisstjóri eða eld-
varnarfulltrúi. Einnig geri ég heild-
stæðar öryggisúttektir á fyrirtækj-
um og stofnunum. Ég sé um alls 
kyns fræðslumál um ýmislegt sem 
Securitas býður upp á. Við erum þá 
með fyrirlestra, verkleg námskeið 
og rafræn námskeið. Þá erum við 
að fræða um skyndihjálp, viðbrögð 
við ógnandi hegðun, meðferð og 
notkun handslökkvibúnaðar, 
fræðslu og þjálfun rýmingarsveita 
og höldum rýmingaræfingar. Þetta 
er í raun allt frá fræðslu og þjálfun 
upp í uppsetningu öryggiskerfa og 
þetta er allt sérsniðið fyrir hvern 
viðskiptavin.“

Framboðið eykst
Gríðarlegar breytingar hafa orðið 
í öryggiskerfum síðustu ár og 
segist Eiríkur hafa fundið fyrir því 
á sínum starfsferli. „Framboðið 
er orðið það mikið að í dag þarf 
að sérsníða lausnir fyrir hvern og 
einn viðskiptavin fyrir sig, hvort 
sem um er að ræða fyrirtæki, 
stofnun eða heimili.

Snjallkerfi í dag eru til dæmis 
orðin mjög góð. Í heimavörninni 
getur þú stýrt kerfinu í gegnum 
snjallforrit í símanum. Þú færð 
rauntímatilkynningu um allt 
sem gerist í kerfinu; brunaboð, 
vatnsboð eða annað. Þá er auð-

velt að stýra aðgengi inn í kerfið 
og þú getur tekið út og bætt við 
notendum. Sum eru enn fremur 
með möguleika á ljósa- og hita-
stýringu, myndavélastýringu og 
f leira. Það er ekkert mál að týna 
sér í öllum möguleikunum og 
því er mikilvægt að setjast niður 
með einstaklingi og ræða hverjar 
væntingar hans og þarfir eru til 
öryggiskerfisins svo hann fái 
búnað sem hentar.

Til að ákvarða hvaða búnaður er 
réttur þarf að láta sérfræðinga yfir-
fara gerð húsnæðis og starfsemi. 
Áhætta hvers húsnæðis fyrir sig er 
ólík hvað varðar brunahættu, inn-
brotahættu, möguleg vatnstjón, 
viðkvæman búnað sem þarf að 
vakta eins og kæla eða annað. Hver 
staður er einstakur á sinn hátt og 
hlutir eins og það hvort um sé að 
ræða einbýli á jarðhæð eða margra 
hæða byggingu skipta miklu máli. 
Það skiptir því lykilmáli að velja 

réttan búnað og staðsetja hann 
rétt svo að hann veiti sem mesta 
vörn. Það er svo auðvitað jafn 
mikilvægt að velja búnað sem auð-
velt er að vinna við og læra á svo 
hann komi að notum.“

Öryggi fyrirtækja
Það þarf að huga að ýmsu við mat 
á öryggi fyrirtækja. „Fyrirtæki geta 
verið flóknari í úttekt en heima-
hús og þurfa að uppfylla strangari 
regur um brunavarnir og annað. 
Ólík öryggiskerfi henta mismun-
andi starfsemi. En það sem skiptir 
alltaf langmestu máli er öryggi 
starfsfólks. Þá erum við að horfa á 
brunavarnir og þekking starfsfólks 
á því hvernig eigi að bregðast við 
þegar eitthvað gerist, til dæmis er 
einhver sýnir ógnandi hegðun.“

Heimilin og öryggi þeirra
Það sama gildir um heimili. „Því 
þarf að ræða við og fræða fjöl-

skyldumeðlimi um rétt viðbrögð 
ef öryggiskerfi eða brunaboði fer 
í gang. Við viljum til dæmis ekki 
að börnin okkar komi heim eftir 
innbrot eða bruna. Þetta er sami 
hluturinn en á öðrum skala.“

Einnig er lykilatriði fyrir heim-
ilin, að hafa í huga ákveðna þætti 
til að minnka líkur á innbrotum 
til dæmis:

n  Eru verðmæti sýnileg, til dæmis 
í gegnum glugga?

n  Eru hlutir úti við lóð eða við 
bílskúr sem auðvelda fólki að 
komast inn eða nota við inn-
brot?

n  Það er gott að ræða við og 
þekkja nágrannana, passa upp á 
hvert annað og tilkynna um ein-
kennilegar mannaferðir.

n  Passa upp á að vera ekki að 
auglýsa á samfélagsmiðlum til 
dæmis að maður sé á flugvell-
inum á leið til Tenerife. 

Menn vakta eitt og annað og við 
höfum séð ýmsar aðferðir. Ef þú 
býrð í einbýli með gróðursælum 
garði, er lykilatriði að vera með 
lýsingu þegar dimmir, annað hvort 
sem kviknar á við mannaferðir 
eða er í gangi á næturnar. Í einbýli 
er ekki nóg að vera með öflugan og 
fínan búnað á útidyrahurðinni, ef 
svaladyrnar út á pall eru svo bara 
með plastlæsingu. Einnig þarf að 
skoða læsingar á gluggum.

Aldrei 100% örugg
„Það er auðvitað aldrei hægt að 
vera 100% öruggur þó þú sért með 
öryggiskerfi, en sem slík hafa þau 
fælingarmátt. Reynsla okkar er þó 
sú að ef öryggiskerfið virkar ekki 
sem skyldi þá er ekki ólíklegt að 
innbrotsþjófur, sem prófar kerfið 
og kemst að því að það virkar ekki, 
nýti sér það. Þetta er ekki bara inn-
brotakerfi, þetta er öryggiskerfi á 
svo margan hátt.“ n

Örugglega rétta kerfið
Eiríkur hefur 
verið viðloðandi 
öryggisbrans-
ann síðan 1986, 
þegar hann hóf 
störf sem lög-
regluþjónn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK
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Þjónustufyrirtækið Þekking 
veit mikilvægi þess að gæta 
öryggis á öllum sviðum 
upplýsingatækni. Þekking 
býður upp á sérsniðnar 
lausnir í rafrænum öryggis-
málum fyrir fyrirtæki og 
stofnanir af öllum stærðum 
og gerðum.

Þekking er þjónustufyrirtæki á 
sviði upplýsingatækni. Fyrirtækið 
var stofnað árið 1999 og er með 
starfsstöðvar á tveimur stöðum á 
landinu. Annars vegar á Akureyri 
og hins vegar í Kópavogi. Sérsvið 
Þekkingar er rekstrarþjónusta og 
ráðgjöf á sviði upplýsingatækni. 
Áslaug Dagbjört Benónýsdóttir 
starfar sem upplýsingaöryggis-
stjóri hjá fyrirtækinu. „Ég veiti 
einnig viðskiptavinum ráðgjöf um 
málefni sem tengjast upplýsinga-
öryggi og persónuvernd. Þjónusta 
okkar fer að mestu leyti fram á 
netinu. Í sumum tilfellum þarf 
að mæta á staðinn, en það fer allt 
eftir þörf hvers fyrirtækis fyrir sig,“ 
segir Áslaug.

Af skrifborðinu yfir í tölvuna
Starfsumhverfi fyrirtækja hefur 
í dag að stórum hluta færst af 
skrif borðinu og yfir í tölvuna. 
Það verður því æ mikilvægara 
fyrir fyrirtæki og stofnanir að 
fjárfesta í rafrænu öryggi. „Það 
muna margir eftir því hvernig 
skrifstofur voru hér fyrir tæp-
lega 20 árum, þegar það sást ekki 
í sum skrif borð fyrir pappírum. 
Þá fólst öryggið í raun í því að 
læsa skrifstofunni og öryggiskerfi 
urðu æ algengari. Í dag fer vinnan 
að mestu leyti fram í tölvunni 
og minna er um útprentuð gögn, 
meðal annars þegar kemur að 
afhendingu gagna á milli not-
enda. Nú skiptir því öllu máli að 
huga að örygginu í tölvunni.“

Öryggi í fjarvinnu
Í faraldrinum hefur vinnu-
umhverfi margra fyrirtækja enn 
fremur breyst hratt og mikið. 
„Mörg störf sem áður voru unnin 
á skrifstofunni hafa færst inn á 
heimili fólks. Þessi breyting felur í 
sér aukið mikilvægi í því að skoða 
mögulegar áhættur sem tengjast 
því. Í því samhengi má meðal ann-
ars nefna nettengingar, aðgengi 
að tölvu og öryggisvitund starfs-
fólks. Vinnuumhverfi starfsfólks í 
fjarvinnu er ekki það sama og er á 
skrifstofunni. Því þarf að tryggja 
að öryggi upplýsinga sé ekki 
minna þegar unnið er í fjarvinnu 
en þegar unnið er á skrifstofunni. 
Með aukinni fjarvinnu má gera ráð 
fyrir því að netglæpamenn endur-
skoði einnig sínar starfsvenjur og 
umhverfi, og fari í auknum mæli 
að herja á starfsfólk og þau tæki 
sem það notar við fjarvinnu. Það 
er því mikilvægt að bregðast við 
síbreytilegum netöryggisógnum 
með forvörnum og tryggja öryggi 
í tíma.“

Kortlagning
Viðskiptavinir Þekkingar eru 
fyrirtæki og stofnanir af ýmsum 
stærðum og gerðum. Að sögn 
Áslaugar er alltaf góð byrjun að 
taka stöðuna á öryggismálunum 
í fyrirtækinu. „Þá er hægt að meta 
betur hvar þarf að gera bragarbót 
á. Einnig er gagnlegt að fyrirtæki 
bæti við fræðslu um upplýsinga-
öryggi sem einum lið í fræðslu-
áætlun sína. Það að veita reglulega 
fræðslu um þær netógnir sem eru 
í gangi hverju sinni getur komið 
í veg fyrir gríðarlegt tjón ef til 
netárásar kemur.

Þegar kemur að því að huga að 
rafrænu öryggi í fyrirtæki eða 
stofnun skiptir máli að kortleggja 
fyrst stöðuna með tilliti til mikil-
vægis og viðkvæmni þeirra upplýs-
inga sem fyrirtækið eða stofnunin 
er að meðhöndla. Í því tilfelli að 
netárás skyldi eiga sér stað, þá þarf 
að spyrja sig gagnrýnna spurninga 
eins og: „Hvers getur starfsemin 

Mikilvægt að þekkja hætturnar

Áslaug Dag-
björt segir það 
mikilvægt að 
bregðast við 
síbreytilegum 
netöryggis-
ógnum með 
forvörnum og 
tryggja öryggi í 
tíma. 

