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Nemendur efstu bekkja átta grunnskóla í Reykjavík kepptu í gær í gerð eftirrétta. Keppnin var samstarfsverkefni nokkurra grunnskóla, Klúbbs matreiðslumeistara og Iðunnar fræðsluseturs. Undirbúningurinn hefur staðið yfir í allt haust þar sem nemendur hafa unnið undir leiðsögn kennara síns en einnig fengið heimsókn í skólann frá matreiðslumeisturum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Útgerðarmönnum finnst á sig hallað
Stjórnendur í sjávarútvegi
upplifa eigið starfsumhverfi mun óvinveittara en
oftast kemur fram í opinberri
umræðu. Þingmenn til vandræða, segir útgerðarmaður.
bth@frettabladid.is

SJÁVARÚTVEGUR Æðstu stjórnendur
stærstu útgerðarfyrirtækja á Íslandi
eru mjög óánægðir með starfsumhverfi sitt. Þetta sýnir ný rannsókn
sem Kristján Vigfússon, kennari við
Háskólann í Reykjavík, hefur unnið
og birtist í tímaritinu Marine Policy.
Hávær og neik væð pólitísk
umræða um sjávarútveg og þar með
óvissa um framtíð greinarinnar

hefur mikil og vond áhrif að mati
útgerðarmannanna. Ein ástæða
kvótasamþjöppunar er óvissa sem
skapast í kringum kosningar.
Daði Hjálmarsson, útgerðarstjóri
KG Fiskverkunar, sem situr í stjórn
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
sagðist tengja vel við niðurstöður
rannsóknarinnar þegar Fréttablaðið bar þær undir hann.
„Maður upplifir sig bara sem
vonda karlinn, það er bara þannig,“
segir Daði.
Hann segir að ekki síst vegna
umræðu alþingismanna sé hallað á
útgerðarmenn að ósekju.
„Mér finnst umræða um að kerfið
sé óréttlátt vera mjög vitlaus. Ég
lendi oft í að þá er verið að vísa til

Mmm ...

Safaríkar klementínur
sem minna á jólin!

Maður upplifir sig bara
sem vonda karlinn,
það er bara þannig.
Daði Hjálmarsson, útgerðarstjóri
KG Fiskverkunar

einhvers sem gerðist löngu áður en
ég fæddist,“ segir hann.
Daði staðfestir það sem fram kom
í viðtölum við vinnslu rannsóknarinnar að langflestar sölur á kvóta
séu nálægt alþingiskosningum
vegna óvissu. Þetta sé ein ástæða
þess að minni útgerðarmenn séu
ekki fleiri en raun ber vitni.
Þá nefnir Daði það sem hann
kallar „spillingarpotta“ stjórnmálamanna. Þar á Daði við sértækan byggðakvóta sem að hans
sögn virkar öfugt og skaðar orðspor
greinarinnar.
„Fjölmiðlar apa líka oft einhverja
vitleysu eftir stjórnmálamönnum
án þess að kanna staðreyndir, hvað
sé rétt og rangt.“ SJÁ SÍÐU 6

Loftvarnaflautur
hluti af daglegu lífi
ÚKRAÍNA „Jafnvel litlir krakkar
eru alveg hljóðir og kippa sér ekkert upp við þetta,“ segir Kristjana
Aðalgeirsdóttir, sendifulltrúi svissneska Rauða krossins, sem er stödd
í Úkraínu.
Árásir Rússa hafa undanfarið að
mestu snúið að orkuverum og innviðum tengdum þeim. SJÁ SÍÐU 8

Kristjana
Aðalgeirsdóttir,
sendifulltrúi
svissneska
Rauða krossins í
Úkraínu
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Ný mathöll í gamla pósthúsinu

Lögreglan mun setja upp eftirlitsvélar á þremur meginleiðum.

Munu fjölga
myndavélum
á Austurlandi
kristinnpall@frettabladid.is

AUSTURLAND Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings samþykkti
í vikunni beiðni frá lögreglustjóranum á Austurlandi um leyfi vegna
uppsetningar eftirlitsmyndavéla við
þrjár aðalleiðir inn á Austurland.
Sveitarfélagið var hins vegar ekki tilbúið til að taka þátt í að greiða fyrir
vélbúnaðinn. Af sjö nefndarfulltrúum samþykktu fimm tillöguna,
einn sat hjá og einn var mótfallinn.
Í bókun ráðsins kemur fram að
það sé tilbúið að veita heimild fyrir
uppsetningu vélanna á tilgreindum
stöðum en bent er á að hugsanlega
þurfi að sækja um frekari leyfi.
Þegar kom að kostnaðarliðunum
var áréttað að sveitarfélagið myndi
ekki taka þátt í kostnaði við uppsetningu né rekstur vélanna og að
þær yrðu ekki hluti af eignarhaldi
sveitarfélagsins. n

Glæsileg ný Mathöll verður opnuð í gamla pósthúsinu í miðbænum klukkan 5 á föstudag. Níu veitingastaðir opna dyr sínar fyrst um sinn. 

Rannsóknarnefnd sé ekki tímabær
bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra segir skýrslu Ríkisendurskoðunar vel unna og mikilvægt plagg. Í henni komi fram efnislegir annmarkar við framkvæmd á
sölu Íslandsbanka sem sé það sem
þurfi að takast á við.
Kristrún Frostadóttir, formaður
Samfylkingarinnar, sakaði Katrínu
um að fórna prinsippunum.
„Í allri þessari umræðu hef ég lagt
áherslu á gagnsæi og að allt sé uppi
á borðum,“ segir Katrín. Bersýnilega
þurfi að endurskoða fyrirkomulagið. Vegna gagnrýni Kristrúnar
segir forsætisráðherra: „Ég veit ekki
hvaðan formaður Samfylkingar
hefur þá kúnstugu túlkun að ég telji
málið snúast um hagkvæmni í ríkisrekstri. Því miður hefur ýmsu verið
haldið fram í þessari umræðu sem
stenst enga skoðun."

Því miður hefur ýmsu
verið haldið fram í
þessari umræðu sem
stenst enga skoðun.
Katrín Jakobsdóttir,
forsætisráðherra

Hvað varðar umræðu um skipun
rannsóknarnefndar telur Katrín
hana ótímabæra. Stjórnskipunarog eftirlitsnefnd sé að hefja vinnu
við að fara yfir efni skýrslunnar
og kalla til sín gesti. Hluti framkvæmdarinnar er til skoðunar hjá
Fjármálaeftirlitinu. Mikilvægt sé að
bíða eftir þeim niðurstöðum. n

ómissandi með steikinni

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Nauðsynlegt að tappa af
sorgarlóninu annað slagið
Að ala upp börn í sorg er flókið verkefni og börn sem missa
foreldri takast á við missinn
og sorgina með mismunandi
hætti. Séra Matthildur Bjarnadóttir segir mikilvægt að börn
og foreldrar sem upplifi missi
geti speglað sig með öðrum í
svipaðri stöðu.
helenaros@frettabladid.is

S A M F É L AG Guðmundur Frey r
Sveinsson missti barnsmóður og
eiginkonu sína til sautján ára, Guðrúnu Birnu Kjartansdóttur, árið
2017 og ári síðar var Örninn, minningar- og styrktarsjóður, stofnaður
af þeim Heiðrúnu Jensdóttur og
séra Jónu Hrönn Bolladóttur. Þar er
boðið upp á samveru fyrir börn og
aðstandendur þeirra sem misst hafa
náinn ástvin.
„Það var gríðarlega mikilvægt
fyrir þau að fá að vera í jafningjahópi með fagaðila sem handleiðara,“ segir Guðmundur Freyr en
börnin hans hafa tekið þátt í starfi
Arnarins frá upphafi. Hann segir
að þrátt fyrir að þau hafi öll verið
að missa Guðrúnu Birnu sína þá
hafi hann verið að missa maka en
börnin móður sína. „Það er ekki
það sama og þau voru líka á mismunandi aldri og þroska. Þau eiga
mismikið af minningum og staða
þeirra er ólík innbyrðis þannig að
það var svo gott fyrir þau að vera
með jafningjum, hvert á sínum forsendum,“ segir Guðmundur Freyr
og bætir við að börnin hafi myndað
einstakan vinskap innan veggja
Arnarins.
Dagur barna í sorg er haldinn í
annað sinn í dag og í tilefni dagsins
fer fram málþing um sorg barna í
Vídalínskirkju. Þar verður fjallað
um þau úrræði og bjargráð sem
eru í boði í dag fyrir börn í sorg og
aðstandendur þeirra. Eitt af þeim

Séra Matthildur Bjarnadóttir og Guðmundur Freyr Sveinsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Svo safnast alltaf upp í
það aftur og svo þarf
að halda áfram að
tappa af.
Guðmundur Freyr Sveinsson

er Örninn og segir séra Matthildur
Bjarnadóttir, verkefnastjóri Arnarins, tilgang dagsins vera að ef la
vitundarvakningu um börn í sorg
og aðstandendur þeirra. Málþingið
verður í beinu streymi á fésbókarsíðu Vídalínskirkju. Að ala upp börn
í sorg er f lókið verkefni að sögn
Matthildar og því er mikilvægt að
einstaklingar sem þurfa að takast á
við slíkt geti speglað sig með öðrum
í svipaðri stöðu.

Aðspurður segir Guðmundur
Freyr börnin hafa tekist á við sorgina og missinn með mismunandi
hætti. Þau sem yngri eru geti oft átt
auðveldara með að tala um sorgina
og þann sem þau misstu án þess
að það hafi of mikil áhrif. Það geti
þó reynst erfiðara fyrir þau sem
eldri eru. „En maður græðir alltaf
á samtalinu, þótt maður fari ofan
í sorgina og verði sorgmæddur og
gráti þá líður manni alltaf betur á
eftir. Það einhvern veginn þarf bara
að tappa af þessu sorgarlóni annað
slagið og hleypa úr því. Svo safnast
alltaf upp í það aftur og svo þarf að
halda áfram að tappa af,“ segir Guðmundur Freyr einlægur.
Aðalmarkmiðið fyrir alla þá sem
eftir lifa sé að halda áfram og njóta
lífsins. Það sé dýrmætt og eina ósk
foreldra og þeirra sem hafi látist að
börnin geti notið lífsins sem þau
gáfu þeim. n
Nánar á frettabladid.is.

Vefverslun
husa.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Afsláttur gildir ekki af tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“.

Tilboðin gilda
líka í vefverslun

Opið til
20:00

Skútuvogur
Selfoss

HÚSASMIÐJU

DAGURINN
25% afsláttur

Allar seríur og jólaljós • Allt jólaskraut • Allar vörur í Blómavali • Allt á aðventukransinn
Dúkar og servíettur • Jólapappír og borðar • Kerti, stjakar og luktir • LADY málning (-30%)
Handverkfæri • Grohe og Damixa blöndunartæki eldhús og bað • Verkfærakassar
Öll rafmagnsverkfæri (DeWalt, Hikoki, Black+Decker, Milwaukee, Makita, Worx) • Smáraftæki • Perur og ljós (Gildir ekki af HUE)
Salerni og handlaugar • Eldhúsvaskar • Parket • Flísar • Hillurekkar (Avasco) • Áltröppur og stigar
Loftverkfæri (Tjep) • Háþrýstidælur • Pottar og pönnur • Glös og matarstell • Bökunarvörur • Gjafavörur
Gæludýravörur • Hreingerningarvörur • Pottaplöntur ... Kláraðu jólin og jólagjafirnar hjá okkur
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Mývetningar
sóttu geimskilti
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Björgunarsveitin Stefán í

Mývatnssveit sótti auglýsingaskiltið
sem íslenska ferðaþjónustan skaut
upp í geim í gær. Með aðstoð veðurloftbelgs sveif auglýsingaskiltið um
heiðhvolfið með skilaboðin „Ice
land. Better Than Space.“
Skiltinu var skotið á loft skammt
frá Kleifarvatni, fór upp í 35 þúsund
metra hæð og sveif austur. Tveimur
tímum síðar lenti það við Mývatn.
Fjöldi fólks er á biðlista fyrir
geimferðalög með fyrirtækjum sem
sérhæfa sig í slíkri ferðaþjónustu.
„Við höfum séð auknar vinsældir
geimferðalaga undanfarin tvö ár, og
sumir telja jafnvel að þetta sé framtíðaráfangastaður hinna ofur-ríku.
Við viljum setja þessa tískubylgju
í samhengi og benda á að það er
hægt upplifa ójarðneska fegurð hér
á Íslandi og margt annað sem er einstakt í heiminum,“ segir Sigríður
Dögg Guðmundsdóttir, fagstjóri
ferðaþjónustu hjá Íslandsstofu. n

Mælti með að fara
í aðgerð erlendis
benediktboas@frettabladid.is

STJÓRNSÝSL A Guðmundur Ingi
Kristinsson, þingmaður Flokks
fólksins, ráðlagði í síðustu viku einstaklingi, sem sagðist ekki hafa efni
á því að fara í Klíníkina í Ármúla í
liðaskiptaaðgerð, að fara til útlanda
í aðgerð. „Það er ömurlegt að segja
við mann að fara til útlanda og það
kostar þrisvar sinnum meira,“ sagði
Guðmundur í ræðustól á Alþingi.