MYND/HÁKON 
DAVÍÐ BJÖRNSSON

verið án og hvers ekki?“ Þannig 
er best að forgangsraða og verja 
gögnin og kerfin miðað við það.“

Þekking býður upp á ýmsar 
lausnir er snúa að öryggismálum. 
„Það fyrsta sem við gerum er að 
þarfagreina umhverfi fyrirtækja 
og stofnana. Með því fáum við 
betri sýn á hvaða lausnir henta 

hverjum viðskiptavini fyrir sig. 
Öryggislausnir Þekkingar greina 
og bregðast við netógnum fyrir-
tækja og stofnana allan sólarhring-
inn allt árið um kring á öruggan 
og hagkvæman hátt. Sem dæmi 
má nefna að við bjóðum upp á 
lausnir sem veita öryggi í skýja-
lausnum og á útstöðvum sem og 
eftirlit á netumhverfi fyrirtækja 
þar sem við setjum upp svokallaða 
skynjara. Lausnirnar fela í sér sjálf-
virka greiningu á öryggisatvikum 
á öllu neti fyrirtækis. Auk þess eru 
viðeigandi aðgerðir framkvæmdar 
í rauntíma bæði sjálfvirkt og af 
öryggissérfræðingum á okkar 
vegum. Sjálfvirkni öryggislausn-
anna gerir okkur kleift að verja öll 
mikilvæg tæki og gögn í umhverfi 
fyrirtækja.“

Forvarnir felast í fræðslu
Þegar kemur að rafrænu umhverfi 
fyrirtækja og stofnana, þá er ýmis-
legt hægt að gera til þess að koma 

í veg fyrir rafrænar ógnir. „Það má 
fyrirbyggja með ýmsum hætti og 
vera eins vel varinn og hægt er. 
Það skiptir þá mestu máli að meta 
stöðugt umhverfið sitt með tilliti 
til þeirra ógna sem eru í gangi 
hverju sinni og fræða notendur. 
Það skiptir því lykilmáli að byrja 
á réttum stað, setja reglur, fræða 
starfsfólkið um meðhöndlun 
gagna og innleiða réttu varnirnar.“

Þekking býður fyrirtækjum og 
stofnunum upp á námskeið í net-
öryggisvitund. „Öryggisvitundar-
þjálfun verður sífellt mikilvægari 
eftir því sem netógnir aukast og 
ætti slík þjálfun í raun að vera hluti 
af menningu flestra fyrirtækja 
sem vinna með tölvur. Þekking 
er í samstarfi við netöryggisfyrir-
tækið AwareGo varðandi þjálfun 
í netöryggisvitund. Um er að ræða 
stutt og skemmtileg myndbönd 
sem notendur fá send til sín í pósti 
vikulega eða mánaðarlega, allt 
eftir þörfum fyrirtækisins. Við 

aðstoðum fyrirtæki við að stilla 
upp áætlun er varðar netöryggis-
fræðslu starfsfólks. Þá taka fyrir-
tæki til dæmis ákvörðun um að 
byrja með fræðslu í þrjá til fjóra 
mánuði og taka svo stöðuna og 
meta þörfina, og ákveða þá hverjar 
áherslurnar ættu að vera í næstu 
þjálfun.“ n

Nánari upplýsingar má nálgast á 
thekking.is. Sími: 460-3100.

Öryggisvitundar-
þjálfun verður 

sífellt mikilvægari eftir 
því sem netógnir aukast 
og ætti slík þjálfun í raun 
að vera hluti af menn-
ingu flestra fyrirtækja 
sem vinna með tölvur. 
Áslaug Dagbjört
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Bandaríska netöryggis-
fyrirtækið Resecurity hefur 
hafið samstarf við íslenska 
fyrirtækið SecureIT með 
það að markmiði að auka 
netöryggi á Norðurlöndun-
um. Resecurity og SecureIT 
vakta netöryggi viðskipta-
vina sinna og láta þá vita af 
aðsteðjandi ógn.

Rétt fyrir áramótin hóf Resecurity 
samstarf við íslenska fyrirtækið 
SecureIT með það að markmiði 
að auka þjónustu sína og hækka 
öryggi fyrirtækja á Norðurlöndun
um. SecureIT er leiðandi fyrirtæki 
í netöryggismálum og býður upp 
á ráðgjöf um netöryggi, öryggis
úttektir, vottanir og ýmsar aðrar 
öryggis og eftirlitsþjónustur.

Norðurlöndin hafa lengi verið 
leiðandi í tæknimálum og mörg 
helstu frumkvöðlafyrirtæki 
heimsins hafa komið þaðan. 
Má þar nefna Spotify, Skype, 
SoundCloud og Nokia. Norður
löndin eru með fremstu svæðum 
heimsins í notkun og sköpun á 
tækni. Tæknilegir innviðir, tækni
leg geta, hagkvæmni og aðlögun að 
nýrri tækni er með því besta sem 
gerist í heiminum.

Talsmenn Resecurity segja að 
samhliða vexti tækninnar og vel
gengni fyrirtækja á Norðurlönd
unum aukist hættan á netárásum 
til muna og þörfin fyrir aukið 
öryggi að sama skapi.

„Í ljósi aukinna netógna í okkar 
heimshluta er nauðsynlegt að nor
ræn fyrirtæki fjárfesti og hlúi vel 
að hvers kyns netöryggistækni og 
þjónustum sem og innri og utan
aðkomandi sérfræðiaðstoð til að 
tryggja verðmæt gögn sem þau búa 
yfir. Þetta er sérstaklega mikilvægt 
þar sem ógnirnar á internetinu 
hafa aukist og netöryggi er því 
grunnurinn að sjálfbærum rekstri 
fyrirtækja. Við hjá SecureIT erum 
stolt af því að geta lagt lóð á vogar
skálarnar með þjónustuframboði 
okkar og aukinni getu með sam
starfinu við Resecurity sem felur í 
sér meðal annars uppgötvun hvers 
kyns netógna gagnvart stafrænum 
eignum fyrirtækja en líka viðbrögð 
ef um gagnaleka eða innbrot er 
að ræða. Hugmyndin er að veita 
mikilvægum innviðum og við
skiptavinum okkar innsýn í þessar 
ógnir og minnka þannig áhættu 
fyrirtækja og stofnana á Norður
löndunum,“ segir Magnús Birgis
son, framkvæmdastjóri SecureIT.

Bera sjálfkrafa kennsl á netógnir
Með því að nota gervigreind gera 
lausnir Resecurity fyrirtækjum 
kleift að bera sjálfkrafa kennsl 
á þær netógnir sem steðja að, 
meta þær og flokka út frá hættu
stigi. Samhliða því framkvæma 
sérfræðingar leit að hvers kyns 
ógnum gagnvart stafrænum 
eignum þeirra og aðstoða við 
greiningu og forgangsröðun við
bragða auk þess auðvitað að benda 
á vandamál sem annars væri erfitt 
að greina. Hluti af því felst í mikil
vægri og umfangsmikilli vöktun á 
fjölmörgum ógnvöldum (e. Threat 
actors) víða um heim. Á sama tíma 
gera þær fyrirtækjunum kleift 
að vera skrefi á undan netglæpa
mönnum sem nota þróuð úrræði 
drifin áfram af gervigreind til að 
ráðast á fyrirtæki. SecureIT og 
Resecurity vilja auka enn frekar 
starfsemi sína á Norðurlönd
unum og færa viðskiptavinum 
sínum nýjar öflugar leiðir í formi 

þjónustu sem finnur áhættur og 
ógnir til dæmis á huldunetinu (e. 
Dark web) og fleiri svæðum þar 
sem meðal annars netglæpamenn 
eru í samskiptum í tengslum við 
innbrot sem þeir standa í.

„Norðurlöndin eru miðstöð staf
rænnar nýsköpunar og það sama 
ætti að gilda um netöryggi. Við 
hjá Resecurity fjárfestum mikið 
í rannsóknum og þróun á nýrri 
gervigreindartækni til að fyrir
tækin hafi yfirhöndina gagnvart 
aukinni netógn,“ segir Gene Yoo 
forstjóri Resecurity.

„Við erum stolt af því að fara í 
samstarf við leiðandi fyrirtæki 
eins og SecureIT til að geta veitt 
Norðurlöndunum bestu lausnirnar 
á sviði netógna og áhættu (e. Cyber 
threat intelligence) sem völ er á.“

Lausnir Resecurity til varnar 
netógnum bjóða upp á að senda 
viðvaranir til að fyrirbyggja net
árásir og gera þá stafrænu ógn sem 
steðjar að fyrirtækinu sýnilega á 
yfirgripsmikinn hátt. Þessi frum
lega tækni gerir stjórnendum kleift 
að draga úr blindum blettum og 
öryggisglufum með því að greina 
ógnina fljótt og ítarlega í gegnum 
meðal annars huldunetið (e. Dark 
web), virkni svokallaðra yrkjaneta 
(e. Botnets), í gegnum netgreind (e. 
network intelligence) og hágæða 
gervigreindargögn sem skilgreina 
ógnina. Gervigreindardrifnar 
lausnir Resecurity byggja meðal 
annars á fimm milljörðum gagna
búta (e. Artifacts) og mörgum 
milljónum greininga á ógnvöldum 
(e. Threat actors) sem og mörg 
hundruð milljónum flokkaðra 
og greindra gagnasetta af huldu
netinu (e. Dark web).

Um Resecurity
Resecurity er netöryggisfyrirtæki 
sem býður upp á öflugar endabún
aðarvarnir (e. Endpoint protec
tion), áhættustjórnun og gervi
greind sem aflar upplýsinga um 
netógnir og hvers kyns netógna
greiningu og leit. Talsmenn 
fyrirtækisins segja að það sé þekkt 
fyrir að bjóða upp á bestu gervi
greindarlausnir sem völ er á. Fyrir
tækið leggur áherslu á að greina 
mögulegar netógnir og gagna
leka snemma og vara við þeim 
áður en tjón verður að veruleika. 
Fyrirtækið var stofnað árið 2016 og 
hefur verið þekkt sem eitt nýstár
legasta netöryggisfyrirtæki heims. 
Eitt meginmarkmið fyrirtækisins 
er að gera öðrum stofnunum og 
fyrirtækjum kleift að berjast gegn 
netógnum óháð því hversu þróuð 
tæknilega fyrirtækin eru. Nýlega 
var það útnefnt sem eitt af tíu mest 
vaxandi einkareknu netöryggis
fyrirtækjunum í Los Angeles af 
tímariti í Kaliforníu. Fyrirtækið 
vinnur fyrir fjölda Fortune 500 
fyrirtækja, leyniþjónustur, heri, 
ríkisstjórnir og fleiri aðila.

Um SecureIT
SecureIT er leiðandi fyrirtæki 
í ráðgjöf varðandi netöryggi, 
úttektir, vottanir, öryggisprófanir 
og öryggisþjónustu (e. Managed 
security services). Fyrirtækið var 
stofnað snemma árs árið 2017 og 
hefur unnið með fjölda alþjóð
legra fjármálastofnana, flugfélaga, 
stórverslana, orkufyrirtækja, 
líftæknifyrirtækja og fyrirtækja 
á heilbrigðissviði auk stofnana í 
mikilvægum innviðum og með 
stjórnvöldum. SecureIT leggur 
áherslu á að veita framúrskarandi 
gæðaþjónustu og að aðstoða við

Vilja auka 
netöryggi á 
Norðurlöndunum

Magnús 
segir að frá því 
í desember, 
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ity fór af stað, 
hafi SecureIT 
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skiptavini við að ná og viðhalda 
æskilegri og nauðsynlegri öryggis
stöðu. SecureIT býður upp á sér
sniðna ráðgjöf, öryggisprófanir og 
veikleikastjórnun, áhættustjórnun, 
kennslu í netöryggi og endabúnað
svarnir ásamt sólarhringsþjónustu 
við vöktun, eftirlit og viðbrögð (e. 
Managed SOC+SIEM).

Framkvæma innbrotsprófanir
Magnús Birgisson, framkvæmda
stjóri SecureIT, segir þjónustu fyr
irtækisins geta styrkt mikilvæga 
innviði á Íslandi sem og á Norður
löndunum en ýmsir netglæpir geta 
varðað við þjóðaröryggi.

„Við bjóðum upp á netöryggis
þjónustu og höfum gert það lengi. 
Við erum með ráðgjöf, úttektir, 
vottanir gagnvart ýmiss konar 
stöðlum eins og til dæmis PCI
staðlinum sem er til að vernda 
kortaupplýsingar,“ útskýrir 
Magnús.

„Við framkvæmum ýmiss konar 
öryggisúttektir og framkvæmum 
meðal annars innbrotspróf
anir á fyrirtækjum, auðvitað með 
leyfi frá þeim. Þá reynum við að 
brjótast inn í fyrirtækin og sýna 
hvernig hægt er að misnota hvers 
kyns högun, hönnun, tækni
legar varnir, öryggisstillingar og 
annað og með því komast yfir 
auðkenni, gögn og þess háttar og 
sýna raunverulega hvers konar 
tjóni netglæpamenn gætu valdið. 
Við höfum líka framkvæmt mikið 
af árásum gagnvart fólki, svo 
kallaðar vefveiðar, sem er ein af 
þeim leiðum sem er beitt til þess 
að komast inn í fyrirtæki. Þá er 

verið að plata fólk á einhvern máta 
til að gefa auðkennisupplýsingar 
eins og lykilorð og þess háttar eða 
aðrar viðkvæmar upplýsingar, til 
að geta orðið raunverulega sam
þykktir notendur innan tölvukerfa 
fyrirtækjanna. Við höfum lagt 
mikla áherslu á að útskýra hvað í 
þessu felst og hvernig fyrirtæki eigi 
að verjast með því að fara vel yfir 
málin og kenna starfsfólki góðar 
netöryggisvenjur og fjölga þannig 
öryggisvörðum hvers og eins fyrir
tækis en jafnframt hjálpar það við 
að tryggja persónulega hagsmuni 
einstaklinga,“ segir hann.

„Þegar við höfum framkvæmt 
vefveiðiárás á fyrirtæki í okkar 
þjónustu þá förum við yfir það 
með þeim hversu margir féllu 
fyrir árásinni, hvað hefði þurft 
að varast og hvað hefði átt að 
segja fólki varðandi að um árás 
væri að ræða. Við segjum fólki 
hvernig lykilorð við komumst yfir 
í árásinni og kennum jafnframt 
fólki hvernig á að búa til lykilorð, 
nýtingu lykilorðageymslna svo 
það geti notað sterk lykilorð og 
margþátta auðkenningar. Margir 
eru að endurnýta lykilorðin sín 
aftur og aftur og þá er yfirleitt 
frekar auðvelt fyrir netglæpamenn 
að misnota þau eða hafa innsýn í 
hvernig fólk býr til lykilorð og geta 
þannig misnotað fólk til að fram
kvæma netglæpi. Eins er mikilvægt 
að aðskilja einkalíf og vinnu og 
nota ekki vinnunetfang fyrir per
sónulegar þjónustur en jafnframt 
að tileinka sér góðar öryggisvenjur 
úr vinnunni heima fyrir.“

Magnús segir að á svokölluðu 
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Á spjaldtölvunni 
sjást dæmi 
um fyrirtæki í 
vöktun, áhættur 
sem búið er að 
uppgötva og 
hvernig þær eru 
flokkaðar í ör-
yggislausn sem 
kallast Risk.

Tilkynning 
um áhættu og 
ógn útfærð í 
tengslum við 
uppgötvun svo-
kallaðs núlldags 
(e. Zero day) 
veikleika sem 
felur í sér leka-
gögn, yrkjanet 
og öryggisfrá-
vik.

Fyrirtækjum er 
gefin einkunn 
sem breytist 
út frá ógnum, 
ógnvöldum eða 
lekagögnum 
sem eru til 
staðar.

hulduneti (e. Dark web) komist 
menn yfir ýmsar upplýsingar sem 
byggja fyrst og fremst á leka
gögnum úr hinum ýmsu lekum. 
Hann segir að þar sé hægt að sjá 
lykilorð sem fólk hefur notað á 
síður eins og til dæmis LinkedIn 
eða Facebook, einhverja fótbolta
síðu eða vefverslun eða bara hvaða 
síður sem er sem fólk hefur búið 
sér til aðgang að.

„Sérstaða okkar með sam
starfsaðila okkar er meðal annars 
mjög aukið aðgengi að svona 
gögnum á hinum ýmsu stöðum, í 
gegnum yrkjanet þar sem búið er 
að yfirtaka tölvur sem felur þá líka 
í sér aðgengi að lykilorðum og með 
eftirliti gagnvart miklum fjölda 
ógnvalda og samskiptum þeirra 
við aðra.

Það eru til alls kyns varnir við 
netógnum, til dæmis að skipta um 
lykilorð reglulega og margþátta 
auðkenning. En þetta eru varnir 
sem hægt er að komast fram hjá. 
Til þess að byggja upp sterkt og 
öruggt tæknilegt umhverfi þarf að 
beita marglaga vörnum. Ef fyrsta 
vörnin dugar ekki þá þarf næsta 
vörn eða varnarlag að grípa eða 
stöðva netglæpamanninn. Við 
erum að reyna að hækka öryggis
stig fólks og fyrirtækja og gera það 
meðvitað um ógnir. Við leggjum 
mikið upp úr kennslu. Við kennum 
fjölda fyrirtækja um netöryggi og 
hvernig fólk á að haga sér á netinu. 
Hvernig á að bregðast við ógnum, 
hvers vegna það á að vera með eld
vegg á tölvunni sinni og uppfæra 
reglulega stýrikerfi og hugbúnað á 
tölvunni sinni, spjaldtölvunni eða 
símanum. Við kennum líka tölvu
deildum fyrirtækja hvernig á að 
byggja upp öruggt netumhverfi og 
hvernig á að forrita kóða á öruggan 
máta og fleira í þeim dúr,“ útskýrir 
hann.

Fylgjast með milljónum ógnvalda
„Við erum að reyna að hækka 
öryggisstig fyrirtækja og stofnana 
sem og fólks og gera það meðvitað 
um fleiri tegundir netógna. Það 
sem kemur með samstarfinu við 
Resecurity er að núna fáum við 
gríðarlega mikið magn af upp
lýsingum eins og þeim sem ég hef 
verið að ræða um. En við fáum 
fleiri vinkla. Hjá Resecurity er 
fylgst með hátt í 30 milljónum 
ógnvalda um allan heim. Þeir 
eru á ýmsum stöðum á lokuðum 
svæðum á til dæmis huldunetinu 
að tala um netglæpi, afhafna sig og 
vinna saman. Oft eru þeir að biðja 
um hjálp við að komast lengra eða 
bjóða upplýsingarnar sem þeir 
hafa komist yfir til sölu. Þeir eru að 
reyna að valda tjóni,“ segir Magnús.

„Sumir ógnvaldar ráðast alltaf á 
fyrirtæki innan sama geira, sumir 
ráðast mikið á flugfélög, aðrir á 
símafyrirtæki og svo framvegis. 
Samstarfsaðilar okkar hjá Resecu
rity fylgjast með þessum ógn
völdum og við upplýsum okkar 
viðskiptavini um það ef búið er 
að komast yfir gögn frá þeim eða 
komast inn í einhver kerfi hjá þeim 
og reynum að koma í veg fyrir 
frekara tjón.“

Frá því Resecurity og SecureIT 
fóru í samstarf í haust hefur fjöldi 
viðskiptavina SecureIT fengið 
upplýsingar um slík brot, að sögn 
Magnúsar.

„Við veitum okkar viðskiptavin
um þessar upplýsingar svo þeir geti 
brugðist við og reynt að lágmarka 
tjónið, ef eitthvað varð. Það er erfitt 
að komast yfir svona upplýsingar. 
Þetta eru bara fullt af gögnum út 
um allt og oft erfitt að átta sig á því 
hvað í þeim felst. Þetta er eitthvað 
sem fyrirtæki berjast við alla daga, 
að túlka upplýsingar og meta hvort 
þær séu hættulegar fyrir þau. Þessir 
hlutir geta verið snúnir og oft hafa 
fyrirtæki bara mjög takmark
aðan hóp starfsmanna sem sinna 
þessum málum sérstaklega. Það 
komum við inn,“ segir Magnús.

Þær upplýsingar sem SecureIT 
hefur fundið eru meðal annars 

lekagögn sem innihalda til dæmis 
kortaupplýsingar, persónugreinan
leg gögn, notendanöfn og lykilorð 
að vefum, gagnagrunnum og hvers 
kyns þjónustum sem felur þá í sér 
að netglæpamenn geta komist yfir 
enn frekari viðkvæm gögn. Þetta 
eru dæmi um atriði sem fundist 
hafa með því að fylgjast með ógn
völdum og gögnum í yrkjanetum 
(e. Botnet) og ýmsum samskiptum 
og svæðum sem vöktuð eru. 
Magnús útskýrir að yrkjanet sé 
samansafn af tölvum sem búið er 
að yfirtaka eða ná stjórn á og þá er 
hægt að nota það til ýmissa vondra 
verka.

„Ef tölvan þín er hluti af yrkja
neti þá er hægt að nota hana í hvers 
kyns árásir. Til dæmis í álagsárásir 
(e. DDoS) sem mikið hefur verið 
rætt um. Þá er líka hægt að nota 
hana til að komast yfir gögn eins og 
lykilorð fólks og fleira þess háttar. 
Þau hjá Resecurity fylgjast með 
yrkjanetum í samstarfi við ýmsar 
leyniþjónustur meðal annars. Ef 
við finnum tölvu sem er hluti af 
yrkjaneti í gegnum þessar þjón
ustur, og tölvan hefur sem dæmi 
tengst inn á vefverslun hjá okkar 
viðskiptavini með ákveðnu not
endanafni og lykilorði, þá er hægt 
að loka á að hægt sé að skrá sig inn 
með lykilorðinu,“ segir hann.

Eru með neyðarþjónustu
Magnús útskýrir að þegar net
glæpamenn komast yfir við
kvæmar persónugreinanlegar 
upplýsingar hafi þeir oft hótað 
fyrirtækjunum að birta upplýsing
arnar sem getur valdið margvís
legu tjóni, svo sem fjárhagslegu eða 
álitshnekki.

„Þetta hefur gerst og ef upp
lýsingarnar eru gerðar aðgengi
legar munu einhverjir glæpamenn 
nota þær til að koma einhverjum í 
klandur. Það er nefnilega þannig að 
fólk breytir sjaldan lykilorðunum 
sínum inn á þjónustur eins og 
vefverslanir. Það breytir kannski 
reglulega lykilorðinu inn á tölv
urnar sínar út af lykilorðareglum 
vinnuveitanda en það breytir ekki 
lykilorðinu inn á svona þjónustur 
nema að fá upplýsingar um að 
lykilorðið sé í hættu. Við höfum 
látið fullt af fyrirtækjum vita um 
slíkt til að gæta þeirra hagsmuna,“ 
segir hann.

SecureIT er einnig með neyðar
þjónustu, en þá hefur fyrirtækið 
samið við viðskiptavini sína um að 
ef eitthvað komi fyrir hjálpi starfs
menn SecureIT þeim að bregðast 
við, annað hvort með því að koma á 
staðinn eða tengjast þeim í gegnum 
fjarbúnað. Þá er jafnframt hægt að 
vera með neyðarþjónustuinneign 
gagnvart ofangreindum netógnum.

„Við bjóðum líka upp á samninga 
þar sem að við aðstoðum við
skiptavinina við að semja við aðila 
um að fá gögnin sín aftur, til dæmis 
ef einhverjum tekst að brjótast 
inn í tölvukerfi og bjóða gögn til 
sölu. Það hefur gerst hér á Íslandi 
að gögnum hefur verið stolið eða 
þau gerð óaðgengileg, til dæmis í 
gegnum gagnagíslatöku þar sem 

þau eru dulkóðuð og þörf er á lykli 
til að nálgast þau að nýju. Þá hafa 
verið gerðar kröfur um greiðslu 
hárra upphæða til að fá gögnin 
aftur. Þegar um er að ræða aðila 
sem hafa að gera með mikilvæga 
innviði, þá snertir þetta þjóðar
öryggi,“ segir Magnús.