Guðmundur
Ingi Kristinsson,
þingmaður
Flokks fólksins

Guðmundur var þar til að ræða
biðlista í heilbrigðiskerfinu. Sagði
hann að biðlistarnir sköðuðu fólk
andlega og líkamlega svo það byði
varanlegan skaða af.
Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra sagðist binda vonir við
vinnu aðgerðahóps sem hann skipaði á dögunum. Þessum hóp var
falið að ná heildrænt utan um þá
áskorun sem felst í að stytta biðlista
eftir liðskiptaaðgerðum. n
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Vilja bjarga hestunum í Borgarfirði frá slátrun
odduraevar@frettabladid.is

DÝRAVERND Birta Flókadóttir er
meðal þeirra sem standa fyrir söfnun til þess að bjarga hestum, sem
hafa verið vanræktir í Borgarfirði,
frá sláturhúsi. Hún segir að hópurinn
hafi safnað fyrir sex hrossum en vonast eftir því að geta bjargað fleirum.
Mál búfénaðar á Nýja-Bæ hefur
verið til umfjöllunar síðustu vikur.
Í síðasta mánuði voru 13 illa hirtir
hestar af bænum sendir í slátur-

hús. Spurð hvers vegna hún standi
í þessu segir Birta að hún sé hestakona og dýravinur. „Og fannst rosalega leiðinlegt að sjá hrossin sem
höfðu verið innilokuð í sumar og
horuð losna út en enda svo samt í
sláturbílnum. Þetta eru upprennandi reiðhestar sem er bara synd að
lendi í sláturhúsinu og ég veit að það
eru margir sem eru sama sinnis.“
Hægt er að styrkja söfnunina á
vefsíðunni soshestar.com en 26
hestar eru enn á bænum og tíu

Birta er hestakona og dýravinur.

metnir viðkvæmir. „Það væri frábært að geta bjargað f leirum en
sex,“ segir Birta sem jafnframt hefur
stofnað Facebook-hóp þar sem hægt
verður að fylgjast með hvernig
hrossunum mun reiða af í kjölfarið.
„Við áætlum að það kosti um 30
þúsund á mánuði að framf leyta
hrossunum, hús og fóður í vetur
til að koma þeim til heilsu,“ segir
Birta. Þeir sem það geri geti fengið
upplýsingar um hrossin og hvernig
þeim líði. n

Hóflegar gjaldskrárhækkanir fyrri
ára að koma í bakið á sveitarfélögum
Útlit er fyrir umtalsvert
meiri gjaldskrárhækkanir
sveitarfélaganna um áramót
en undanfarin ár. Algengar
hækkanir eru á bilinu 5 til 10
prósent.

Leikskólagjöldin hækka
en dekka sífellt
minni rekstrarkostnað.

MYND/AÐSEND

kristinnhaukur@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL Útlit er fyrir að
gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga
verði á bilinu 5 til 10 prósent í flestum f lokkum. Í faraldrinum voru
þær f lestar ekki hærri en 2,5 prósent. Tillögur um hækkanir gætu
þó breyst í ljósi breyttrar verðbólguspár Hagstofunnar og kjaraviðræðna.
„Það er ekki ljóst hvernig þetta
fer,“ segir Sigurður Snævarr, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs
Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Fljótt á litið sýnist honum gjaldskrárhækkanir vera á bilinu 5 til 10
prósent en sambandið hefur ekki
nákvæma yfirsýn yfir það.
Fjárhagsáætlanir hafa verið
lagðar fram en ekki samþykktar og
gætu breyst. „Þessar hækkanir eru
byggðar á eldri spám Hagstofunnar
frá því í júní. Síðan hefur komið ný
spá með verri verðbólguhorfum,“
segir Sigurður. „Það hafa líka komið
kröfur frá verkalýðshreyfingunni
um að bæði ríki og sveitarfélög
stilli gjaldskrárhækkunum í hóf.“
Hjá Reykjavíkurborg eru algengar gjaldskrárhækkanir í kringum 5
prósent. Þetta á meðal annars við
leikskólagjöld, frístundaheimili
og árskort í sund. Þetta eru minni
hækkanir en víða annars staðar en
á móti kemur að fasteignagjöldin
hækka að meðaltali um 20 prósent þar sem álagningarhlutfallið
verður óbreytt, það er 0,18 prósent

Það er ekki ljóst
hvernig þetta fer.

Sigurður
Snævarr, sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga

af fasteignamati heimila og 1,6 prósent af atvinnuhúsnæði.
Í Kópavogi verða almennar
gjaldskrárhækkanir 7,7 prósent og
í Hafnarfirði er algeng hækkun 9,5
prósent. Svo sem á heimaþjónustu,
leikskólagjöldum, tónlistarskóla
og fæðisgjaldi í skólum. Sorphirðugjald í Hafnarfirði hækkar hins
vegar um 31,5 prósent.
Akureyrarbær hefur boðað 10
prósenta hækkanir á velferðarsviði,
svo sem í félagslegri heimaþjónustu
og heimsendum mat. Annað hækkar um 7 til 10 prósent.
Í Skagafirði hefur til dæmis verið
boðuð 6 prósenta hækkun leikskólagjalda og 7,7 prósenta hækkun
fæðisgjalds, bæði í grunn- og leikskólum. Hækkanir eru hófsamari í
Fjarðabyggð, tæp 5 prósent í flestum flokkum svo sem vatns- og hitaveitu, leikskóla og frístund.

Í faraldrinum gaf Samband
íslenskra sveitarfélaga út tilmæli,
vegna Lífskjarasamninganna, um
að gjaldskrárhækkanirnar yrðu
ekki meiri en 2,5 prósent. Sigurður
segir að hóflegar hækkanir séu að
koma í bakið á sveitarfélögunum,
sem glími mörg hver við erfiðleika.
Vandinn nær hins vegar lengra
aftur í tímann. „Yfir lengri tíma séð
hafa gjaldskrár sveitarfélaga alls
ekki haldið í við verðbólgu eða lífskjör almennings,“ segir Sigurður og
nefnir leikskólana sem dæmi. Það
er að í upphafi aldarinnar hafi leikskólagjöld dekkað um 25 til 30 prósent rekstrarkostnaðar.
Þetta hlutfall var rúmlega 9 prósent í fyrra og miðað við aukinn
fyrirséðan rekstrarkostnað munu
þær gjaldskrárhækkanir sem boðaðar hafa verið ekki ná að halda í
við hann. n

ÓMISSANDI HLUTI
AF FJÖLSKYLDUNNI
JEEP® COMPASS TRAILHAWK 4XE
ALVÖRU JEPPI – ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
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Hátíðarkalkúnninn
er kominn á
matseðilinn!
Kalkúnabringur
með brúnuðum kartöflum,
gulum baunum, kalkúnafyllingu
og rauðvíssósu

1.395,-

Sörur
með súkkulaði eða karamellu

395,-/stk.

Jólamarkaður í
gróðurhúsunum
Jólamarkaðurinn er opinn í gróðurhúsunum fyrir framan verslunina
alla daga frá kl. 11-20. Þar finnur þú lifandi jólatré, fallegar sígrænar
plöntur, greni og fleiri jólavörur í bland við úrval af gómsætu góðgæti
fyrir eftirminnilegar og bragðgóðar samverustundir; smákökudeig,
piparkökuhús, glögg og fleira! Komdu og upplifðu sannkallaða
jólastemningu, við tökum vel á móti þér!

Verslun opin 11-20 alla daga
Skoðaðu alla afgreiðslutíma á IKEA.is
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Þótt oft sé
haldið fram að
útgerðin ráði of
miklu hér á landi
líta stjórnendur
stóru sjávarútvegsfyrirtækjanna þannig á
að eftirlit með
greininni sé
óvinveitt og
ekki sé tekið
tillit til þeirra
sjónarmiða.
FRÉTTABLAÐIÐ/


Bjarni laskaður en muni lifa af
bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL „Þetta hefur verið erfitt
mál fyrir Bjarna. Hann hefur laskast aðeins á þessu máli, alla vega til
skamms tíma. En hvort þetta muni
hafa langvarandi bein áhrif, það er
ég ekki viss um,“ segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði
við Háskólann á Bifröst.
Krafa minnihlutans um óháða
rannsóknarnefnd virðist andvana
fædd, því ólíklegt er að einhver úr
meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar muni snúast á sveif með
minnihlutanum, eins og þyrfti til.
Kristrún Frostadóttir, formaður
Samfylkingarinnar, lýsti í Fréttablaðinu miklum vonbrigðum með
að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hefði varið Bjarna eftir útgáfu
skýrslunnar. Katrín hefði kastað
prinsippum og ákalli um traust „út
um gluggann“.
Um þetta segir Eiríkur:
„Ég held að Katrín gæti vel klárað
þetta kjörtímabil með ágætum
sóma, en samstarfið verður stöðugt
erfiðara fyrir hana, því í ríkisstjórn-

Þetta hefur verið erfitt
mál fyrir Bjarna.

STEFÁN

Eiríkur Bergmann, prófessor

inni eru mjög ólíkir f lokkar með
ólíka stefnu þar sem hún verður að
standa með samstarfinu fremur en
prinsipp-afstöðu flokksins í sumum
málum.“
Eiríkur segir að togstreita sé innbyggð í samstarf ólíkra f lokka í
ríkisstjórninni. Sú togstreita komi
betur fram eftir því sem á líður. n
Lögreglan þarf
oft að hafa
afskipti af
unglingum með
hnífa. 

FRÉTTABLAÐIÐ/


STJÓRNSÝSLA Mannréttinda- og
of beldisvarnarráð Reykjavíkurborgar lýsa yfir áhyggjum af stöðu
eineltismála, aukinni of beldismenningu meðal ungmenna og
hatursorðræðu og auknu aðkasti
sem hinsegin ungmenni verða fyrir.
Ráðið ályktaði á síðasta fundi
sínum um þessi þrjú atriði.
Hrikalegar frásagnir af einelti
hafa birst að undanförnu og segir
ráðið að óbreytt ástand kalli á
endurskoðun núverandi verkferla
og ekki síður endurskoðun framkvæmdar á þeim verkferlum sem til
staðar eru – ekki síst með hliðsjón
af stafrænu of beldi og snjallsímanotkun grunnskólabarna.
Þá lýsti ráðið yfir áhyggjum af

Stjórnendur í sjávarútvegi
upplifa eigið starfsumhverfi mun óvinveittara en
oftast kemur fram í opinberri umræðu. Mikill tími
fer í áróður. Skortur á sýn og
stefnumótun stjórnvalda er
sagður hamla greininni.
bth@frettabladid.is

ANTON BRINK

Áhyggjur af vopnaburði og hrottum
benediktboas@frettabladid.is

Útgerðarmenn verja mjög
miklu í hagsmunagæslu

aukinni ofbeldismenningu á meðal
ungmenna og ekki síst auknum
vopnaburði ungmenna. Ráðið
telur mikilvægt að öll svið og stofnanir borgarinnar kanni ítarlega með
hvaða hætti viðkomandi svið eða
stofnun hefur snertiflöt við aukna
of beldismenningu meðal ungmenna og til hvaða úrræði mætti
grípa í því samhengi.
Loks lýsti ráðið yfir áhyggjum af
auknu aðkasti sem hinsegin ungmenni verða fyrir. Ráðið telur brýnt
að Reykjavíkurborg vinni kerfisbundið gegn þessu vandamáli og
styðji vel við og tryggi fjármögnun
allra þeirra verkefna sem í gangi
eru innan borgarinnar, til dæmis
Regnbogavottun, Hinsegin félagsmiðstöðina og frístundastarf fyrir
hinsegin börn 10–12 ára. n

SJÁVARÚTVEGUR Æðstu stjórnendur
stærstu útgerðarfyrirtækja á Íslandi
eru mjög óánægðir með starfsumhverfi sitt. Þetta sýnir ný rannsókn
sem Kristján Vigfússon, kennari við
Háskólann í Reykjavík, hefur unnið
og birtist í erlendu vísindatímariti,
Marine Policy.
Að sögn Kristjáns er ein helsta
niðurstaða rannsóknarinnar að
stjórnendur telja að ytri hindranir sem snúa að stærstum hluta að
stjórnvöldum hamli stefnumótun
og þróun fyrirtækjanna og þar með
þróun greinarinnar.
Skortur á framtíðarsýn stjórnvalda skapi mikla óvissu og sé að
mati stjórnendanna fyrirstaða sem
valdi áhættu í fjárfestingum og uppbyggingu og bitni á samkeppnishæfni greinarinnar.
Þá kemur fram í rannsókninni að
hávær og neikvæð pólitísk umræða
um sjávarútveg og þar með óvissa
um framtíð greinarinnar hafi mikil
áhrif. Fram kom í viðtölum að sögn
Kristjáns að ein ástæða kvótasamþjöppunar væri óvissa sem skapast í kringum kosningar. Ótti um
breytingar valdi því að sumir minni
aðilar selji sinn kvóta áður en gengið
er að kjörborði.