Samstarfið opnar möguleika
Magnús segir að samstarfið við 
Resecurity hafi hafist á síðasta ári 
og það hafi strax farið á flug með 
fjölda kynninga þar sem fyrirtækj
um var sýnd öryggisstaða þeirra 
og aðila sem að þeim sneru, bæði 
þjónustuveitenda en líka birgja
keðjunnar og svo öryggi stjórnenda 
og hagsmunaaðila fyrirtækisins.

„Við erum að reyna að passa upp 
á hagsmuni okkar viðskiptavina. 
Ef innbrot á sér stað er ofsalega 
mikilvægt að hafa sérfræðinga með 
sér í liði sem kunna að bregðast við. 
Með samstarfinu við Resecurity er 
orðin mikil aukning á því sem við 
gátum gert áður. En þarna erum við 
með aðila sem geta gert það og hafa 
sinnt þessari þjónustu fyrir fjölda 
stórra fyrirtækja um allan heim.“ 
segir Magnús.

„Bara frá því í desember höfum 
við látið fjölda aðila vita um hættur 
sem við höfum fundið gagnvart 
þeim. Þar er ekki bara um íslensk 
fyrirtæki að ræða heldur líka 
alþjóðlega viðskiptavini okkar sem 
og samstarfsaðila okkar. Þannig að 
samstarfið hefur skilað heilmiklu 

nú þegar. Okkar markmið er að við 
ætlum að sjá um netógnaupplýs
ingar og greiningar (e. Cyber threat 
intelligence) á Íslandi og á Norður
löndunum. Við vinnum nú þegar 
fyrir fjölda stórra fyrirtækja en við 
vinnum líka fyrir smærri fyrir
tæki. Við bjóðum jafnframt sérstök 
kjör fyrir alla aðila sem tilheyra 
heilbrigðiskerfinu. Það er alþjóðleg 
stefna hjá okkur og samstarfsað
ilum okkar. Samfélagið myndi ekki 
þola það ef viðkvæmar upplýsingar 
um heilsufar fólks yrðu gerðar 
opinberar. Við viljum að sjálfsögðu 
passa upp á að það gerist ekki.“

Magnús segir að netógnir fari 
vaxandi og markmið SecureIT sé 
að vernda sína viðskiptavini. Öll 
stafræn kerfi þeirra og alla tækni 
sem snýr að fyrirtækinu og fólkinu 
sem þar vinnur.

„Viðskiptavinir hafa verið gríðar
lega ánægðir með okkar þjónustu. 
Fólk er að standa sig vel en það 
er svo mikið af ógnum í gangi og 
erfiður leikur fyrir fólkið í fyrir
tækjunum að passa upp á allt. Þess 
vegna erum við að veita þessa 
þjónustu. Hún er gríðarlega mikil
væg, ekki aðeins fyrir fyrirtækin 
sjálf heldur persónulega hagsmuni 
fólks.“ n

Nánari upplýsingar um Resecurity 
má finna á resecurity.com. Nánari 
upplýsingar um SecureIT má finna 
á secureit.is.
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Signet vörufjölskyldan 
auðveldar rafræna ferla hjá 
fyrirtækjum, svo sem undir-
ritanir, gagnaflutning og 
þinglýsingar.

Signet vörufjölskyldan saman
stendur af vörunum Signet undir
ritanir, Signet transfer, Signet 
forms, Signet mandate, Signet inn
siglanir og Signet tímastimplanir.

„Flestir þekkja Signet líklega 
sem undirritunarlausn en nú 
þegar hafa margir aðilar úr öllum 
geirum samfélagsins innleitt hjá 
sér rafrænar undirritanir með 
Signet. Þær eru þekktar fyrir að 
vera aðgengileg lausn sem hentar 
bæði stórum og smáum fyrir
tækjum, og allar undirritanir sem 
framkvæmdar eru í Signet eru 
fullgildar, rafrænar undirritanir og 
jafngildar undirritun með penna,“ 
segir Helga María Jónsdóttir, vöru
stjóri hugbúnaðarlausnarinnar 
Signet hjá Advania.

„Auðvelt er fyrir einstaklinga að 
kaupa sér undirritanir á vefnum. 
Signet undirritanir gagnast líka 
mjög vel í dreifbýli og á lands
byggðinni, þær henta vel til undir
ritunar á sölu og leigusamning
um, og fyrir umboð og yfirlýsingar. 
Inneignin tekur sjálfkrafa gildi og 
hægt er að senda skjöl í undirritun 
um leið,“ segir Helga María og 
heldur áfram:

„Oftar en ekki byrja fyrirtæki 
með rafrænar undirritanir í einum 
tilgangi en færast svo yfir í að nota 
þær fyrir fleira og að lokum verða 
undirritanir á pappír nánast úr 
sögunni. Í Signet er hægt að fá 
mikið út úr áskriftinni þar sem 
ekki er greitt fyrir fjölda notenda 
eða teyma og því geta allir hjá 
fyrirtækinu haft möguleika á því 
að senda skjöl í undirritun, en það 
er fjöldi undirritana sem telur.“

Rafrænar þinglýsingar
Mikil þróun hefur verið í Signet 
undirritunum og stöðugt verið að 
bæta lausnina bæði með tilliti til 
virkni sem og notendaviðmóts.

„Signet styður nú undirritanir 
fyrir rafrænar þinglýsingar þar sem 
innsiglaðri þinglýsingarbeiðni er 
komið fyrir sem viðhengi í skjalinu 
sem á að þinglýsa, og nú þegar eru 
aðilar byrjaðir að undirrita skjöl í 
Signet sem síðan eru send í rafræna 
þinglýsingu,“ nefnir Helga María 
sem dæmi um nýlega virkni.

Signet transfer er önnur Signet 
vara sem margir þekkja og hefur 
náð töluverðri útbreiðslu á Íslandi.

„Signet transferlausnin er 
öruggur, rafrænn gagnaflutningur 
og hugsuð sem eins konar rafrænn 

ábyrgðarpóstur, því í dag er tölvu
póstur ekki nægilega öruggur til að 
senda viðkvæm gögn. Það var að 
áeggjan viðskiptavina sem öryggis
sérfræðingar Advania þróuðu 
Signetlausnina. Signet sparar 
því sporin og lausnirnar standast 
ströngustu öryggiskröfur.“

Dulkóðuð trúnaðargögn
Signet transfer byggir á notkun 
rafrænna skilríkja þannig að 
tryggt sé að gögnin berist réttum 
móttakanda.

„Gögnin eru tryggilega dulkóð
uð og gengið þannig frá að aðeins 
móttakendur, sem sendandi 
skráir með kennitölu, geta sótt 
gögnin með rafrænum skilríkjum. 
Þegar viðtakandi hefur móttekið 

gögnin er þeim eytt sjálfkrafa úr 
kerfinu,“ skýrir Helga María.

„Signet transfer er mikilvægur 
liður í meðhöndlun trúnaðargagna 
og hefur verið notað til að senda 
og taka á móti trúnaðargögnum 
frá fyrirtækjum með allt frá einum 
starfsmanni til stórfyrirtækja eða 
stofnana. Lausnin hefur einnig 
verið notuð innan fyrirtækja og 
stofnana þar sem samstarfsfólk 
þarf að skiptast á trúnaðarupplýs
ingum eða flytja gögn milli ólíkra 
eininga innan fyrirtækja.“

Rekjanlegar sendingar
Allar sendingar með Signet 
transfer eru rekjanlegar.

„Sendendur gagna geta sótt 
kvittun fyrir sendingu þar sem 

skráarheiti koma fram, ásamt því 
hvaða móttakendur voru skráðir 
og tímasetning. Þá er hægt að sýna 
fram á hvenær og til hvaða ein
staklings eða einstaklinga gögnin 
voru send. Á sama hátt er hægt að 
sækja kvittun fyrir móttöku gagna 
og staðfesta að gögn sem send voru 
hafi verið móttekin, og hvenær,“ 
upplýsir Helga María.

Notkun Signet transfer er þegar 
nokkuð útbreidd og þar hafa 
myndast nokkurs konar samfélög 
sem einfaldi samskipti á milli aðila.

„Það felst mikið hagræði í að 
nota lausnina og sleppa við að 
prenta út gögn eða setja á USB
kubb sem síðan þarf að flytja með 
ábyrgðarpósti. Sem dæmi er Signet 
transfer nú þegar öflug lausn í 
heilbrigðisgeiranum og félags
þjónustunni, og mikið notuð af 
fjármálastofnunum, lögreglunni, 
dómstólum, lögfræðingum og 
fleiri aðilum sem eru að sýsla með 
trúnaðargögn,“ segir Helga María.

Tenging við innri kerfi fyrirtækja
Vefþjónustur Signet transfer gera 
fyrirtækjum kleift að samþætta 
lausnina við sín innri kerfi. Þá 
er hægt að láta móttekin gögn 
streyma beint inn í viðeigandi 
kerfi eða senda gögn með einum 
smelli úr innri kerfum fyrirtækja. 
Hafa helstu framleiðendur skjala
stjórnunarhugbúnaðar útbúið 
slíkar tengingar fyrir sínar lausnir.

„Rafrænn gagnaflutningur 
skapar hagræðingu á svo mörgum 
sviðum. Fyrirtækin þurfa ekki 
lengur að prenta út skjöl, skanna 
eða geyma, og ekki þarf að sendast 
með pappíra, sem líka dregur úr 
loftmengun og fleira. Allt sparar 
þetta sporin og einfaldar lífið.“ n

Nánari upplýsingar á advania.is

 Signet sparar sporin

Helga María 
Jónsdóttir er 
vörustjóri Sig-
net hugúnaðar-
lausnarinnar hjá 
Advania. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Öruggur f lutningur gagna
Signet transfer er lausn til að senda og móaka trúnaðargögn með rekjanlegum hæi.

Örugg sending UmhverfisvæntÖrugg móakaRekjanleiki
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

ZHENZI Shiffonkjóll 
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 12.990

GOZZIP Maya Gallajakki 
Stærðir 38-56 
Verð kr. 15.980

GOZZIP Molly skyrtukjóll 
Stærðir 38-56 
Verð kr. 15.980

GOZZIP Siff tunika 
Stærðir 38-56 
Verð kr. 16.980

STUDIO Ditte Tunika 
Fæst líka með bleiku mynstri 

Stærðir 38-56 
Verð kr. 11.980 

YEST Ornika treggings 
Fleiri litir til 

Stærðir 36-48 
Verð kr. 6.980

YEST Joy gallabuxur 
Fleiri litir til 

Stærðir 36-48 
Verð kr. 11.980

YESTA Arnika treggings 
Fást líka í svörtu 

Stærðir 44-60
Verð kr. 8.980

YESTA Joya gallabuxur 
Fleiri litir til 

Stærðir 44-60 
Verð kr. 11.980

YESTA Arah buxur með víðu sniði 
Fást líka í bláu 
Stærðir 44-60 
Verð kr. 9.980

FESTIVAL köflóttar sokkabuxur 50 den
Fást líka brúnköflóttar 

Stærðir 38-56 
Verð kr. 4.990

FESTIVAL sokkabuxur 20 den silk look
Fleiri litir til 

Stærðir 38-56 
Verð kr. 1.990 

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

FESTIVAL nærbuxur - microfiber 
Stærðir 36-56 
Verð kr. 2.990

DUFFEL helgarferðartaska 
Stærð 50x31x20 cm 

Verð kr. 7.990

FESTIVAL bambus sokkar 
Fást í mörgum litum ein stærð 

Verð kr. 1.290



Bílar 
Farartæki

 Nýr 2021 Mitsubishi Outlander 
PHEV Instyle+ Tíglamynstruð leður 
á sætum. Glertopplúga. 18” álfelgur. 
Flottasta typa. 5 ára evrópsk 
verksmiðjuábyrgð. 4 litir á staðnum. 
Fáir bílar eftir á þessu verði. Verð 
6.390.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Löggiltur málarameistari. 
Löggiltir málarar. Vönduð vinna, 
vanir menn. www.regnbogalitir.is 
malarar@simnet.is. Sími 8919890

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér að endurmála íbúðir 
og fl. Fagmennska, mikil reynsla og 
sanngjörn verð. Málningarþjónusta 
Egils ehf. S. 868-5171. egillsverris@
gmail.com

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

STYRKIR ÚR HÚSVERNDARSJÓÐI REYKJAVÍKURBORGAR 2022
Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða 
menningarsögulegum ástæðum. 

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmynd af húsinu eins og það er nú og eldri ljósmynd ef hún er til.

Frekari upplýsingar eru veittar af Húsverndarstofu sem er með opinn símatíma á miðvikudögum kl. 15-17. Sími: 411 6333. Einnig má senda tölvupóst á minjavarsla@reykjavik.is.

Umsóknir eru eingöngu mótteknar á þar til gerðu eyðublaði sem er að finna á Mínum Síðum á vef Reykjavíkurborgar. 
Sjá https://reykjavik.is/ibuar/framkvaemdir-og-skipulag/husvernd/husverndarsjodur 

Opnað verður fyrir aðgengi að umsóknum þann 28. janúar 2022, kl. 13:00, og lokað verður þann 20. febrúar 2022, kl. 23:59.

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað er árið 2022 og verða ekki nýttir fyrir lok árs 2023 falla niður.

 

 

Umhverfismat  
Matsáætlun í kynningu 

Múli vindorkugarður 

Qair Iceland ehf. hefur lagt fram matsáætlun til Skipulagsstofnunar 
vegna umhverfismats 78-95 MW vindorkugarðs í landi Hvamms í 
Borgarbyggð. 

Kynning á matsáætlun: Matsáætlunin er aðgengileg á vef 
Skipulagsstofnunar www.skipulag.is. Framkvæmdaraðili mun kynna 
framkvæmdina á opnum streymisfundi 10. febrúar nk. kl. 20:00. 
Vefslóðin á streymisfundinn er www.efla.is/streymi.  

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér matsáætlunina og veitt 
umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 25. 
febrúar 2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða 
með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Fyrirtæki 
ársins 2021

hagvangur.is



NÝTT! TÓNLIST TÓNLIST

Hamraborg 20  •  200 Kópavogur  •  Sími 578 9888  •  visitor.is

Nánari upplýsingar eru á visitor.is

ANDREA
BOCELLI

Verð frá 229.900 á mann

12. -17. september

JÓLATÓNAR
ANDRE RIEU

Verð frá 159.900 á mann

15. - 18. desember

FÓTBOLTI FÓTBOLTI FÓTBOLTI

Útitónleikar á torginu í 
Marostica á Ítalíu ásamt 

skoðunarferðum, 
vínsmökkun, ofl.

Örfá sæti laus 
í hópferðina til Maastricht. 

Jólin hefjast fyrr í ár!

KNATTSPYRNUSKÓLI
KVENNA Í BOLTON

Verð frá 259.900 á mann

19. - 26. júní

Fyrir stelpur 13 - 16 ára. 
Þær æfa eins og atvinnukonur, 

skemmta sér og safna 
minningum fyrir lífstíð.

MAN UTD
LEICESTER

1. - 4. apríl 

MAN CITY
LIVERPOOL

Verð frá 189.900 á mann

8. - 11. apríl

Verð frá 189.900 á mann

Flug,  gisting, miði á leikinn,
rúta til og frá flugvelli og

íslensk fararstjórn. 

Flug,  gisting, miði á leikinn,
rúta til og frá flugvelli og

íslensk fararstjórn. 

MAN UTD
CHELSEA

13. - 17. maí (4 nætur)

Verð frá 189.900 á mann

Flug,  gisting, miði á leikinn,
rúta til og frá flugvelli og

íslensk fararstjórn. 

Rammstein hópferð
25. - 28. júní 2022 
Coventry á Englandi.
Flug, gisting og
Silver Hospitality sæti 
á tónleikunum!
Verð frá 159.900 á mann.



LÁRÉTT
1 eldhúsáhald
5 kuldaþel
6 þvaga
8 hætta
10 skóli
11 fálm
12 tegund
13 ólmur
15 efnismagn
17 dok

LÓÐRÉTT
1 fallvaltur
2 hanga
3 stafur
4 skjólur
7 í allt
9 fyrirhuga
12 ýmist
14 albúinn
16 utan

LÁRÉTT: 1 sleif, 5 kal, 6 ös, 8 afláta, 10 ma, 11 
fum, 12 sort, 13 æfur, 15 rúmmál, 17 stans.
LÓÐRÉTT: 1 skammær, 2 lafa, 3 ell, 4 fötur, 7 
samtals, 9 áforma, 12 sumt, 14 fús, 16 án.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Suðvestan 5-13 og 
él, en léttskýjað 
norðaustanlands. 
Hiti nálægt frost-
marki. Snýst í 
norðan 13-18 
með snjókomu 
og kólnandi veðri 
síðdegis, en léttir til 
sunnan til. Gengur 
í norðvestan storm 
eða rok á norðan- 
og austanverðu 
landinu í kvöld. n

Veðurspá Föstudagur

Sudoku

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni.

Eftirfarandi staða kom upp á skákmóti á Englandi árið 1962.

1.Dg5+ Bxg5 2.hxg5+ Kh5 3.Hh8!! Dxh8 4.g4# 1-0.  Það verður nóg að gera um helgina en skák verður hluti af 
Reykjavíkurleikunum. Reykjavíkurhraðskákmótið fer fram á laugardaginn og á sunnudaginn fer fram fjögurra 
landa keppni í beinni á RÚV. Sannkölluð skákveisla!

www.skak.is:  Reykjavíkurleikarnir.  n

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

7 9 2 8 6 5 4 1 3

4 3 6 1 7 9 2 5 8

1 5 8 4 2 3 6 7 9

8 2 9 5 1 4 7 3 6

3 1 4 7 8 6 5 9 2

5 6 7 9 3 2 1 8 4

9 4 1 6 5 8 3 2 7

2 8 5 3 4 7 9 6 1

6 7 3 2 9 1 8 4 5

8 9 1 2 4 3 7 5 6

2 4 7 8 5 6 9 1 3

3 5 6 7 1 9 2 8 4

7 1 2 6 8 4 3 9 5

9 6 4 3 7 5 8 2 1

5 3 8 9 2 1 4 6 7

1 2 3 4 6 8 5 7 9

4 8 5 1 9 7 6 3 2

6 7 9 5 3 2 1 4 8

Hvað er málið með 
Egil? Hann er búinn 
að stara á skjáinn 

sinn í meira en 
tuttugu mínútur!

Hann kíkti við 
á „Endastöð-
ina“ til að vera 
með umfjöllun 

fyrir blaðið!

Elli-
heimilið!

Já! 
Þau eru að 
setja upp 

„Svanavatnið“ 
þar!

Ballett-
inn?

Nektar-
ballett!

Er hann 
að 

gráta?

Komdu! Ég held 
að Egill þurfi 

smá tíma fyrir 
sjálfan sig!

Ég er að safna upp 
tímum í samfélags-

þjónustu þennan 
mánuðinn! Vel gert 

hjá þér!

Í dag sleppti ég fjórum íkornum 
aftur út í náttúruna.

Voru það nokkuð 
þeir sem við fundum í 
fataskápnum hjá þér?

Smáatriðin 
skipta ekki 

öllu máli, 
er það?

Hvað var þetta? Og hver?

Fyrirgefið 
mér! Og af 

hverju haldið 
þið að þetta 
hafi verið ég?

Ég skal tala við 
góðkunningja lögreglunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi.

Hefur æft sig í hugrekki
Björn Stefánsson leikari byrjaði með 
nýjan þátt í sjónvarpi í gær en hann fer 
einnig með hlutverk Bubba Morthens í 
9 lífum í Borgarleikhúsinu. Björn missti 
pabba sinn ungur og segir það hafa 
markað hann fyrir lífstíð. Hann fer yfir 
Mínus-árin, leiklistina, föðurmissinn og 
edrúmennskuna í einlægu viðtali.

Húmorinn er lífsviðhorf sem sigrar áföllin
Hjónin Steinn Sigurðsson og Valgerður Sigurðardóttir hafa 
gengið í gegnum hvert áfallið á fætur öðru síðustu fjögur 

árin. Steinn var sekúndum frá því að 
látast úr heilablæðingu daginn eftir að 
Valgerður komst að því að hún væri að 
byrja í stjórnmálum. Steinn greindist 
svo með ólæknandi hvítblæði. Nú fagna 
þau meðferðarlokum hjá honum í bili 
sem gerir það að verkum að það er 
minnst áratugur í næstu meðferðarlotu.

Hennar tími kominn
Í krafti ítrekaðra #MeToo-byltinga 
hafa frásagnir kvenna sem orðið hafa 
fyrir kynferðislegri áreitni eða jafn-
vel ofbeldi fengið mun meiri og allt 
aðra áheyrn. Frægt mál frá lokum síð-
ustu aldar, samband Monicu Lewinsky 
við þáverandi yfirmann sinni Bill Clinton, 
fengi líklega annars konar umfjöllun í dag en árið 1998 og 
segist hún sjálf horfa á sambandið í gegnum nýja linsu.
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Ég valdi 
rúmlega 
fjörutíu 
verk á 
sýninguna 
með tilliti 
til sam-
hengis 
þeirra og 
stillti þeim 
upp út frá 
þema.

Sviðsett augnablik er sýning 
í Listasafni Íslands á ljós-
myndum úr safneigninni. 
Sýningarstjóri er Vigdís Rún 
Jónsdóttir.

„Mörg þessara verka hafa verið sýnd 
í öðru samhengi og á öðrum sýning-
um og önnur hafa ekki verið sýnd 
áður en hér mætast þau í einni sýn-
ingu,“ segir Vigdís. „Ég tók eftir því 
að fyrir aldamótin 2000 voru nán-
ast engar ljósmyndir í safneigninni 
eftir kvenkyns ljósmyndara eða 
kvenkyns listamann, en það hefur 
markvisst verið unnið að því að 
fjölga þeim verkum. Í safneigninni 
eru tæplega tvö hundruð verk sem 
flokkast sem ljósmyndir og ég valdi 
rúmlega fjörutíu verk á sýninguna 
með tilliti til samhengis þeirra og 
stillti þeim upp út frá þema, þannig 
að það er hægt að ganga í gegnum 
sýninguna og upplifa hana þema-
tengt.“

Sviðsett augnablik  
í Listasafni Íslands

Vigdís Rún Jónsdóttir er sýningarstjóri sýningarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINKCul-de-sac frá 1980 eftir Ólaf Lárusson.  MYND/AÐSEND

 Listamennirnir

Anna Hallin, Olga Berg-
mann, Árni Ingólfsson, Bára 
Kristín Kristinsdóttir, Bjargey 
Ólafsdóttir, Bjarki Bragason, 
Bjarni H. Þórarinsson, Daníel 
Magnússon, Erla Þórarins-
dóttir, Erling Klingenberg, 
Gjörningaklúbburinn, Halldór 
Ásgeirsson, Hallgerður 
Hallgrímsdóttir, Hildur Há-
konardóttir, Hlynur Hallsson, 
Hrafnkell Sigurðsson, Hreinn 
Friðfinnsson, Inga Svala Þórs-
dóttir, Wu Shanzhuan, Ívar 
Brynjólfsson, Jóna Hlíf Hall-
dórsdóttir, Katrín Bára Elvars-
dóttir, Katrín Sigurðardóttir, 
Magnús Sigurðarson, Ólafur 
Elíasson, Ólafur Lárusson, 
Ólöf Nordal, Pétur Thomsen, 
Roni Horn, Sara Björnsdóttir, 
Sigurður Guðmundsson, 
Sigurjón Jóhannsson, Sólveig 
Aðalsteinsdóttir, Spessi, 
Stefán Jónsson, Steingrímur 
Eyfjörð, Svala Sigurleifsdóttir, 
Tumi Magnússon, Valgerður 
Guðlaugsdóttir, Þorvaldur 
Þorsteinsson.