Umræða um Fiskistofu og fleiri
eftirlitsstofnanir hverfist gjarnan
um ónógt eftirlit, einkum með
stærri félögum. Stjórnendur stóru
fyrirtækjanna telja eigi að síður að
eftirlit með greininni sé óvinveitt.
Í reglugerðarumhverfinu sé ekki
tekið tillit til þeirra sjónarmiða.
Sífelldar breytingar á reglum varðandi kvótakerfið og stjórn fiskveiða
séu þeim oft í óhag að því er fram
kemur í rannsókninni.
Þá kemur fram að mikill tími og
orka fari í „lobbíisma“, það er að
segja áróður, hjá fyrirtækjunum.
Stjórnendur halda því fram að
ósanngjarnar og rangar fréttir séu
f luttar af fjölmiðlum sem leggist
gegn stórútgerðinni og leiðrétti ekki
rangfærslur og rangar fréttir.
Innri þættir sem plagi sjávarútveginn helst eru samkvæmt
rannsókninni tungumálavandi
og áskoranir sem tengist fjölþjóðlegu vinnuafli. Einnig sé skortur á
menntuðu og sérhæfðu starfsfólki
í greininni.
„Það sem kom mér kannski mest á
óvart var hversu mikill tími og orka
fer í það hjá æðstu stjórnendum að
takast á við stjórnvöld og bregðast
við almennri pólitískri umræðu um
greinina í fjölmiðlum,“ segir Kristján Vigfússon.
„Einnig finnst mér áhugavert
hvernig skortur á framtíðarsýn
stjórnvalda og getuleysi til að ná
sátt um sjávarútveginn hefur áhrif
á greinina og viðheldur sífelldum
átökum sem ekki sér fyrir endann
á,“ bætir Kristján við.
Kristján segir að útgerðarmenn
upplifi stjórnvöld jafnvel þannig

Það sem kom mér
kannski mest á óvart
var hversu mikill tími
og orka fer í það hjá
æðstu stjórnendum að
takast á við stjórnvöld.

Kristján Vigfússon, kennari
í Viðskiptadeild
HR

að þau leggi lykkju á leið sína til að
þvælast fyrir greininni með sífelldum breytingum og jafnvel hótunum
og upphrópunum.
Á sama tíma sjái stjórnendur fyrir
sér enn stærri og öf lugri sjávarútvegsfyrirtæki sem hafi stjórn á
allri virðiskeðjunni frá veiðum og
vinnslu inn á borð neytandans.
Fyrirtækin stefni að auknum vexti
og aukinni hlutdeild í fiskeldi til að
geta tryggt afhendingaröryggi og
sinnt aukinni eftirspurn.
Viðmælendur rannsóknarinnar
voru allir framk væmdastjórar
stórra sjávarútvegsfyrirtækja sem
samtals ráða yfir um 50 prósentum
af fiskveiðikvótanum. n

25%
afsláttur
-30%
15332661
Concetto eldhústæki
há sveifla, króm.

Verð: 26.107

Almennt verð: 37.295

af öllu Grohe

og allt að 35% afsláttur af völdum Grohe vörum

Landsátak í sundi
1.-30. nóvember
Nú stinga landsmenn sér til sunds og safna
sundmetrum. Skráðu þína sundvegalengd
á syndum.is og taktu þannig þátt í að synda
hringinn í kringum landið.
Allir þátttakendur geta átt möguleika á að
vinna vegleg verðlaun.

#syndum
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Loftvarnaflautur orðnar hluti af
daglegu lífi margra Úkraínumanna
Síðast var vitað um ferðir Friðfinns
10. nóvember.

Lögreglan óskar
eftir myndefni úr
Vogahverfinu
kristinnhaukur@frettabladid.is

MANNSHVÖRF Samkvæmt tilkynn
ingu frá lögreglunni í gærkvöldi
stendur enn yfir leit að Friðfinni
Frey Kristinssyni. Síðast er vitað
um ferðir hans fimmtudagskvöldið
10. nóvember, klukkan 19, þegar
hann fór frá Kugguvogi í Reykjavík.

Friðfinnur er 42 ára
gamall, 182 sentimetrar á hæð og grannvaxinn.

Lögreglan óskar eftir því að fólk
sem er með öryggis- eða eftirlits
myndavélar í nágrenni við það
svæði hafi samband, til þess að lög
reglan geti kannað hvort þar sjáist
til ferða Friðfinns eftir áðurnefnda
tímasetningu.
Einnig eru íbúar í nágrenn
inu beðnir um að athuga hjá sér
geymslur, stigaganga, garðskúra
og fleira í þeim dúr og athuga hvort
þar sé eitthvað sem geti hjálpað til
við leitina. Þau sem geta gefið upp
lýsingar til lögreglu eru beðin um að
hringja í síma 112.
Friðfinnur er 42 ára gamall, 182
sentimetrar á hæð, grannvaxinn,
brúnhærður og með alskegg. Hann
var klæddur í gráa peysu, gráar jogg
ingbuxur og bláa íþróttaskó. n

Sendifulltrúi Rauða krossins
sem undirbýr húsnæðislausir
fyrir flóttafólk í Úkraínu fyrir
veturinn segir loftvarna
flautur vera orðnar hluta af
daglegu lífi margra Úkraínu
manna nú þegar stríðið er á
níunda mánuði.

Húsnæðis
úrræði
fyrir flóttafólk
í Úkraínu eru
oft í gömlum
skólum, barna
heimilum eða
íþróttahúsum.

MYNDIR/KRISTJANA

sigurjon@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Loftvarnaflautur í Úkra
ínu eru orðnar hluti af hversdags
legu lífi Úkraínumanna, enda er
stríðið þar á níunda mánuði og hafa
loftárásir Rússa komið í bylgjum
á þeim tíma. „Þetta er orðið svo
hversdagslegt. Jafnvel litlir krakkar
eru alveg hljóðir og kippa sér ekk
ert upp við þetta,“ segir Kristjana
Aðalgeirsdóttir, sendifulltrúi sviss
neska Rauða krossins, sem stödd er
í Úkraínu.
Þegar blaðamaður ræddi við
Kristjönu á þriðjudaginn var hún
stödd í loftvarnabyrgi, enda var þá
einungis klukkustund liðin frá því
að Rússar hófu f lugskeytaárásir
sínar þann daginn. „Ég sit hérna
í loftvarnabyrginu, það rigndi
sprengjum yfir Kænugarð rétt áður
en við byrjuðum að tala saman. Það
voru sendar sprengjur yfir allt land
ið,“ segir Kristjana, en hún er stödd í
Kropíjvníjtsjí, borg sem staðsett er í
miðri Úkraínu.
Kristjana segir alla vera orðna
vana því að hlaupa niður í loft
varnabyrgi þegar heyrist í flautun
um. „Fólk venst þessu, fólk aðlagast.
Það er svo stórkostlegt við mann
eskjuna að aðlagast aðstæðum og
gera það besta úr verstu stöðunni,“
segir hún.
Kristjana hefur starfað fyrir
nokkur hjálparsamtök, en verkefni
hennar í Úkraínu snýst um undir
búning húsnæðislausna fyrir flótta
fólk áður en veturinn gengur í garð.
Yfir sex milljónir Úkraínumanna
eru á flótta innan Úkraínu og verk
efni Kristjönu snýst um að koma
þeim fyrir á öruggum stöðum.
„Það eru margir, og það eru oftast
þeir sem eru berskjaldaðastir sem
eru í þessum búðum. En þær eru oft
í gömlum skólum, barnaheimilum,
íþróttahúsum og svoleiðis. Margar
þessar byggingar eru mjög gamlar
og illa undirbúnar því að hýsa fólk
til lengri tíma,“ segir Kristjana.
„Verkefnið sem ég er að vinna að
núna er að aðlaga þessar byggingar
sem nú hýsa f lóttafólk, gera við
gerðir, breytingar og annað til þess
að þær geti hýst fólkið,“ segir hún

AÐALGEIRSDÓTTIR

Það þarf að
huga að ýmsu
þegar reynt er
að einangra
húsnæði fyrir
veturinn.
 MYND/KRISTJANA

Þau hafa tekið þessu
með þrautseigju.

AÐALGEIRSDÓTTIR

Kristjana
Aðalgeirsdóttir,
sendifulltrúi
svissneska
Rauðða krossins
í Úkraínu

og bætir við að þessar breytingar
felist í því að auka einangrun, skipta
um glugga, koma fyrir salernis- og
eldunaraðstöðu og svo framvegis.
Þá segir Kristjana úkraínska vet
urinn geta orðið mjög kaldan. „Það
getur farið alveg niður í þrjátíu stiga
frost og það er það sem við erum að
búa okkur undir.“
Árásir Rússa hafa að undan

förnu mestu snúið að orkuverum
og innviðum tengdum þeim. Einn
hluti verkefnis Kristjönu snýst um
undirbúnings þess ef til rafmagns
leysis kemur. „Núna í dag erum
við rafmagnslaus. Ég sit hérna með
höfuðljós á mér því það er ekkert
rafmagn,“ segir Kristjana.
Hún segir úkraínsku þjóðina vera
stórkostlega. „Þau hafa tekið þessu

með þrautseigju og það er mikill
baráttuvilji í þeim. Það er mikil
bjartsýni. Það er ekki spurning fyrir
þeim að þau eru að fara að vinna
þetta stríð. Það er bara spurning
hvað það mun taka langan tíma
og hversu mikilla fórna það mun
krefjast.“
Kristjana segir að þrátt fyrir að
margir Úkraínumenn séu orðnir
vanir því að hlaupa niður í loft
varnabyrgi þegar loftvarnaf laut
urnar gjalla, og heimsfréttir sums
staðar séu farnar að snúast um
annað, þá megi þetta stríð ekki
gleymast.
„Þetta má ekki gleymast, það eru
yfir sex milljónir manna á f lótta
innan Úkraínu og sjö milljónir í Evr
ópu, meðal annars á Íslandi. Þetta
snertir okkur öll,“ segir hún. n

„Urta er frumlegt verk sem hrífur
lesandann ... verk sem á skilið mikið lof.“
INGIBJÖRG IÐA AUÐUNARDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ

„Mögnuð bók.“
EGILL HELGASON / KILJAN

„Það er hrein nautn að grípa hana og lesa.“
STEINGERÐUR STEINARSDÓTTIR

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Virka daga 10–18 | Lau 11–17 | Sun 12–16 | www.forlagid.is

Gleðilegar jólaseríur
úti & inni

30%
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A
ÍUM
AF JÓLASER

Verðdæmi útiseríur:

Mikið úrval af
rakavörðum
fjöltengjum IP44
Verð frá
kr.