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Sýningin í Listasafni Íslands er 
sett upp í tengslum við Ljósmynda-
hátíð Reykjavíkur. „Þegar maður 
skoðar sýningarsögu safna og gall-
ería þá hefur ljósmyndin fengið 
meiri athygli undanfarin ár og sett-
ar hafa verið upp ansi margar ljós-
myndasýningar. Upp úr aldamót-
unum 2000, þegar listamenn fóru 
að mennta sig meira í ljósmyndun, 
er eins og orðið hafi vakning og þá 
fóru söfnin um leið að kaupa inn 
ljósmyndaverk,“ segir Vigdís.

Sýningin í Listasafni Íslands 
stendur fram í maí. n

Þróun í tækninni
Sýningin er í tveimur sölum og 
spannar hálf öld. Vigdís segir þró-
unina í ljósmyndun á þessum ára-
tugum aðallega felast í tækninni. 
„Gott dæmi er Hrafnkell Sigurðsson 
myndlistarmaður sem hefur alltaf 
notað ljósmyndamiðilinn og þegar 
horft er á elstu verk hans og þau 
yngri þá sést vel hvernig þau hafa 
þróast með tækninni. Það er mjög 
áhugavert að skoða það.“

Myndefnið er fjölbreytt. „Þarna 
eru skrásetningar á gjörningum, 
einnig er mikið af landslagstengd-
um myndum og síðan ljósmyndir 
þar sem unnið er út frá heimspeki-
legum hugmyndum,“ segir Vigdís.

Meiri athygli
Fjórar innsetningar eru á sýn-
ingunni. „Það er áhugavert að sjá 
hvernig ljósmyndin hefur komið 
inn í innsetningar í æ ríkara mæli. 
Steing r ímur Ey f jörð, Halldór 
Ásgeirsson og Bjarki Bragason eru 
með mjög f lottar innsetningar og 
Hallgerður Hallgrímsdóttir fær 
heilt rými út af fyrir sig. Annars eru 
verkin að megninu til ljósmyndir 
og þarna eru verk eftir myndlistar-
menn sem nota ljósmyndamiðilinn 
í bland við aðra miðla.“

Þarna eru skrásetn-
ingar á gjörningum, 
einnig er mikið af 
landslagstengdum 
myndum og síðan 
ljósmyndir þar sem 
unnið er út frá heim-
spekilegum hugmynd-
um.

tsh@frettabladid.is

Þýsk útgáfa bókarinnar Sagna-
landið eftir Halldór Guðmundsson 
rithöfund og Dag Gunnarsson ljós-
myndara hlaut nýlega hin þýsku 
ITB-verðlaun 2022 í f lokki bók-
menntalegra ferðabóka. Halldór 
greindi frá fréttunum á Facebook 
og sagði: „Verðlaunin eru veitt af 
óháðri dómnefnd á vegum stærstu 
ferðakaupstefnu heims, ITB í Berlín. 
Gaman fyrir okkur Dag!“

Sagnalandið kom upprunalega út 
í Þýskalandi vorið 2021 og á Íslandi 
síðasta sumar. Í bókinni fjallar 
Halldór um sagnahefð Íslendinga í 
hringferð um landið með viðkomu 
á þrjátíu stöðum sem tengjast höf-
undum og bókmenntaverkum, 
þjóðsögum og atburðum úr Íslands-
sögunni. Bókin er skreytt myndum 
eftir ljósmyndarann Dag Gunnars-
son. n

Halldór og Dagur verðlaunaðir  
í Þýskalandi fyrir bók um Ísland

Halldór Guðmundsson rithöfundur.  MYND/DAGUR GUNNARSSON

kolbrunb@frettabladid.is

Þrjár bækur hafa verið tilnefndar 
til Barna- og unglingabókmennta-
verðlauna Vestnorræna ráðsins. 
Þetta eru bækurnar Afi og ég og afi, 
eftir þær Dánial Hoydal og Anniku 
Øyrabø sem er framlag Færeyja, 
Dýrin halda þing um mengun jarð-
arinnar, eftir Kent Kielsen frá Græn-
landi, og Bannað að eyðileggja, eftir 
Gunnar Helgason, sem er tilnefnd af 
hálfu Íslands.

Barna- og unglingabókmennta-
verðlaun Vestnorræna ráðsins hafa 
það að markmiði að efla barna- og 
unglingabókmenntir á vestnorræna 
svæðinu. Verðlaunaféð er 60.000 
danskar krónur eða um 1.200.000 
íslenskar krónur og opna verð-
launin tækifæri fyrir höfunda til 
að koma verkum sínum á framfæri 
í f leiri löndum. Verðlaunin verða 
afhent í haust. n

Gunnar Helgason 
tilnefndur til verðlauna

Gunnar Helgason.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Verð gildir til og með 30. janúar eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

698
kr./pk

479
kr./pk

Chicken crispy hot wings
500 g

Chicken crispy strips 
350 g

Superquick franskar  
650 g

98
kr./pk

Tilbúið á 
svipstundu 

í air fryer

698
kr./pk

799 
kr./pk

Bónus 
mælir 
með!

898
kr./kg

198
kr./kg

398
kr./pk

598
kr./pk

398
kr./pk

798
kr./kg

998
kr./pk

998 
kr./pk

898
kr./pk

1.198
kr./pk

699
kr./pk

Now d3 
2000 iu 
120 stk

Now b12 
1000 mcg 
100 stk

Now omega 3 
100 stk

Qnt whey prótein 
500 g

Go on vítamínbar 
50 g
Tvær tegundir

Pepsi og Pepsi max
4x2 l

Toppur 
10 dósir 

Upgrade 
Koffeinlausir íþróttadrykkir
12 stk

Rauðar vatnsmelónur Myllu heimilsbrauð 
770 gr 
Verð áður 495 kr.

Himneskt lífrænt engiferskot
200 ml

Ferskt grísahakk af nýslátruðu Ferskir grísabógar af nýslátruðu

Roncadin 
ítalskar gæðapizzur
350-380 g

Frosnar danskar kjúklingabringur

Rífur 
hress-
ilega í

100 kr. 
flaskan ef 

keyptur 
er kassi

1.498
kr./pk

1.498
kr./pk
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Föstudagur
Stöð 2

Stöð 2 BíóStöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.20 The O.C.
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Supernanny
10.05 Masterchef USA
10.45 Making It
11.25 Schitt’s Creek
11.50 Framkoma
12.35 Nágrannar
12.55 Kevin McCloud’s Rough 

Guide to the Future
13.40 Your Home Made Perfect
14.40 The Office
15.10 The Bold Type
15.50 Grand Designs. Australia
16.45 Shark Tank
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.55 Glaumbær  Í hverjum þætti 

verður tekið fyrir eitt fyrir-
fram ákveðið íslenskt orð 
og hljómsveitin djammar 
í kringum það. Orðið sem 
verður fyrir valinu mun 
tengjast lögunum sem 
leikin verða í þættinum með 
beinum eða óbeinum hætti, 
þ.e. finna tengingar orðsins 
við tíðaranda mismunandi 
áratuga í tónlist.

19.25 Adventures in Babysitting 
 Barnapía neyðist til að finna 
sér leið út úr miðri stór-
borginni þegar hún strandar 
þar ásamt börnunum sem 
hún átti að passa. Upphaf-
lega bjóst hún við frekar 
leiðinlegur kvöldi en þegar 
vinkona hennar hringir í 
hana og biður um að redda 
sér hefjast ævintýrin fyrir 
alvöru.

21.10 Judas and the Black Messiah
23.10 Hot Summer Nights
00.55 Motherless Brooklyn
03.15 The O.C.
03.55 Making It
04.35 Schitt’s Creek  Sjötta gaman-

þáttaröð þessara geggjuðu 
gamanþátta.

05.00 The Office

11.30 Dater’s Handbook
12.55 Finding Your Feet
14.40 Iceland is Best
16.15 Dater’s Handbook
17.40 Finding Your Feet
19.25 Iceland is Best
21.00 American Pie
22.30 Down A Dark Hall
00.05 It Chapter Two
02.50 American Pie

07.30 Dubai Desert Classic  Bein 
útsending frá Dubai Desert 
Classic.

13.30 Creekhouse Ladies Open
16.30 Gainbridge LPGA  Bein út-

sending frá Gainbridge.
19.30 2022 PGA Tour Champions 

Learning Center
20.00 Farmers Insurance Open 

 Bein útsending frá Farmers 
Insurance Open.

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Bachelorette 
15.20 mixed-ish 
15.45 Survivor
16.55 The King of Queens 
17.15 Everybody Loves Raymond
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 Carol’s Second Act
19.40 Black-ish  Bandarísk gaman-

þáttaröð. Nýrík fjölskylda 
tekst á við þær breytingar 
að efnast hratt og koma sér 
sífellt í aðstæður sem þau 
eiga erfitt með að vinna úr.

20.10 The Bachelor 
21.40 Kill Bill. Vol. 1  Aðalpersónan 

var meðlimur the Deadly 
Viper Assassination Squad, 
sem elskhugi hennar, Bill, fór 
fyrir. Þegar hún komst að því 
að hún væri ófrísk eftir Bill, 
þá ákvað hún að skipta um 
lífstíl. 

23.30 The Infiltrator
01.35 The Firm  Spennutryllir frá 

1993 með Tom Cruise í aðal-
hlutverki. Mitch McDeere 
er ungur maður sem á fram-
tíðina fyrir sér í lögfræðinni. 

04.05 Tónlist

07.20 Ajax - Sporting
09.00 Dortmund - Besiktas
10.40 Meistaradeildarmörkin
11.35 Packers - 49ers
13.55 Lokasóknin
15.05 NFL Gameday 
15.35 The Fifth Quarter
15.50 QPR - Swansea
17.30 Blackburn - Middlesbrough
19.10 Football League Show 
19.40 Huddersfield - Stoke  Bein 

útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.

22.00 The Fifth Quarter
22.15 NFL Gameday 
22.45 Bucks - Kings
00.40 Huddersfield - Stoke

09.00 Tilþrifin
09.45 Þór Ak. - Vestri  Útsending frá 

leik í Subway-deild karla. 
11.25 Breiðablik - Tindastóll
13.10 Tilþrifin
13.55 Þór Ak. - Vestri
15.35 Breiðablik - Tindastóll
17.15 Tilþrifin
18.05 KR - Grindavík  Bein útsend-

ing frá leik í Subway-deild 
karla. 

20.00 Þór Þ. - Stjarnan  Bein út-
sending frá leik í Subway-
deild karla. 

22.00 Subway Körfuboltakvöld
23.15 KR - Grindavík
00.55 Subway Körfuboltakvöld

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni 

hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Glans  Hlustun, virk 

hlustun.
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar  Promises 

með Floating Points, Pha-
roah Sanders og LSO

17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  Heiðursmenn og 

fleiri.
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Samastaður í 

tilverunni  (15 af 24)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn

Hringbraut
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá. 
19.00 Íþróttavikan með Benna Bó 

 Íþrótta- og skemmtiþáttur 
með Benedikt Bóasi. 