1.99 5

SENDUM UM
LAND ALLT!

www.murbudin.is

LED jólasería - hvít - 40 ljós - IP65 ..........................
LED jólasería - hvít - 100 ljós - IP44 ........................
LED jólasería - marglit - 200 ljós - IP44 ...................
LED ljósaslanga - marglit - 10 m - IP65 ..................
Framlengingarsnúrur
2-25 metra. Verð frá kr

995

Kapalkefli 10 metrar

4.355

kr. 1.257 verð áður: 1.795
kr. 1.397 verð áður: 1.995
kr. 1.957 verð áður: 2.795
kr. 3.497 verð áður: 4.995

Kapalkefli 15 metrar

6.855
25 metrar
kr. 8.995
50 metrar
kr. 15.645

Kapalkefli, rakavarið IP44 25 metrar

11.795

Gott verð fyrir alla í

20ár

2002 – 2022
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Gleðidagur þegar Guðmundur tryggði sig á mótaröðina
kristinnpall@frettabladid.is

GOLF „Þetta var mikill gleðidagur
fyrir íslenska kylfinga og golfíþróttina, ekki spurning. Þetta er eins
og að komast í Meistaradeildina
hvað varðar verðlaunaupphæðir
sem standa til boða,“ segir Brynjar
Eldon Geirsson, framkvæmdastjóri
Golfsambandsins, spurður hvaða
þýðingu það hefði fyrir Guðmund
Ágúst Kristjánsson að komast inn á
Evrópumótaröðina í golfi.
Guðmundur Ágúst varð í gær
annar karlkylfingurinn til að ná
að komast inn á sterkustu mótaröð
Evrópu. Birgir Leifur Haf þórsson
varð sá fyrsti sem komst á Evrópumótaröðina árið 2006 og hélt
keppnisréttinum 2007 en undanfarin ár hafa íslenskir kvenkylfingar
keppt á Evrópumótaröðinni.
Kylfingurinn lenti í 19.–22. sæti
á lokastigi úrtökumótsins sem fór

fram í Tarragona á Spáni þar sem
efstu 25 kylfingarnir komust inn á
mótaröðina eftir sex hringi.
„Stelpurnar eru búnar að vera
í bílstjórasætinu undanfarin ár.
Guðrún Brá, Valdís Þóra og Ólafía
hafa gert frábæra hluti fyrir golf á
Íslandi. Við sáum jákvæð áhrif þess
á yngri kylfinga þegar Ólafía komst
inn á LPGA og það sama verður vonandi upp á teningnum núna að sjá
Guðmund komast inn. Þau eru frábærar fyrirmyndir fyrir yngri kynslóðirnar.“
Brynjar segir að þetta afrek komi
honum í sjálfu sér ekki á óvart.
„Þegar horft er til baka hefur
hann verið meðal efnilegustu kylfinga Evrópu lengi. Hann vann stór
alþjóðleg unglingamót á sínum tíma
og er frábær kylfingur þannig að
þetta kemur í sjálfu sér ekki á óvart.
Næsta mót er bara fljótlega, þannig
að hann fær ekki langan tíma til að

njóta augnabliksins heldur þarf að
halda áfram að vinna,“ segir Brynjar
léttur.
Golfsambandið kemur til með að
styðja hann fjárhagslega við að eltast við drauminn líkt og í tilfellum
annarra atvinnukylfinga sem hafa
komist á þetta stig.
„Það er alltaf ákveðin hræðsla af
okkar hálfu við að einstaklingar
gefist upp of snemma í ljósi þess
hvað það kostar oft að eltast við
drauminn. Þetta er harður heimur
og það er erfitt að vera einn á flakki
í þessari baráttu. Það er margt
sem togar í þessa ungu kylfinga en
afrekssjóðurinn okkar hefur gert vel
að styðja við þau,“ segir Brynjar og
segir það markmið sjóðsins.
„Hann þarf enn stuðning okkar
þegar hann byrjar þessa mótaröð
en vonandi verður hann sjálfbær og
flýgur úr hreiðrinu. Það er markmið
sjóðsins.“ n

Guðmundur lék hringina sex á átján höggum undir pari og deildi 19.–22. sæti
á Spáni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sprengingin í Póllandi líklega slys
Yevgeny Simkin, einn stofnenda
Samizdat Online.

Vilja takast á við
áróðursvél Pútíns
gar@frettabladid.is

FJÖLMIÐLAR Yfir eitt hundrað milljónir Rússa geta í dag ekki skoðað
þúsundir vefsíðna sem stjórnvöld
hafa látið loka á. Spænska blaðið El
País segir 10 milljónir af þessu fólki
ekki hafa aðgang að interneti yfirhöfuð. Milljónir að auki hafi ekki
tækniþekkingu til að komast fram
hjá hindrunum á netinu.
Þetta ástand segir El País hins
vegar vera að taka hröðum breytingum. Rætt er við Yevgeny Simkin,
einn stofnenda samtakanna Samizdat Online, um viðleitni þeirra til að
komast fram hjá ritskoðuninni. Þeir
hafi skapað tæki til að fólk geti dreift
efni á auðveldari hátt.

Talið er að um 34 milljónir Rússa hafi fengið
sér svokallaða VPNtengingu vegna ritskoðunar stjórnvalda.

Þótt talið sé að í dag séu um 34
milljónir Rússa sem hafi fengið sér
svokallaða VPN-tengingu vegna
ritskoðunar stjórnvalda þá bendir
El País á að það sé aðeins um fjórðungur þjóðarinnar. Með VPN- tengingum eru nöfn notendanna hulin
og þeir hafa aðgang að bönnuðu efni
á borð við erlendar fréttastöðvar.
Yevgeny Simkin, sem sjálfur býr í
Bandaríkjunum að sögn El País, segist leggja sitt af mörkum til að „grafa
undan áróðursvél Pútíns“, eins og
hann orðar það. n

Eldflaug sem varð tveimur
Pólverjum að bana við kornverksmiðju kom líklegast frá
úkraínsku loftvarnakerfi. Forseti Póllands segir að ekkert
bendi til þess að þetta hafi
verið viljandi árás. Bæði Rússland og Úkraína notast við
S-300 loftvarnakerfi.
helgisteinar@frettabladid.is

PÓLLAND Fréttastofa AP ásamt
heimildum innan bandaríska
hersins hafa greint frá því að eldflaug sem sprakk í pólska bænum
Przewodów skammt frá landamærum Úkraínu hafi komið frá
úkraínsku loftvarnakerf i. Eldflaugunum hafi verið ætlað að mæta
þeim rússnesku, en Rússar hafa
skotið eldflaugum víða um Úkraínu
seinustu daga.
Flugskeytum hafði meðal annars
verið beint að Kænugarði, Lvív og
Karkív og eru einnig fregnir af því
að rússnesk eldflaug hafi hæft Moldóvu og valdið stórfelldu rafmagnsleysi.
Árásirnar voru þær fyrstu síðan
Úkraínumenn náðu stjórn á borginni Kherson í suðurhluta landsins.
Úkraínsk yfirvöld telja að árásirnar
tengist einnig ávarpi Volodímírs
Zelenskíjs á G20-ráðstefnunni þar
sem hann sagði að það væri kominn
tími til að stríðinu myndi ljúka.
Eftir sprenginguna fóru vangaveltur f ljótlega af stað um hvort
þetta gæti hafi verið rússnesk eldflaug sem rataði af leið, en Pólland
er aðildarríki NATO og er árás á eitt
eða fleiri aðildarríki bandalagsins
túlkað sem árás á þau öll.
Skömmu eftir að greint hafði
verið frá sprengingunni virkjuðu
pólsk yfirvöld fjórðu grein NATOsáttmálans. En sú grein kallar á sameiginlegan fund allra aðildarríkja ef
öryggi eins ríkis innan bandalagsins
er ógnað. Fimmta grein sáttmálans
lýsir því yfir að árás á eitt bandalagsríki hafi átt sér stað og hefur sú
grein aðeins verið virkjuð einu sinni
af hálfu bandarísku ríkisstjórnarinnar í kjölfar hryðjuverkaárásarinnar 11. september.
Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, segir að ekkert bendi
til þess að Rússar séu að undirbúa
hernaðaraðgerðir gegn ríkjum
NATO. Á blaðamannafundi ítrekaði
hann að þrátt fyrir að eldf laugin
sem lenti í austurhluta Póllands
hefði líklegast komið frá úkraínsku
loftvarnakerfi, þá lægi ábyrgðin
alfarið hjá Mosku.
„Höfum eitt á hreinu, þetta er
ekki Úkraínu að kenna. Rússar bera
endanlega ábyrgð þegar þeir halda

Forseti Póllands segir að ekkert bendi til þess að þetta hafi verið viljandi árás gegn Póllandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Sprengingin í Póllandi var „líklegast óviljandi“

Talsmenn NATO segja að eldflaugin sem lenti í Póllandi (við landamæri Úkraínu) hafi líklega
komið frá úkraínsku loftvarnarkerfi og verið ætlað að verjast rússneskum eldflaugaárásum.
RÚSSLAND
PÓLLAND

15. nóvember,
Przewodów: Sprenging
verður tveimur
að bana við kornverksmiðju. Andrzej Duda,
forseti Póllands, segir að
sovésk S-300 eldflaug sé
líklegasti sökudólgurinn.

PÓLLAND

ÚKRAÍNA

10 km

ÚKRAÍNA

6 mílur

Lvív

S-300PM
loftvarna-eldflaugakerfi

Lengd: 7,5 m Drægni: 150 km

Hraði: Mach 6 (2.000 m/sek)
Hátt í 32 eldflaugar komast
fyrir í einu S-300 tæki.

Heimildir: Reuters, NATO, Jane’s Strategic Weapons Systems

Rússar bera endanlega
ábyrgð þegar þeir
halda áfram ólöglegu
stríði sínu gegn Úkraínu.

© GRAPHIC NEWS

Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri
NATO

áfram ólöglegu stríði sínu gegn
Úkraínu,“ segir Stoltenberg.
Forseti Póllands segir að ekkert
bendi til þess að þetta hafi verið
viljandi árás gegn Póllandi og voru
rússnesk stjórnvöld f ljót að neita
allri sök. Neyðarfundir voru engu
að síður haldnir hjá aðildarríkjum
Atlantshafsbandalagsins og í þjóðaröryggisráði Póllands.
Dmítrí Peskov, talsmaður rússnesku ríkisstjórnarinnar, sakar
vestræn ríki um taugaveiklun og
segir að yfirvöld í Varsjá hefðu strax
átt að benda á að úkraínska loftvarnakerfið væri sökudólgurinn.
Bæði Rússland og Úkraína notast
við gömul sovésk loftvarnakerfi
og þar á meðal hið umrædda S-300
loftvarnaeldflaugakerfi. n

KONTOR REYKJAVÍK
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Lækkun sæðistölu mælist nú í öllum
heimsálfum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sæðistala karla
heimsins lækkar
kristinnhaukur@frettabladid.is

Forsetakosningarnar eru árið 2024.

Trump býður sig
fram til forseta í
þriðja skiptið
ragnarjon@frettabladid.is

BANDARÍKIN Donald Trump, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna,
hefur tilkynnt að hann muni bjóða
sig fram til embættis forseta í þriðja
skiptið árið 2024. Þetta tilkynnti
hann á Mar-a-Lago setrinu fræga í
Flórída sem hefur orðið að höfuðstöðvum forsetans.
Trump stígur fram undir þrýstingi frá flokksbræðrum sínum og
-systrum og Repúblikanar vilja
margir meina að slæmt gengi
þeirra í nýafstöðnum kosningum
sé honum að kenna.
Þegar Joe Biden, núverandi forseti Bandaríkjanna, var spurður
hvort hann hefði skoðun á framboði
Trumps sagði hann „nei, í rauninni
ekki“ en hann er nú staddur á G20leiðtogafundinum sem fram fer á
Balí. n

Geimfarinn Buzz Aldrin gengur á tunglinu.

MYND/NEIL ARMSTRONG

Geimfarið Artemis-1 tekur á loft á Canaveral-höfða í Flórída í átt til tunglsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Mannkynið snýr aftur til tunglsins
Fyrsta geimfarinu á vegum
Artemis-áætlunarinnar var
skotið á loft í gær eftir nokkurra mánaða tafir. Eldflaugin
sem ferjaði geimfarið er sú
öflugasta í sögunni og er
verkefninu ætlað að undirbúa
mannaða áhöfn sem mun fara
til tunglsins í fyrsta sinn síðan
1972.
helgisteinar@frettabladid.is

GEIMVÍSINDI Rétt fyrir klukkan sjö í
gærmorgun að íslenskum tíma var
geimfarinu Artemis-1 skotið á loft frá
Canaveral-höfða í Flórída og er þetta
fyrsta geimskotið af þremur sem
NASA hefur skipulagt fyrir næstu
þrjú árin í Artemis-áætluninni.
Eldflaugin flutti með sér ómannaða geimhylkið Óríon og um borð
sitja þrjár gínur sem hafa það verkefni að skynja og mæla lífsmörk fyrir
framtíðargeimfara.
Geimfarið mun fljúga hring um
sporbaug tunglsins áður en það snýr
aftur til jarðar. Áætlað er að geimfarið muni lenda í Kyrrahafinu skammt
frá San Diego að loknu 25 daga ferðalagi sínu þann 11. desember.
Artemis-áætlunin er nefnd eftir
Artemis, gyðju tunglsins sem var
tilbeðin í Grikklandi hinu forna.
Geimskotið átti upprunalega að eiga
sér stað í ágúst en miklar tafir urðu
á verkefninu þegar upp komst um
eldsneytisleka.
Svipað vandamál hrjáði svo verkefnið á ný þegar seinna flugtakið átti
að fara fram snemma í september.
Um borð í geimfarinu eru einnig ýmsir skynjarar sem munu mæla

Artemis I – Aftur til Tunglsins

Artemis-áætlunin er
nefnd í eftir Artemis,
hinni forngrísku gyðju
tunglsins.
titring, hröðun og geislun innanborðs í hylkinu.
Markmiðið er að meta hvernig
Óríon-geimhylkið muni standa sig
árið 2024 þegar Artemis-2 ferjar sína
fyrstu áhöfn á sporbraut um tunglið.
Ári seinna mun Artemis-3 lenda
mönnuðu geimfari á yfirborð tunglsins í fyrsta sinn síðan 1972.
Fyrsta tungllendingin átti sér
stað árið 1969 og geimfararnir Neil
Armstron og Buzz Aldrin stigu
fyrstir manna á yfirborð tunglsins.
Geimkapphlaupið á milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hafði
þá staðið yfir í meira en áratug og
kepptust þessi tvö voldugustu ríki
jarðar um yfirburði í könnun geimsins.
Áhugi á geimrannsóknum fór
dvínandi með tímanum. Þegar
kalda stríðið byrjaði að fjara út
breyttu stjórnvöld um stefnu og
juku sparnað.
Artemis-áætlunin mun ekki
aðeins koma mannkyninu aftur til
tunglsins, heldur markar áætlunin
mikil tímamót í sögu geimferða.
Space Launch System eldflaugin sem
bar Artemis-1 út í geim er öflugasta
eldflaug sögunnar og mun áætlunin
einnig ferja fyrsta kvenkyns geimfara sem mun ganga á tunglinu. n

Artemis I er ómannað tilraunarflug sem hefur það verkefni að
kanna hagkvæmni nýja SLS geimskotakerfisins og Orion áhafnarhylkisins.
Þetta verður fyrsta skrefið í endurkomu NASA til tunglsins.
Flugið út:
8-14 dagar

Verkefnið áætlar
að koma geimförum aftur
til tunglsins
fyrir 2025

10
smágervihnettir
með í för

Orion hylkið
(fjögurra manna
áhöfn)

98.2m

LÝÐHEILSA Alþjóðleg rannsókn
sýnir að sæðistala karla úti um allan
heim hefur helmingast á undanförnum fjörutíu árum. Fyrri rannsókn sama teymis, frá árinu 2017,
sýndi að sæðistalan hefði lækkað í
hinum vestræna heimi. Það er Evrópu, Norður-Ameríku og Eyjaálfu.
Framhaldsrannsóknin, sem birt var
í tímaritinu Human Reproduction
hjá Oxford-háskóla, sýnir sömu niðurstöðu í Afríku, Asíu og Rómönsku
Ameríku.
Fyrir um hálfri öld mældist að
meðaltali 101 milljón sáðfruma
í hverjum millilítra af sæði en nú
aðeins 49 milljónir. Reiknað er með
að sæðistalan hafi að meðaltali
fallið um 1,16 prósent á ári frá árinu
1972. Lækkunin er hins vegar sífellt
að aukast og ef litið er til tímans frá
aldamótum er lækkunin 2,64 prósent á ári.
„Þessi lækkun sýnir augljóslega
minnkandi getu mannkyns til að
fjölga sér,“ sagði Hagai Levine, prófessor við hebreska háskólann í
Jerúsalem, sem leiddi rannsóknina,
við breska blaðið The Guardian.
Ekki er að fullu vitað hvað það er
sem veldur hinni lækkandi sæðistölu karla, en í rannsókninni var
tekið tillit til hluta eins og aldurs
karla og hversu langur tími hafði
liðið frá síðasta sáðláti.
Líkur hafa verið leiddar að því að
umhverfislegir þættir geti spilað inn
í þróunina og hafi áhrif á karla allt
frá því í móðurkviði. Þá hafa lífstílsþættir einnig verið nefndir sem
orsök, svo sem ofþyngd, hreyfingarleysi og neysla vímuefna af ýmsum
toga. n

Efri hlutinn
RL10 hreyfill
Flugið heim:
9-19 dagar

6-19 dagar
á sporbaugi
Tunglsins

Megingeymsla
Eldflaugar

E2056

E2045

E2058

E2060

Inn/út um sporbaug
Tunglsins

Heimildir: NASA, Aerojet Rocketdyne

RS-25
hreyflar

Saga RS-25 hreyflana
Áreiðanlegir, prófaðir. Uppfærðir frá
fyrri geimferðaáætlunum.
E2045: 12 flug (þar á meðal John Glenn)
E2056: 4 (þ.m.t. viðgerðir á Hubble)
E2058: 6 flug til ISS*
E2060: 3 (þ.m.t. seinasta geimskutluferðin)
*Alþjóðlega geimstöðin
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Tímalína geimkapphlaupsins mikla og ferðalaga manna til tunglsins
1957

1961

1969

Sovéska geim
farið Spútnik 1
verður fyrsta
geimfar sem
sett er á braut
um jörðu. NASA
er stofnað í
kjölfarið.

Sovéski geimfarinn Júrí Gagarín verður
fyrsti maðurinn til að fara út í geim.
John F. Kennedy Bandaríkjaforseti lofar
að senda bandaríska
geimfara til tungls
ins fyrir 1970.

Apollo 11 geimfar
ið lendir á tunglinu
þann 24. júlí. Neil
Armstrong og Buzz
Aldrin verða fyrstir
manna til að stíga
fæti á tunglið.

1970
Geimfarar Apollo
13 lifa af spreng
ingu í þjónustu
farinu. Geimfarinn
Jack Swigert gerir
setninguna „Hous
ton, we have a
problem“ fræga.

1971

		 1972

Geimfarar í fjórðu tungllendingunni
dvelja þar í 3 daga og nota tungljeppa
í fyrsta sinn. Fyrstu litmyndirnar frá
tunglinu eru birtar.

Apollo 17
verður sjötta
og seinasta
mannaða
tungllendingin
og er síðan
hætt við fleiri
tungllendingar
í sparnaðar
skyni.

Verum eldklár um jólin!

SLÖKKVILIÐIÐ
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Eru brunavarnirnar
í lagi á þínu heimili?

www.hrim.is

ÁSTAND HEIMSINS
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Rústir hótels
sem notað
hafði verið til
sem aðstaða
fyrir flóttamenn
frá Úkraínu
nálægt borginni
Wismar í Þýskalandi. Hótelið
varð eldi að
bráð þann 20.
október og
hefur sjálfboðaliði í slökkviliði
borgarinnar
verið handtekinn grunaður
um íkveikju.
FRÉTTABLAÐIÐ/

GETTY

Leiðtogar stærstu iðnríkja heims koma saman á G20-ráðstefnunni sem stendur yfir á Balí í þessari
viku. Frá vinstri má sjá Joe Biden Bandaríkjaforseta, Olaf Scholz, kanslara Þýskalands, Pedro San
chez, forsætisráðherra Spánar, og Emmanuel Macron, forseta Frakklands, ásamt öðrum leiðtogum.

Nýir lögreglumenn voru svarnir í embætti við hátíðlega athöfn í borginni Patna á Indlandi í gær.

Yogi Adityanath, ríkisstjóri Uttar Pradesh, heimsækir alþjóðlega vörusýningu í ráðstefnuhöllinni
Pragati Maidan sem staðsett er í Nýju-Delí á Indlandi. Þema ráðstefnunnar er að styrkja staðbundna framleiðslu og kynna hana erlendis.

Haustið á það til að staldra aðeins lengur við á meginlandi Evrópu en hér
Íslandi þar sem laufin eiga það til að fjúka burt í fyrstu lægðinni. Hér má sjá
herramann ganga í gegnum fallega haustlitina í Rieti á Ítalíu.

ENNEMM / SÍA / NM-010413

Nú getur þú
hlaðið bílinn
með símanum

Við tökum þjónustu við
rafbílaeigendur alla leið
Ef þú átt rafbíl þá kemur nýja N1 appið sterkt inn í símann þinn.
Það er mjög einfalt í notkun, sýnir hvaða N1 hleðslstöðvar eru
lausar og gerir þér kleift að stjórna hleðslunni beint úr símanum.
Náðu þér í N1 appið í hvaða snjallsíma sem er!
440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ

MARKAÐURINN
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Annar rafmyntarrisi riðar til falls

Ferðamennirnir eru komnir aftur en
skuldastaða greinarinnar er slæm.

Viðsnúningur en
miklar skuldir
olafur@frettabladid.is

Mikill viðsnúningur varð hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu á síðasta ári.
Þetta kemur fram í upplýsingum sem
Ferðamálastofa hefur birt um fjárhag og rekstur fyrirtækja í greininni.
Sá varnagli er sleginn að viðsnúningurinn gefi ekki endilega góða
mynd af stöðu ferðaþjónustunnar
eftir Covid. Það stafi af því að fjármagnsgjöld voru fryst á síðasta ári og
því greiddu ferðaþjónustufyrirtæki
ekki fjármagnsgjöld á árinu.
Fram kemur hjá Ferðamálastofu
að slæm skuldastaða fyrirtækja í
greininni hafi því að öllum líkindum
ekki batnað. Í þessu felst að þrátt
fyrir að viðspyrna ferðaþjónustunnar hafi haldið áfram af fullum
krafti á þessu ári kunni afkomutölur
að verða lakari í ár en í fyrra vegna
þess að í ár koma fjármagnsgjöld inn
af fullum þunga og vaxtaumhverfi
hefur breyst mikið milli ára.
Fjárhagsupplýsingarnar eru birtar
í Mælaborði ferðaþjónustunnar þar
sem hægt er að skoða ýmsar lykiltölur fyrirtækja í ferðaþjónustu frá
árinu 2015 til 2021.
Í gagnagrunninum eru nú ársreikningar fyrir árið 2021 frá tæplega
tvö þúsund íslenskum fyrirtækjum
sem eru ÍSAT-flokkuð sem ferðaþjónustufyrirtæki.
Heildarfjöldi fyrirtækja í gagnagrunni Ferðamálastofu er um 2.500
en þau hafa ekki öll skilað inn ársreikningum fyrir árið 2021 til Credit
info, sem Ferðamálastofa nýtir sér,
auk þess sem sum hafa hætt starfsemi. n

Mikill órói er nú á rafmyntamörkuðum í heiminum í kjölfar falls FTX-rafmyntarisans
og virðast ýmis fyrirtæki í
geiranum riða til falls.
olafur@frettabladid.is

R a f my nt a m iðlu na r f y r i r t æk ið
Genesis Trading hefur lokað fyrir
innlausnir og lánveitingar á lánasviði sínu. Þetta gerir fyrirtækið
vegna höggbylgja sem ríða yfir rafræna eignamarkaði í kjölfar falls
rafmyntarisans FTX.
Genesis, sem er staðsett í New
York, sendi í gær frá sér tilkynningu
um að fall FTX hefði valdið óróa á
mörkuðum og samtals væru innlausnarbeiðnir nú upp á hærri fjárhæð en fyrirtækið hefði handbæra.
Genesis er eitt stærsta fjármálafyrirtækið sem þjónar rafmyntamarkaðnum. Á vef Financial Times
kemur fram að á síðasta ári hafi
það lánað út meira en 131 milljarð
Bandaríkjadala.
Fall Three Arrows, vogunarsjóðs
í Singapore sem sérhæfði sig í rafmyntum, kom mjög illa við Genesis.
Three Arrows hafði veðjað á bitcoin
og fleiri rafmyntir en óskaði eftir
gjaldþrotaskiptum í júlí þegar
markaðurinn snerist gegn stöðutöku sjóðsins. Samkvæmt dómsskjölum hafði Genesis lánað Three
Arrows 2,4 milljarða dollara án
mikilla trygginga.
Fall rafmyntakauphallar Sam
Bankman-Fried upp á 32 milljarða
dollara og systurfyrirtækisins Alameda Research hefur hins vegar
sent höggbylgjur yfir rafmyntageirann og aðrar kauphallir og lánveitendur reyna nú í óðaönn að sannfæra gagnaðila og markaðinn um að
staða þeirra sé traust þrátt fyrir allt.
Genesis segist hafa ráðið bestu
ráðgjafa á markaðnum til að fara
gaumgæfilega yfir allar leiðir sem
færar eru í stöðunni og boða að í
næstu viku muni verða lögð fram
áætlun um áframhaldandi útlánastarfsemi.
Samkvæmt upplýsingum frá