20.00 Bíóbærinn  Fjallað um 
væntanlegar kvikmyndir og 
þáttaraðir ásamt almennu 
bíóspjalli. 

20.30 Fréttavaktin  
21.00 Íþróttavikan með Benna 

Bó (e) 

13.00 Kastljós
14.00 EM stofan  Upphitun fyrir leik 

Íslands og Noregs á EM karla 
í handbolta.

14.25 Ísland - Noregur  Bein út-
sending frá leik um 5. sætið á 
EM karla í handbolta.

16.00 EM stofan  Uppgjör á leik 
Íslands og Noregs á EM karla 
í handbolta.

16.50 Spánn - Danmörk  Bein út-
sending frá leik í undanúrslit-
um á EM karla í handbolta.

18.35 Reikistjörnurnar í hnotskurn 
18.40 Húllumhæ
18.50 Lag dagsins  Daníel Hjálmtýs-

son - Back to Bed.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kastljós  Lifandi og fjöl-

breyttur þáttur um fréttir, 
menningu og dægurmál. 
Helstu fréttir dagsins eru 
krufðar og ljósi varpað á lit-
ríkt mannlíf um land allt.

20.05 Kanarí   Grínsketsaþættir 
þar sem samskipti, íslensk 
menning, samfélagsmiðlar 
og allt sem er mannlegt er 
skoðað í kómísku ljósi. Hand-
rit, aðalhlutverk og leikstjórn 
er í höndum Kanarí-hópsins, 
sem samanstendur af nýrri 
kynslóð grínista sem hafa 
gert það gott með leiksýn-
ingu og sjónvarpssketsum 
síðustu misseri.

20.30 Vikan með Gísla Marteini
21.25 Séra Brown Father Brown 

 Breskur sakamálaþáttur um 
hinn slungna séra Brown 
sem er ekki bara kaþólskur 
prestur heldur leysir glæp-
samleg mál á milli kirkjuat-
hafna. Aðalhlutverk: Mark 
Williams. 

22.15 Besta afmælisgjöfin A 
Little Something for Your 
Birthday   Rómantísk gaman-
mynd frá 2017 með Sharon 
Stone í aðalhlutverki. Líf 
fatahönnuðarins Sennu er 
ekki alveg eins og hún hafði 
séð fyrir sér. Henni gengur 
illa að haldast í starfi, ástar-
lífið gengur brösuglega og 
henni finnst hún ekki hafa 
stjórn á neinu. En á 46 ára 
afmælisdaginn hennar 
gjörbreytist líf hennar. Leik-
stjóri: Susan Walter. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi 
ungra barna.

23.50 Síðasta ránið One Last Heist
01.20 Dagskrárlok

100% náttúruleg

hvannarrót

60 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

hvannarrót

Leyndarmál
hvannarrótar

Loft í maga? 
Glímir þú við 
meltingartruflanir?

Næturbrölt
Eru tíð þvaglát 
að trufla þig?

Fæst í næsta apóteki, heilsuvöru-
verslun, Hagkaupum og Nettó.

BÍÓBÆRINN
FÖSTUDAGA KL. 20.00�

Gunnar Anton og Árni Gestur 
fara yfir þær kvikmyndir sem 
eru væntanlegar í bíóhús lands-
manna og dusta einnig rykið af 
gömlum gullmolum og fræða 
áhorfendur um leyndardóma 
kvikmyndaheimsins.
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Fjórða sería gamandramans 
Venjulegt fólk er öll komin í 
Sjónvarp Símans . Vinkonurn-
ar Vala Kristín og Júlíana Sara 
eru sem fyrr í forgrunni og 
leiða Fréttablaðið að tjalda-
baki við gerð þáttanna sem 
Júlíana segir hafa reynst alger 
lottóvinningur fyrir þær.

toti@frettabladid.is

Fjórða þáttaröð Venjulegs fólks er 
komin í Sjónvarp Símans og þar 
segir af áframhaldandi hremm-
ingum og hversdagslegum ævin-
týrum vinkvennanna Völu og Júlí-
önu sem bera nöfn leikkvennanna 
sem skópu þær.

„Það er bíó, bókstaf lega, að 
fylgjast með vinkonunum en þær 
eru alltaf að reyna að finna sig og 
aðlagast nýjum aðstæðum,“ segir 
Júlíana. „Þegar við byrjuðum að 
skrifa fyrstu þáttaröð af Venjulegu 
fólki óraði okkur ekki fyrir því að 
við myndum fara í fimm seríur,“ 
heldur hún áfram en þær eru þegar 
byrjaðar að skrifa fimmtu seríuna 
með sínu fólki.

„Þetta er algjör draumur og ég tala 
nú ekki um að vinna með svona frá-
bæru fólki en þetta hafa alltaf verið 
við Vala Kristín, Fannar Sveins og 
Dóri DNA í handritaskrifunum en 
við fengum annan frábæran hand-
ritshöfund með okkur í lið í fjórðu 
seríu, hana Karen Björgu.

Lottóvinningur 
Völu og Júlíönu

Vala, Júlíana, 
Fannar leik
stjóri, Ásgrímur 
og Pétur Jóhann 
leggja línurnar 
fyrir næstu 
senu.

Vala og Júlíana á leið á Edduna þar sem eitthvað mun 
sennilega ganga á.  MYNDIR/ÓLAFUR HANNESSON 

Þorsteinn 
Bachmann og 
Berglind Alda 
sem leikstjóri og 
leikkona bíða úr
slita á Eddunni.

Vala, leikstjórinn Fannar Sveinsson, Magnea, Harpa Finns og Siggi fylgjast með tökunum.

Oddur Júlíusson kemur nýr inn sem 
Þyr, ævintýralegur nýr nágranni 
Júlíönu og Tomma.

Pétur Jóhann bættist í hópinn í 
þriðju seríu sem Eiríkur, bróðir 
Tomma, og fer hvergi.

Vala og Júlíana

Gríndramaþættirnir Venju
legt fólk fjalla um Völu og 
Júlíönu sem hafa verið vin
konur síðan í menntó. Í fjórðu 
þáttaröðinni er eilífðarungl
ingurinn Vala skyndilega 
komin með ungbarn upp á 
arminn og hring um fingur 
á meðan Júlíana þarf að að
lagast nýjum veruleika með 
Tomma eftir gjaldþrot.

Venjulegt fólk fæst sem 
fyrr við ósköp venjulega 
hluti í daglegu lífi þannig að 
áhorfendum ætti að reynast 
auðvelt að finna samhljóm 
með persónunum í hinum 
ýmsu hremmingum þeirra.

Vinsældir þáttanna hafa 
verið slíkar í Sjónvarpi Símans 
að þegar er byrjað að skrifa 
fimmtu seríu auk þess sem 
áform eru uppi um að gera 
sérstaka jólaþætti af Venju
legu fólki eins og tíðkast víða 
erlendis.

Kunnugleg og ný and
lit koma við sögu í nýju 
seríunni en sem fyrr eru Vala 
Kristín Eiríksdóttir, Júlíana 
Sara Gunnarsdóttir, Hilmar 
Guðjónsson og Arnmundur 
Ernst Backman í aðalhlut
verkunum.

Venjulegt líf er lotterí
Það er náttúrlega algjör lottóvinn-
ingur að skrifa efni sem hefur fengið 
svona mikinn meðbyr en ég held að 
ástæðan sé meðal annars sú að það 
er alltaf þakklátt að fá aðeins meira 
grín í skammdegið og lægðirnar á 
þessu landi.“

Júlíana bætir síðan við að ekki 
spilli fyrir að fólk eigi að geta tengt 
við sögupersónurnar þar sem serí-
urnar fjalli um venjulegt fólk og 
uppákomur sem það lendir í. „Og 
áhorfendur vilja greinilega sjá meira 
af ævintýrum þess,“ segir Júlíana 
spennt fyrir framhaldinu. n

ingunnlara@frettabladid.is

Þeir Danir með Íslandstengingar 
sem Fréttablaðið ræddi við segja 
íslenska vini sína ekki hafa áreitt sig 
sérstaklega eftir tapleik Dana gegn 
Frökkum. Þau skilji þó ástríðuna í 
handboltaunnendum.

Fjölmiðlafulltrúi danska hand-
boltasambandsins greindi frá því 
í gær að leikmenn danska lands-
liðsins hefðu fengið mörg ógeðfelld 
skilaboð frá Íslandi eftir leikinn gegn 
Frökkum á miðvikudag og ljóst varð 
að Ísland myndi ekki komast í und-
anúrslit Evrópumótsins.

Reiði Íslendinga vegna taps Dana 
gegn Frökkum hefur vakið athygli 
dönsku pressunnar og telja sumir 
handboltasérfræðingar að íslenskir 
netverjar hafi gengið skrefinu of 
langt í viðbrögðum sínum.

Muhammed Emin Kizilkaya 
er frá bænum Slagelse á Sjálandi í 
Danmörku og flutti til Íslands fyrir 
nokkrum árum og starfar í Lauga-
lækjarskóla. Hann viðurkennir 
aðspurður að hann hafi ekki horft 
á leikinn. Hann var að mála vegg 
heima hjá sér. „Ég er ekki mikill 
handboltamaður,“ segir Muhammed 
og hlær. Hann tekur fram að leikur-
inn hafi þó ekki farið algjörlega fram 
hjá sér.

„Vinir mínir og samstarfsmenn 
voru að grínast í mér með leikinn.“ 
Hann segist ekki taka ástríðufull við-
brögð Íslendinga inn á sig. Enginn 
hafi áreitt hann fyrir að vera Dani. 
„Íslendingar eru nú bara að grínast 
en Danir eru reiðir eftir leikinn.“

Katrine Gregersen Vedel er nýflutt 
til Kaupmannahafnar eftir að hafa 
búið í nokkur ár á Íslandi. Líkt og 
Muhammed fylgdist Katrine ekki 
með leiknum.

„Ég vissi ekki einu sinni af leikn-
um,“ viðurkennir Katrine. „Það 
var ekki fyrr en ég sá færslur frá 
íslensku vinum mínum að Danir 
ættu að hysja upp um sig buxurnar 
að ég fattaði að eitthvað mikilvægt 
væri í gangi,“ segir hún og hlær.

Katrine segir athugasemdir 
Íslendinga á samfélagsmiðlum vera 
fullkomlega eðlilegar og sýna að 
Íslendingar séu ástríðufullir aðdá-
endur handbolta.

„Ég sá á þræði á Reddit þar sem 
Danir voru að deyja úr hlátri yfir 
bröndurum Íslendinga og þeir 
eru margir sammála um að Danir 
hefðu í seinni hálf leik átt að gefa 
betur í.“

Aðspurð segir hún engan hafa 
áreitt sig fyrir þjóðernið. „Ef það 
myndi gerast myndi ég bara hlæja 
því ég horfi aldrei á íþróttir.“ n

Danir ekkert sérstaklega sárir

Muhammed 
Emin Kizilkaya

Katrine Greger
sen Vedel

toti@frettabladid.is

Costco í Kauptúni er ein helsta upp-
spretta loftsteikingarpottafarald-
ursins sem virðist hvergi nærri í 
rénun og þaðan hefur gufustrókur-
inn legið um skeið nokkuð þéttur 
yfir Facebook-hópnum Costco-
Gleði sem telur rúmlega 53.000 
meðlimi.

Engilbert Arnar, stofnandi hóps-
ins og ókrýndur Costco-konungur 
Íslands, hefur brugðist við Air Fryer-
æðinu í hópnum með stofnun sér-
staks hóps, Air Fryer Tips, og er 
býsna ánægður með fyrstu við-
brögð.