Mikill titringur er á rafmyntamörkuðum eftir fall FTX. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Enn hafa vandræði á rafmyntamarkaði ekki haft mikil áhrif á almennum
mörkuðum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Genesis starfar miðlunar- og vörsluhluti þess með eðlilegum hætti,
enda sé miðlunarhlutinn fjármagnaður sérstaklega og ótengdur annarri starfsemi Genesis.
Móðurfyrirtæki Genesis, Digital
Currency Group, sem er í eigu milljarðamæringsins Barry Silbert, hefur
sent frá sér tilkynningu um að starfsemi þess og annarra dótturfyrirtækja standi traustum fótum.
Rafmy ntaf y rirtækið Gemini
sendi frá sér tilkynningu um að
því væri „kunnugt um“ stöðu mála
hjá Genesis. Fyrirtækin eiga í samstarfi um fjármálagjörning sem á
að tryggja viðskiptavinum ávöxtun,
sem er áþekk því sem hefðbundin
skuldabréf gefa af sér, gegn því að
lána út rafmyntir. n

Kæli- og frystitæki
Scancool kælar
úr ryðfríu stáli
fyrir stóreldhús
543 og 1186 lítra

TIL Á LAGER

Sýningarsalur
Draghálsi 4
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Sandra Arnardóttir, markaðsstjóri Smáralindar, segir miklu breyta fyrir verslanir að nú sé aftur hægt að halda viðburði sem laða að sér fólk.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Nettilboðsdagar skila sér í verslanir
olafur@frettabladid.is

Verslun í Smáralind hefur verið
mikil það sem af er nóvember og
stefnir í að jólasalan verði meira en
í fyrra og hitteðfyrra, enda engar
samkomutakmarkanir fyrir jólin í
fyrsta sinn í þrjú ár.
Sandra Arnardóttir, markaðsstjóri Smáralindar, segir jólaverslunina sífellt færast framar og telur
að þar hafi tilboðsdagar á netinu
mikil áhrif. Hún segir verslanir í
auknum mæli koma með tilboð í
húsið á þessum tilboðsdögum.
„Við vorum með Kauphlaup í
byrjun nóvember sem dró mikinn
mannfjölda í húsið og verslunin
hefur verið mjög góð síðan,“ segir
Sandra. Hún segir þetta vera mikla
breytingu frá því í faraldrinum

þegar engir viðburðir voru og fólk
rétt fór út í búð til að ná í það allra
nauðsynlegasta.
„Nú er fólk aftur farið að njóta
þess að fara í verslunarleiðangra.
Við sjáum að þessi gamla jólastemning er að snúa aftur og fólk sest inn á
kaffihús og gengur milli verslana og
hlustar á jólatóna.
Það er líka gaman að viðburðirnir
eru komnir aftur og vekja lukku.
David Walliams var til dæmis í
Pennanum-Eymundsson hér í
Smáralind á laugardaginn og fyllti
verslunina,“ segir Sandra Arnardóttir sem reiknar með að stóru nettilboðsdagarnir sem eru fram undan
í lok nóvember, Svartur föstudagur
og Net-mánudagur, muni líka skila
sér í mikilli sölu hjá verslunum í
húsinu. n

Askur

OPNUNARTÍMAR

MÁNUDAGA–FÖSTUDAGA KL. 8:00–19:00
LAUGARDAGA
KL. 10:00–18:00
SUNNU- OG HELGIDAGA KL. 10:00–18:00

Askur 2400 X 600 X
20 mm .............18.995.-

Hnota

Hnota 2400 X 600 X
20 mm ............ 19.995.-

Reykt eik

Reykt eik 2400 X 600 X
20 mm .............21.995.-

Hljóðdempandi plata
Stærð 20 x 600 x 2400 mm. Í ljósri eik. Fæst einnig í 3ja metra
lengd. Má nota á loft og veggi. Verð á stykki.

13.995.17.695..00

995.-

Acupanels Linoleum
hljóðeinangrandi plata
2400 x 600 x 23 mm og 3000 x 600 x 23 mm.
Fást í mörgum mismunandi litum. ÞARF AÐ
SÉRPANTA. Verð frá:

29.995.-

2.495.-

Snagi fyrir
hljóðdempandi veggplötur

Hilla fyrir hljóðeinangrandi
plötur

Einfaldur og praktískur snagi í möttu
svörtu, sem er sérstaklega hannaður til
að festa í hljódempandi veggplötur. 2 stk.

Einföld og praktísk hilla í möttu svörtu,
sem er hönnuð til þessa að festa í
hljóðeinangrandi plötur.

995.Snagi fyrir hljóðdempandi
plötur
Einfaldur og praktískur snagi í möttu
svörtu, sem er sérstaklega hannaður
til að festa í hljóðdempandi veggplötur.
2 stk.

Við jöfnum
lægsta verðið frá
samkeppnisaðilunum

Tilboðin gilda frá fimmtudeginum 17. nóvember til og með sunnudeginum 20. nóvember.
BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is
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Sigmundur Ernir
Rúnarsson
ser
@frettabladid.is

Þess vegna
líður Famsóknarflokknum
vel. Hann
þarf
minnst
að gefa
eftir, svo
til ekkert,
ef út í það
er farið, en
situr bara á
sinni sessu.

ólitíska sundurgerðin við ríkisstjórnarborðið blasir æ betur við
eftir því sem lengra líður frá því að
heimsfaraldurinn ætlaði hér allt um
koll að keyra, eins og raunar víðar
um veröldina.
Skjólið sem stjórnin hafði af pestinni á
síðasta kjörtímabili, einmitt eftir að hveitibrauðsdögum hennar var lokið, kom sér afar
vel fyrir hana, enda má segja að hún hafi verið
í aukahlutverki þjóðmálanna um margra
missera skeið, frá því hún eftirlét vísindunum
völdin.
Heita má að allan fyrri hluta síðasta kjörtímabils hafi stjórnin lifað á nauðsyn þess að
sætta pólitískar öldur í landinu, í nafni stjórnmálastöðugleika, sem margir þáðu vísast
fegins hendi eftir vandræðaganginn í valdstjórnunum þar á undan, sem var ærinn. Og
einmitt þegar það jafnvægi var komið á, skaut
veiran upp sínum ótótlega kolli og tók yfir allt
stjórnmálasviðið, svo og aðrar senur landsins.
En verndin af vitinu því arna er að baki. Það
er engu þríeyki lengur fyrir að fara. Stjórnin
stendur eftir á berangri. Og það fer henni ekki
vel.
Æ betur kemur í ljós hversu nöturlegt það
hlutskipti er fyrir Vinstri græna að halda
Sjálfstæðisflokknum að völdum með ráðum
og dáð – og ekki er það síður vandræðalegt að
sjá hversu háður hægriflokkurinn er því að
vinstriflokkurinn vísi honum ekki á dyr.
Og brestir síðustu daga og vikna hafa sýnt
ólíka flokka, hvorn á sínum væng stjórnmálanna, standa vörð hvor um annan.
Mitt þar á milli lúrir Framsóknarflokkurinn
í hægindi sínu og hefur það barasta fínt. Af
ríkisstjórnarflokkunum þremur ber hann
minnstan skaða af samstarfinu, jafnt í bráð
og lengd. Forkólfar hans vita sem er að ysta
vinstrið og íhaldið á hinum enda pólitíska
litrófsins þurfa að gefa ríkulega eftir af stefnumálum sínum til að halda stjórninni saman.
Og allar þær eftirgjafir enda á einum stað, á
miðjunni, nákvæmlega.
Þess vegna líður Framsóknarflokknum vel.
Hann þarf minnst að gefa eftir, svo til ekkert,
ef út í það er farið, en situr bara á sinni sessu
og tekur á móti málamiðlunum á milli klukkan níu og fimm á virkum dögum.
Og akkúrat af þessum sökum má ætla að
flokkurinn á miðjunni komi best út úr þessu
undarlega stjórnarsamstarfi sem varð til í
sínum pólitíska ómöguleika fyrir fimm árum,
einmitt í þessum mánuði. Og hann mun nýta
sér það. n

MANNAMÁL
FIMMTUDAGA KL. 19.00
OG AFTUR KL. 21.00

n Frá degi til dags

Ísland í heimi áskorana

gar@frettabladid.is

Öllu neitað á Skype
Sakborningar fjórir í stærsta
kókaínmáli Íslandssögunnar
virtust ekki eiga heimangengt
og mega vera að því að mæta
í Héraðsdóm Reykjavíkur í
gær þar sem þingfestar voru
ákærur á hendur þeim vegna
málsins. Í staðinn svöruðu
þeir dómara málsins í gegn
um forritið Skype frá núverandi dvalarstöðum sínum á
Litla-Hrauni og fangelsinu á
Hólmsheiði. Fjórmenningarnir neituðu allir sök. Hafði
dómarinn á orði að þegar meðferð málsins hæfist fyrir alvöru
síðar yrðu þeir að mæta í eigin
persónu. Vonandi verða þeir
ekki mjög uppteknir þá.
Leifar úr Covid
Fyrirkomulagið í héraðsdómi í
gær virðist vera einhvers konar
leifar úr Covid-tímanum þegar
fólk mátti ekki hittast og jafnvel meintir sakamenn í varðhaldi þurftu ekki að ómaka sig
úr húsi til að standa reikningsskap gjörða sinna. Kostir við
þetta fyrir sakborninga eru
auðvitað margir. Þeir sleppa til
dæmis við að koma fyrir augu
almennings í gegn um linsur
fjölmiðla, losna við áreynsluna
af því að ganga út í bíla lögreglumanna sem fylgja þeim
ofan af heiðum og yfir heiðar
í dómsal og geta bara almennt
séð slappað miklu betur af. n

Lilja Dögg
Alfreðsdóttir

viðskiptaráðherra
og varaformaður
Framsóknar

Stjórnvöld
hér þurfa
því áfram
standa sína
vakt til
að tryggja
áframhaldandi sterka
stöðu
landsins.

Á mínu æviskeiði hefur efnahagsþróun einkennst
af miklum vexti í alþjóðaviðskiptum þjóðríkja sem
hefur drifið áfram velferð. Lífskjör hundraða milljóna fólks hafa batnað. Heimsviðskiptin hafa þurft
að takast á við stórar áskoranir undanfarið vegna
heimsfaraldurs, stríðsátaka og orkukrísu, viðskiptastríða og verndarstefnu og aukinna umsvifa alræðisstjórna.
Þessi veruleiki hefur meðal annars birst í hækkandi verðbólgu um heim allan. Margi r seðlabank
ar hafa brugðist við auki nni verðbólgu með því að
herða taumhald peni ngastefnu nna r með því að
draga úr fé í umferð og með vaxtahækku nu m eftir
tímabil lágra vaxta.
Í kjölf arið hef u r mynda st svokölluð lífsk jara
kreppa (e. Cost of Liv ing Crisi s) víða um heim og
finnast þess merki í raunhagkerfinu. AGS hefur
nýlega spáð því að hagvaxtarhorfur verði dekkri
en um árabil. Venju samk væmt eru það fát æku stu
ríki n og íbúa r þeirra sem helst finna fyri r því þegar
róðuri nn þyngi st í heimsbúskapnu m og í fyrsta sinn
í áratugi hefur fátækt aukist. Aðgerðir seðlabanka
hafa þegar höggvið skarð í fjármálamarkaði og búa st
má við áframhalda ndi óróa á fjármálamörkuðum.
Íslendi nga r þekkja betu r en aðrar þjóðir hvaða af
leiðinga r það getu r haft.
Þessi þróun í heimsmálunum mun óneitanlega
hafa hér áhrif enda er Ísland með opnari hagkerfum.
Samt sem áður eru horfur hér á landi tiltölulega
bjartar í samanburði við mörg önnur ríki og spáð er
6 prósenta hagvexti í ár sem sýni r þrótti nn í hag
kerf i nu. Meg i nskýr i ng i n á því að hag vöxt u r er meiri
en gert var ráð fyri r er hraðari bati í ferðaþjónu stu
og einkaneysla. Hér á landi mælist verðbólga 9,4
prósent, en það er næstm innsta verðbólga í Evrópu.
Aðeins Sviss mæli st með lægri verðbólgu. Okkur
hefur því tekist vel til við stjórn efnahagsmála, enda
ber staða ríkisfjármála, erlend staða þjóðarbúsins og
lífskjör þess vitni. Eins og nýleg dæmi frá Bretlandi
sýna er markaðurinn óvæginn ef stjórnvöld misstíga
sig. Stjórnvöld hér þurfa því áfram standa sína vakt
til að tryggja áframhaldandi sterka stöðu landsins. n
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Bankasöluklambur
n Af Kögunarhóli

Þorsteinn
Pálsson

Salan á Íslandsbanka er annað af
tveimur sér stefnumálum Sjálfstæðisflokksins, sem náð hafa
fram að ganga í fimm ára stjórnarsamstarfi. Hitt er skattalækkunin,
sem var hluti af kjarasamningum
2019.
Það eru bara Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn, sem fylgja ákveðið
þeirri almennu grundvallarhugmyndafræði að einkaframtakið,
fremur en skattborgararnir, eigi að
leggja fram áhættufé til viðskiptabanka og fjárfestingabanka.
Aðrir flokkar hafa óljósar hugmyndir um eitthvert hlutverk
skattpeninga í bankarekstri.
Óorð
Meirihlutastuðningur við einkabankakerfi er því ekki ótvíræður
á Alþingi. Í því ljósi var mikils um
vert að Sjálfstæðisflokkurinn skyldi
ná bankasölunni fram í ríkisstjórn
undir forystu VG.
Að sama skapi hlýtur það að vera
fylgjendum þessarar hugmyndafræði í Viðreisn og Sjálfstæðisflokki
mikil vonbrigði að ríkisstjórnin

eyða þessari óvissu og svara því
umbúðalaust hvort skýrsla ríkisendurskoðunar dugar til að halda
áfram með söluna.
Um leið þarf ríkisstjórnin að gera
grein fyrir því hvernig hún ætlar
að endurvinna glatað traust. Það er
óhjákvæmilegt.

skuli hafa haldið þannig á málum,
sem lýst er í skýrslu Ríkisendurskoðunar.
Það er sem sagt unnt að koma
óorði á góða hugmyndafræði með
lélegum vinnubrögðum og lausum
tengslum við pólitísk siðferðileg
gildi.
Klambur er sennilega mildasta
orðið, sem nota má um niðurstöðu
Ríkisendurskoðunar. Ríkisstjórnin
hefur valdið hugmyndafræðinni
umtalsverðu tjóni.
Ádeiluefni
Ádeilum á bankasöluna má skipta í
tvennt: Annars vegar eru pólitískar
ákvarðanir, sem ríkisstjórnin öll
ber ábyrgð á og hins vegar stjórnsýsluframkvæmd, sem fjármálaráðherra er ábyrgur fyrir.
Stærstu málin eru pólitísk. Í
augum flestra var siðferðilega
ámælisvert að selja hlutina ekki í
opnu útboði eins og í fyrra skiptið.
Sama má segja um afsláttinn. Sumir
kaupendur gerðu jafnvel grín að
þeirri ákvörðun. Þetta er pólitískt
mat. Það er hvorki hlutverk ríkisendurskoðunar né rannsóknarnefndar að fella dóma um það,
heldur kjósenda. Viðskiptaráðherra
gagnrýndi réttilega þessa ákvörðun
samráðherra sinna.
Fjármálaráðherra ber aftur á
móti ábyrgð á stjórnsýsluframkvæmdinni. Þar gerir ríkisendurskoðun fjölmargar athugasemdir.
Meirihlutinn á Alþingi ákveður
hvort þær hafi pólitískar afleiðingar.

Rök eru fyrir því að ríkisstjórnin
beri ábyrgð í heild.
Rannsóknarnefnd
Ríkisendurskoðun birtir lista yfir
álitaefni, sem falla utan við starfssvið hennar. Það var vitað fyrirfram. Það er ekki hlutverk hennar
að úrskurða um lagaleg álitaefni,
sem eru nokkur.
Stjórnarandstaðan væri því að
bregðast eftirlitsskyldu sinni ef hún
óskaði ekki eftir rannsóknarnefnd
til að skoða þau mál, sem út af
standa. Þau eru heldur ekki á borði
fjármálaeftirlitsins. Það hefur ekki
vald til að skoða hlut ráðherra og
Bankasýslu.
Núna kemur það ríkisstjórninni
í koll að hafa hafnað rannsóknar-

Finndu réttu eignina
fyrir þig á frettabladid.is

nefnd í vor sem leið. Þá hefði málið
tekið fyrr af. En ríkisstjórnin kaus
að fara þá leið, sem draga myndi á
langinn að botn fengist í málið.
Þórðargleði
Þórðargleði ríkir nú í herbúðum
þeirra, sem fylgjandi eru ríkisbankahugmyndafræði. Hætta er
á að klambrið verði vatn á myllu
þeirra.
Fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir
að sölunni á Íslandsbanka verði
lokið. Forsætisráðherra segir hins
vegar að um það hafi enn ekki verið
tekin endanleg ákvörðun. Ekki
verður séð að sú fullyrðing standist,
nema líta beri á fjárlagafrumvarpið
sem þingmannafrumvarp.
Forsætisráðherra þarf að

Víðari forsendur
Vel gæti farið á því að forsætisráðherra kannaði hvort gerlegt er að
ná með formlegum samningum
breiðari samstöðu á Alþingi um
framhaldið. Það myndi væntanlega
kalla á nýjar og víðari málefnalegar
forsendur fyrir sölu.
Í því sambandi mætti til að
mynda óska eftir tillögum Samkeppniseftirlitsins um aðgerðir á
fjármálamarkaði, sem líklegar væru
til að auka raunverulega samkeppni
í þágu almannahagsmuna.
Það væri tilraunarinnar virði að
reyna að ná breiðari samstöðu með
einum eða fleiri flokkum í stjórnarandstöðu þar sem söluáform væru
ofin saman við samkeppnismarkmið.
Aukin samkeppni þjónar bæði
hagsmunum launafólks og fyrirtækja. Skýr samkeppnismarkmið
gætu breytt sterkri ímynd sérhagsmunagæslu í raunverulega varðstöðu um almannahagsmuni.
Fram til þessa hefur ríkisstjórnin ekki þorað í samvinnu við
stjórnarandstöðuflokk eða flokka
um veigamikil ágreiningsmál. En
sennilega er það eina leið hennar út
úr þessari klípu. n
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Blindi bankasalinn
Sverrir
Björnsson
hönnuður

Ég hef aldrei verið sterkur í fjármálalæsi en nágranni minn hér í
Garðabænum virðist vera enn þá
slakari en ég. Ég hef nokkrar áhyggjur af honum blessuðum því hann er
svo hoppandi glaður með hvernig
til tókst með söluna á Íslandsbanka
þrátt fyrir að hafa lesið skýrslu Ríkisendurskoðanda sem sýnir margvíslegt klúður og að hlutur ríkisins
var seldur á lægra verði en hægt var
að fá.
Fjármálablinda er manni til mikilla trafala í lífinu og þessi granni
minn var fyrir hrun í alls konar
vafningum í einkageiranum sem
fóru illa en hefur nú sogið sig fastan
á ríkisspenann. Flestir eru sammála
um að ef þú hefur ekki fjármálavit
er ekki farsælt að vera vasast mikið
í peningum og sérstaklega ekki
peningum annars fólks. Þrátt fyrir
að hafa unnið manna lengst í faginu
slær fjármála tregða hans öll met því
vininum er lífsins ómögulegt að
skilja þessi einföldu sannindi: Ef þú
selur vöru sem mikil eftirspurn er
eftir á lægra verði en kaupendurnir
eru tilbúnir að borga ertu að tapa
peningum.
Eitt þúsund fimm hundruð sjötíu og fimm milljónir út um gluggann segir í skýrslunni um nýjustu
söluna hjá honum til handvalinna
kaupenda. Það er mikið fé og tekur

Ef þú selur vöru sem
mikil eftirspurn er eftir
á lægra verði en kaupendurnir eru tilbúnir
að borga ertu að tapa
peningum.
láglaunafólk þúsundir ára að vinna
fyrir því. Sá hluti þjóðarinnar sem
hefur bara kapítal til að fjárfesta í
strætómiðum og lífsnauðsynjum
tapaði því sem nam undirverðlagningu á bankanum. Þeir fjármunir
munu ekki fara í uppbyggingu innviða landsins. Það er ránið.
Fyrri salan í Íslandsbanka byggðist líka í sér sölu á hlut fátæks fólks á
undirverði til fólks sem átti peninga
til að fjárfesta í banka. Öfugur Hrói
höttur og allir glaðir?
Er það þetta sem granni minn
meinar með Stétt með stétt eða á
hann við hellulagðar innkeyrslurnar hér í Garðabænum? Sumir
flokkar hafa þá hugsjón að koma
eignum almennings til einkaaðila
en stjórnlaus gleði grannans með
þessi reglulegu bankarán bendir til
að hæstvirtur sé annað hvort talnablindur eða siðblindur.
Milljón dollara spurningin er
síðan hvernig þessar útsölur á
eigum almennings til auðmanna
eru liðnar aftur og aftur þrátt fyrir
mikla andstöðu meirihluta fólks í
landinu. Svarið við þeirri ráðgátu
er að finna hjá nýjasta glæpasagnahöfundi landsins. n

Ferlega var ég vitlaus
Ásta Kristrún
Ólafsdóttir

móðir ungs manns
með fötlun

Manneskja sem á að heita fullorðin
en heldur í þá barnslegu trú að þau
sem ráða séu betri, heiðarlegri og
sanngjarnari en þau eru, er eiginlega ponsulítið vitlaus. Ég hef verið
ferlega vitlaus.
Þau sem ráða hjá borginni eru þó
ennþá vitlausari því þau trúa því að
það sé endalaust hægt að komast
upp með að ljúga, fela og laumupúkast án þess að nokkur fatti það.
Nú er ég að vitkast örlítið og eins
og þeir vita sem það hafa prófað, þá
er það er ekki sársaukalaust. Þegar
maður kemst að því að meirihlutinn
í borginni er vísvitandi að mismuna
fötluðu fólki og halda upplýsingum
leyndum svo hægt sé að breiða yfir
ósómann, þá verður maður reiður
og sorgmæddur.
Eins og barn sem spyr í síbylju „af
hverju?“ hef ég barið hausnum við
steininn og haldið að með því fengi
ég einhverjar skýringar á því hvers
vegna fatlað fólk fengi ekki upplýsingar um réttindi sín og af hverju
væri ekki hægt að bæta úr því.
Foreldrar fatlaðra barna fá, oftar
en ekki, mikilvægar upplýsingar
hjá öðrum foreldrum um réttindi
barna sinna. Fáránlegt! Það er undir
hælinn lagt hve þjónustufulltrúar á
hverfamiðstöðvum geta lagt mikið
af mörkum í að veita upplýsingar
en þar er engin handbók til að fletta
uppí og fólk verður að treysta á eigin
minni og hyggjuvit við vinnu sína.
Fúsk!
Tillögu FF um að bæta upplýsingagjöf með vefsíðu og/eða bæklingi var vísað frá hjá borginni. Af
hverju?

Svarið er nöturlegt. Í fyrsta lagi
kemur það sér fjárhagslega betur
fyrir borgina að halda fötluðu fólki
óupplýstu um rétt sinn.
Í öðru lagi myndi frjálst aðgengi
að upplýsingum opinbera mismunun sem borgin stundar á fötluðu fólki.
Það er nefnilega þannig að þegar
manneskja með fötlun kemst loks í
búsetuúrræði hjá borginni, fer hún
allt í einu að njóta fríðinda sem hún
naut ekki meðan hún var í umsjá
örmagna foreldra sem unnu launalaust við umönnun þeirra.
Það er nokkuð síðan mig fór að
gruna að það væri eitthvað gruggugt hjá borginni í þessum efnum og
að fatlað fólk sæti ekki allt við sama
borð þegar úthlutað væri réttindum, niðurgreiðslum og fríðindum.
Ég hafði þó ekkert fast í hendi fyrr
en nú.
Það þarf oft ekki mikið til svo
að það sjáist í svindlið. Í þessu tilfelli var það styrkur sem veittur var
fötluðu fólki í Covid-faraldrinum,
en aðeins þeim sem voru fluttir að
heiman.
Kannski réttlætti borgin þessa
mismunun með ranghugmyndum
um að fatlað fólk sem byggi í foreldrahúsum hefði það svo svakalega gott. Það ætti moldríka foreldra,
haug af systkinum og ættingjum sem
sæi þeim fyrir stuðningi og félagsskap. Því hefði það ekkert að gera
með Covid-styrk. Ég veit auðvitað
ekkert hvað fólk var að hugsa þegar
það tók þessa ákvörðun en hún hefur
átt að fara leynt enda öllum væntanlega ljóst að þarna var verið að mismuna fötluðu fólki eftir búsetu.
Þar sem ég hef vitkast þessi ósköp
undanfarið, geri ég mér ekki vonir
um að að meirihlutinn í borginni
taki þetta til sín né gangist við brotum sínum eða reyni að bæta fyrir
þau. Mig er farið að gruna að hann
sé sálarlaus með öllu. Hef þó ekkert
fast í hendi með það... ennþá. n