„Air Fryer Tips Facebook-grúppan 
var sett upp vegna fjölmargra fyrir-
spurna frá fólki úr Costco-Gleði 
hópnum og það má með sanni 
segja að þessu hafi verið vel tekið 
því að á aðeins einni viku eru yfir 
2.700 manns komnir í Air Fryer Tips 
deili samfélagið,“ segir Engilbert. 
„Og þetta stækkar daglega enda 
áhuginn á Air Fryer og uppskriftum 
mikill.“

Engilbert segir fyrirspurnirnar í 
Costco-hópi gleðinnar helst koma 
frá fólki sem hefur þegar keypt sér 
loftsteikingarpott. „Þau virðast 
vera forvitin um hvað aðrir eru að 
gera og hvað almennt er hægt að 
gera með Air Fryer-græjunni,“ segir 
Engilbert um hugmyndina að baki 
nýja hópnum. „Þarna er fólk duglegt 
að hjálpa og deila hvert með öðru 
ráðum, uppskriftum, tilraunum og 
öllu þessu skemmtilega sem hægt er 
að gera í Air Fryer.“

Smá eftirréttur í Air Fry-ernum
Uppskriftir að alls konar réttum 
eru áberandi í hópnum og þá ekki 
síst eftirréttir eins og þessi sem hún 
Heiða deilir með áhugasömum 
félögum í loftsuðusamfélaginu:

Mánudagsgott fyrir tvo

1 grænt epli
2 msk. brætt smjör
1 tsk. kanill
1 tsk. púðursykur
4-5 msk. súkkulaðimúslí
1 msk. hvítir súkkulaðidropar. 

Hitað í pottinum við 175 gráður í 8 
mínútur og svo smá þeyttur rjómi. 
„Þetta er passlegt fyrir tvo á mánu-
dagskvöldi.“ n

Gufusmitandi 
Costco-gleði

Engilbert 
Arnar, stofnandi 
hópsins Air 
Fryer Tips

Gleðistraumurinn liggur í nýja Air
Fryerhópinn hans Engilberts.
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Það er alls konar sem 
gerist í þessum litlu 
sveiflum, kostir sem ég 
fæ með því að vera 
veikur á geði, sem ég 
get nýtt í svona lagað.

Fjarðargata 11 · Dalvegur 32b

spadinn.is
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Ragnar Jón Ragnarsson, oftast 
kallaður Humi, sendi í gær 
frá sér plötuna Hlemmur. Öll 
lögin á plötunni, nema eitt, 
fjalla um geðhvarfasýki en 
frávikið er gefið út með sam-
þykki forsetaembættisins.

ninarichter@frettabladid.is

Tónlistarmaðurinn Humi segir 
vinnuna við plötuna Hlemmur, 
sem hann gaf út í gær, hafa hafist 
þegar hann byrjaði að spila tónlist 
fyrir mörgum árum. „Tónlist hefur 
alltaf fylgt geðhvarfasýkinni, en ég 
hef notað hana til að stilla mig af,“ 
segir hann.

Humi hefur á síðustu árum talað 
fyrir opinni umræðu um geðhvörf 
og lýst eigin reynslu opinberlega, til 
dæmis í átaksverkefni geðfræðslu-
félagsins Hugrúnar fyrir nokkrum 
árum.

Alls konar líðan í lögum
„Síðustu mánuði hef ég verið í 
frekar fínu jafnvægi,“ segir Humi 
og bendir á að skemmtilegt sé að 
skoða tónlistina út frá því hvar 
í ferlinu hún er samin. „Þetta er 
samansafn af lögum sem ég get sam-
samað ákveðnu tímabili. Ég sem 
um ástandið þegar ég er manískur, 
þegar ég kem upp úr lægð og líka 
þegar ég er hálfur í kafi, að mara.“

Geðveikin í hversdeginum
Humi svarar því játandi að útgáfa 
plötu um geðhvarfasýki sé aktív-

ismi. „Algjörlega. Ég tók ákvörðun 
um að fara aðra leið en oft áður. 
Við tölum oft um geðveikina sem 
svo dramatíska baráttu. Við tölum 
bara um hápunktana og lægstu 
lægðirnar. Það er skiljanlegt að við 
byrjum þar. En þessi plata fjallar 
um fegurðina sem fylgir því að vera 
veikur á geði í hversdeginum.“

Humi útskýrir að hann hafi lengi 
langað að fjalla um geðhvörf frá 
þessu sjónarhorni. „En ég er ekki rit-
höfundur, ég er tónlistarmaður. Mig 
langar að sýna hvernig ég tekst á við 
lífið þegar það er tiltölulega normalt 
– hvað er normalt? En já, þegar við 
erum í jafnvægi.“

Hann segir að geðveiki hans 
birtist ekki bara í háum toppum 
eða djúpum lægðum, heldur einn-
ig í litlum sveiflum og blæbrigðum. 
„Það er alls konar sem gerist í þess-
um litlu sveiflum, kostir sem ég fæ 
með því að vera veikur á geði, sem 
ég get nýtt í svona lagað. Það er þetta 
sem mig langar að fjalla um.“

Orðalaus textasmíð
Humi leikur sjálfur á öll hljóðfærin 
á plötunni. „Þetta er allt samið 
í litlu stúdíói heima hjá mér og 
svo er eitt lagið tekið upp í Óháða 
söfnuðinum. Ég tek þetta upp og 
syng sjálfur.“

Þó að sum lögin á plötunni séu 
sungin eru fá eða engin orð, að sögn 
Huma, ekki í rökrænu samhengi. 
„Það er mjög meðvitað. Ástæðan er, 
að þegar ég er veikur get ég aldrei 
sett hlutina í orð. Konan mín spyr 
hvernig mér líði, og þá get ég bara 
lýst einhverri áferð. Að það sé að 
sjóða í potti og suðan ekki komin 
upp. Að ég sé loðinn að innan.“ 
Hann ætlar plötunni að tjá þessa 
áferð  frekar en að tjá líðanina beint 
í textasmíð.

Með leyfi forseta
Humi er tveggja barna faðir og 
kennir stærðfræði á unglingastigi í 
Háteigsskóla.

„Tónlistin er aukabúgrein og það 
er dásamlegt að geta stillt það af, að 
vera að kenna 150 krökkum og geta 
líka sinnt því að semja og spila tón-
list. Það gefur lífinu lit.“

Hann segir síðasta lagið á plöt-
unni innihalda „sampl“ frá Guðna 
forseta. „Ég fékk að nota röddina 
hans, þar sem hann er að tala um að 
hann hati ananas á pitsu. Ég á mjög 
skemmtileg tölvupóstsamskipti við 
forsetaembættið um hvort ég megi 
gefa þetta lag út, eða ekki,“ segir 
Humi. „Það er gaman að fá leyfi frá 
forsetanum til að gefa út plötu.“n

Plötuútgáfa með forsetaleyfi
Platan fjallar um geðhvörf en Humi hefur hvatt til opinnar umræðu um sjúkdóminn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

svavamarin@frettabladid.is

„Það eru allir einhvern veginn að 
keppast við tímann,“ segir nær-
ingarþjálfarinn Helga Margrét sem 
reynir að einfalda fólki lífið með 
því að deila einföldum og næringar-
ríkum uppskriftum á vefsíðunni 
helgamagga.is og samfélagsmiðl-
unum TikTok og Instagram undir 
notendanafninu helgamagga.

Sjálf segist hún detta úr sambandi 
þegar hún sér uppskriftir með of 
mörgum innihaldsefnum. „Ég reyni 
að hafa allar uppskriftirnar mínar 
einfaldar og með myndböndunum 
sem sýna fólki einnig betur hvað 
þetta er allt einfalt,“ segir Helga sem 
telur sig jafnvel hafa dottið með til-
raunastarfsemi niður á heimsins 
bestu beyglur.

„Ég sá uppskrift á TikTok að 
beyglum með grískri jógúrt í grunn-
inn. Ég prófaði að breyta og setja 
hreint skyr í staðinn, þar sem ég legg 
mikla áherslu á að hafa prótein í því 
sem ég borða. Hreint skyr er pró-
teinríkara og fituminna en gríska 
jógúrtin. Svo virkaði þetta fáránlega 
vel, bæði fislétt og mjúkt.“

Hún segir fylgjendahóp sinn 
orðinn ansi breiðan. „Allt frá tví-
tugu fólki upp í sjötugt.“ Hún bætir 
við að þegar uppskriftirnar komi 
inn á TikTok horfi allt niður í tólf 
ára krakka á þær. „Ég fæ reglulega 
kveðjur frá foreldrum sem þakka 
mér fyrir þau jákvæðu áhrif sem 
ég er að hafa á börn þeirra með 
jákvæðri umfjöllun um næringu. 
Það gleður mig mikið,“ segir Helga 
hrærð. n

Rambaði á heimsins bestu beyglur

Helga Margrét ásamt yngstu dóttur 
sinni Rakel Söru.  MYND/AÐSEND
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Hupp hupp húrra! Hupp hupp húrra!

10% afsláttur með Orkulykli

Við bjóðum Ísbúð Huppu hjartanlega velkomna í lið með Orkunni. 
Með Orkulykli eða Orkukorti færðu 10% afslátt í nýju ísbúðinni þeirra 
hjá Orkunni Suðurströnd, Seltjarnarnesi
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Svanborgar 
Sigmarsdóttur

n Bakþankar

Er það satt? Er það búið? Syngur 
þjóðin í dag. Ýmist til að sýta gengi 
strákanna okkar í handbolta og að 
hafa ekki fengið að halda gleðinni 
áfram alla leið í úrslitin. Eða í eftir-
væntingu eftir fréttum dagsins í 
dag um afléttingar sóttvarnaað-
gerða. Það skilur hvort eð er enginn 
reglurnar lengur. Gildir tíu manna 
reglan annars bara ef öll eru stödd 
í lokaðri kompu, að minnsta kosti  
tvö eru eldri en sextugt og einhver 
trúir ekki á grímur?

Ef hlustað er á ráðherra Sjálf-
stæðisflokksins er samkomu-
takmörkunum nánast lokið. Fái 
Bjarni að ráða verður gott partí í 
Ásmundarsal í kvöld. Ráðherrar 
hinna flokkanna sem hafa stýrt 
heilbrigðisráðuneytinu undanfarin 
tvö ár virðast nokkuð hæglátari. 
Þetta þurfi nú að taka sinn tíma. 
Það þurfi að hugsa um Landspítal-
ann. Það þurfi að hugsa um kerfið. 
Enda sjáum við að fjöldi smitaðra 
breytist ekki. Það eru enn um 1.500 
manns á dag. Fyrir utan þau sem 
ekki greinast.

Undanfarin tvö ár hefur það 
verið fasti í vinnunni að standa upp 
og horfa yfir sýnatökuröðina við 
Suðurlandsbraut. Sóttkvíarbreyt-
ingarnar á þriðjudag eru greinilega 
farnar að hafa áhrif. Umferðin um 
Ármúlann hefur dregist saman. Ég 
spái því að til samræmis muni þeim 
fækka sem greinast á degi hverjum. 
En fjöldi smitaðra helst í stað.

Þetta er nefnilega ekki búið. 
Hvorki Covid né stuðið í handbolt-
anum. Þetta er bara að breytast. Fær 
að þroskast og þróast. Ef hægt er að 
miða við ungu strákana sem fengu 
að spreyta sig á meðan reynslu-
boltarnir voru lokaðir inni eru 
gullár fram undan. Vonandi verður 
Covid-þróunin jafnbjört. Þess mun 
engin sakna, nema kannski kett-
irnir mínir sem fá minni þjónustu 
þegar ég er minna heima. n

Gleraugu trega 
eða bjartsýni 