Göróttar tölur og
gjafmild þjóð
Indriði H.
Þorláksson

fyrrverandi ríkisskattstjóri

Á kjarninn.is og á heimasíðu minni,
birtust nýlega greinar, Fiskveiðiauðlindin og þjóðin, með talnalegum
upplýsingum um íslenskan sjávarútveg á síðustu árum. Tölurnar
voru að mestu sóttar í skýrslur
Hagstofu Íslands. Meðal þess sem
fram kom var að auðlindarentan,
þ.e. umframhagnaður í sjávarútvegi, á árunum 2010 til 2020 var
að jafnaði um 47 milljarðar króna
á ári hverju. Sú tala er í samræmi
við niðurstöður fræðimanna við
innlenda og erlenda háskóla, sem
rannsakað hafa málið.
Tölur eru góðar til að mæla stærðir og magn náttúrulegra hluta og
huglægra fyrirbæra að því gefnu að
til sé almennt viðtekin mælieining.
En túlkun mælinga og vitund um
hvað þær sýna er háð reynsluheimi
hvers og eins. Átta ára vinur minn
hann Orri veit að stór líkönin af
Jurassic Park risaeðlunum kosta 20
til 25 þúsund krónur. og að það er
um tvöfalt meira en fótboltaskór.
Flestir skilja tölur upp á hundruð
þúsunda eins og mánaðarlaun og
hundrað milljónir hafa skírskotun
til verðs á íbúðarhúsnæði. Þegar
hærra er farið verður myndin óskýr
fyrir flesta.
Hundrað milljónir eru einn með 8
núllum. Fjörutíuogsjömilljarðar eru
47 með 9 núllum, þ.e. 470 sinnum
meira. Árleg auðlindarenta 2010 til
2020 jafngildir 940 íbúðum hver að
verðgildi 50 milljónir króna, eða alls
10.340 íbúðum í þessi 11 ár. Önnur
mynd af stærð rentunnar fæst með
samanburði við nýja byggingu
Landsspítalans. Tveggja ára arður af
fiskveiðiauðlindinni hefði dugað til
að ljúka þeirri byggingu en þó væru
eftir rúmir 400 milljarðar í jarðgöng
og önnur verkefni.
Litlar tölur geta einnig verið torræðar. Í Stundinni, 11. 11. - 24. 11.
2022, er greint frá því að sex börn
fyrrum aðaleigenda eins stærsta
útgerðarfélags landsins hafi eignast 96% í félaginu og að það fari
með 11,79% allra af lahlutdeilda í
fiskveiðum. Tvö þeirra hafa 2,98%
aflahlutdeildanna hvor um sig og
hvert hinna fjögurra hefur 1,38%.
Hann Orri vinur minn er líka býsna
slyngur í prósentum og fylgist vel
með afslætti af risaeðlum eða fótboltavörum. Honum þætti lítið
koma til 2,89 prósenta og hvað þá

1,38 prósenta en færi í verðskanna
til að sjá það í krónum. Það gerum
við líka.
Aflahlutdeild er ávísun á hluta af
þeim aflaheimildum sem úthlutað
er við upphaf fiskveiðiárs. Á þessu
fiskveiðiári hafa því tveir betur
settu af komendurnir hvor um
sig fengið heimild til að veiða um
14.500 tonn af þorski og þorskígildum annarra fiskitegunda. Samtals eru þeir með nokkuð meiri
veiðiheimildir en allt það sem fer til
strandveiða, byggðakvóta og annarra sérverkefna. Verr settu afkomendurnir fjórir láta sér nægja um
7.000 tonn af þorskígildum hver.
Fyrirtækið sem um ræðir mun
vera vel rekið og skilar væntanlega
meðalhagnaði útgerðarfélaga hið
minnsta. Sé svo er af lahlutdeild
eigenda þess ávísun á jafnstóran
hlut í auðlindarentunni. Líklegt er
að á næstunni verði hún svipuð og
hún hefur verið á undanförnum
árum, um 47 milljarðar króna, eða
jafnvel hærri eins og fiskverðsþróun bendir til. Handhafi 2,89%
aflahlutdeilda fengi þá í sinn hlut
2,89% hennar eða 1,36 mrd. kr. ár
hvert en handhafi 1,38% aflahlutdeildar fengi aðeins tæpar 650 m.kr.
árlega. Gjafakvótinn var á sínum
tíma réttlættur með því að verið
væri að vernda atvinnurétt manna.
„Verður er verkamaðurinn launa
sinna,“ segir í helgri bók. (Um skatta
og skattfrelsi þessara tekna er einnig fjallað í tilvitnuðum greinum.)
Veiðiheimildum er úthlutað til
árs í senn og geta þær verið breytilegar milli ára m.a. vegna breytingar
á heildarkvóta og eins geta fylgt
þeim nýir skilmálar eða breyttar
forsendur svo sem veiðigjöld eða
annað. En að öllu óbreyttu munu
þeir einstaklingar, sem að framan
er getið, vakna við það einn morgun
við upphaf hvers fiskveiðiárs að sá
ráðherra, sem til þess er valinn,
færir þeim að gjöf fyrir hönd þjóðarinnar ávísun á 1.360.000.000 kr.
eða eftir atvikum 650.000.000 kr.
Sælla er að gefa en þiggja. Sá ráðherra sem gjöfina af hendir fer að
lögum sem eru ekki í samræmi við
rétt almennings og vilja þjóðarinnar. Samrýmist þau ekki heldur
skoðun hans á réttlæti og sanngirni
á hann tvo kosti – að hlíta vondum
lögum eða að fá þeim breytt. n

Samtals
eru þeir
með nokkuð meiri
veiðiheimildir en allt
það sem fer
til strandveiða,
byggðakvóta og
annarra
sérverkefna.
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Það verður ýmislegt girnilegt góðgæti í boði á sýrlenska góðgerðarkvöldverðinum. 
MYND/AÐSEND

Njóttu og styrktu
jme@frettabladid.is

Þann 17. nóvember verður haldið
góðgerðarkvöld hjá Krafti, félagi
ungs fólks sem greinst hefur með
krabbamein og aðstandendur.
Í húsnæði Krafts heldur hópur
Sýrlendinga sýrlenskan góðgerðar
kvöldverð. Allur ágóði rennur til
Krafts. Nú er tækifæri til að styrkja
gott málefni og bragða í leiðinni á
ljúffengum sýrlenskum mat.
Barátta okkar allra
„Við erum hópur Sýrlendinga,
búsettra á Íslandi. Sum okkar komu
hingað sem flóttafólk, önnur af
öðrum ástæðum. En öll eigum við
það sameiginlegt að hafa verið afar
vel tekið af Íslendingum og langar
að leggja eitthvað af mörkum til
samfélagsins. Við kynntumst Krafti
í gegnum átakið „Lífið er núna“. Við
lærðum um það mikilvæga starf
sem samtökin vinna og vissum
strax að okkur langaði að gera eitt
hvað til að styðja við það. Baráttan
við krabbamein er barátta okkar
allra,“ segja Kinan Kadoni og Talal
Abo Khalil, talsmenn hópsins.
Kvöldið verður haldið í húsa
kynnum Krafts og Krabbameins
félagsins, Skógarhlíð 8 á 4. hæð,
milli klukkan 18.00–21.00. Máltíðin
kostar 3.500 fyrir fullorðna og 2.000
krónur fyrir börn 12 ára og yngri.
Greitt er fyrir máltíðina á staðnum.
Hlekk á skráningarblað er að finna í
Facebook-viðburði: Sýrlenskur góð
gerðarkvöldverður/Syrian Charity
Dinner. Nauðsynlegt er að skrá sig
svo unnt sé að reikna út hver mörg
munu njóta kvöldverðarins. n

Förum
varlega
með eld
um hátíðirnar

Setjum reykskynjarana
í fyrsta sæti
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sinnir forvörnum gegn
eldsvoðum. Í forvörnum fyrir almenning er lögð áhersla
á að reykskynjarar, slökkvitæki og eldvarnarteppi séu
til staðar á hverju heimili. Slökkviliðið tekur einnig þátt
í eldvarnaátaki Landssambands slökkviliðs- og sjúkra
flutningamanna fyrir grunnskólabörn. 2

Aldís Rún Lárusdóttir er nýr sviðsstjóri forvarnasviðs Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Eins og nafnið gefur til kynnar einbeitir forvarnasvið sér að forvörnum gegn eldsvoða með ýmsum hætti. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Aldís Rún segir mikilvægt að minna fólk á að hlaða raftæki, eins og til dæmis snjalltæki, síma eða rafhlaupahjól í öruggu umhverfi. 

Það
er
mikilvægt
að fólk
skoði vel
hvaða
búnað það
er með og
yfirfari
hann
reglulega.

Aldís Rún Lárusdóttir er nýr sviðsstjóri forvarnasviðs Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins en hún hóf
störf 1. september. Á forvarnasviði
starfa 12 manns með mismunandi
bakgrunn en tæpur helmingur
starfsfólksins er slökkviliðsmenn
í grunninn.
„Forvarnasvið skiptist í hönnunareftirlit og eldvarnaeftirlit.
Hönnunareftirlitið felst í því
að við förum yfir teikningar og
brunahönnun í tengslum við
umsókn um byggingarleyfi þar
sem við erum umsagnaraðili hjá
byggingarfulltrúa. Eldvarnaeftirlitið tekur svo við þegar byggingarnar eru teknar í notkun og
fylgir því eftir að brunavörnum
sé viðhaldið í samræmi við lög og
reglur,“ útskýrir Aldís Rún.
„Eldvarnaeftirlitið hjá okkur
felst í auknum mæli í skjalfestingu
öryggis. Það eru eldvarnafulltrúar
í stærri byggingum, þeir skila inn
gögnum fyrir hönd eigenda um að
ákveðin atriði hafi verið yfirfarin
og séu í lagi. En við erum líka enn
að fara sjálf í fjölmargar hefðbundnar eldvarnaskoðanir þar
sem gengið er um húsið, ákveðin
atriði skoðuð og skrásett, en það
er allt skráð rafrænt hjá okkur í
dag.“
Forvarnir fyrir almenning
Aldís Rún segir að í forvörnum
fyrir almenning sé mest áhersla
lögð á að fólk hafi reykskynjara í
vistarverum sínum, einnig segir
hún að slökkvitæki og eldvarnateppi séu öryggisbúnaður sem
ætti að vera sýnilegur á hverju
heimili.
„Við setjum reykskynjara í
fyrsta sæti. Þeir bjarga mannslífum. Þetta er ódýrt tæki sem getur
skipt sköpum ef upp kemur eldur.
Það er mikilvægt að reykskynjarar
séu í öllum helstu rýmum íbúða.
Sérstaklega þar sem eru raftæki og
þar sem fólk sefur,“ segir hún.
„Í flestum reykskynjurum þarf
að skipta um rafhlöðu árlega en
í dag er líka farið að selja reyk-

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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skynjara með rafhlöðum sem
hafa lengri endingartíma. Það er
mikilvægt að fólk skoði vel hvaða
búnað það er með og yfirfari
hann reglulega.“
Ungt fólk þarf að bæta sig
Kannanir sem Gallup hefur gert
fyrir Eldvarnabandalagið sýna
að almennt eru heimilin að efla
eldvarnir.
„Þessar niðurstöður sannfæra
okkur um gildi þess að halda uppi
reglulegri fræðslu um eldvarnir.
Sífellt fleiri eiga nauðsynlegan
eldvarnabúnað eins og reykskynjara, slökkvitæki og eldvarnateppi. Þó eru því miður ákveðnir
hópar sem við höfum áhyggjur af.
Könnun Gallup sýnir til dæmis að
ungt fólkið á aldrinum 25–34 ára
þurfi að bæta sig. Það væri þess
vegna flott að bæta reykskynjurum, slökkvitæki og eldvarnateppi á jólagjafalistann fyrir ungt
fólk,“ segir Aldís Rún.
Eldvarnaátak
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna
stendur árlega fyrir
eldvarnaátaki og
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
tekur þátt í því.
„Þar sem eldvarnaátakið er nú
haldið í 30. sinn
má búast við því
að fólk sem var
í fyrstu árgöngunum sé jafnvel
komið með börn
sem fá þessa fræðslu
í grunnskólunum í
dag. Eldvarnaátakið
er fræðsla fyrir börn
í þriðja bekk í grunnskóla um eldvarnir í því
skyni að efla eldvarnir og
öryggi á heimilum þeirra.
Skólarnir eru heimsóttir
og farið er yfir fræðsluefni,“ segir Aldís.

Það
er
mikilvægt
að hafa
kertin í
öruggu
umhverfi
og víkja
ekki frá
þeim.
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„Í fræðslunni er lögð áhersla
á að kynna helstu atriði í eldvörnum og kenna þeim að nota
neyðarnúmerið 112, ef þau þurfa
aðstoð. En slökkviliðin heimsækja
einnig leikskólabörn þannig að
þegar þau eru komin í 3. bekk
þekkja þau nokkuð til,“ segir hún
og bætir við að það hafi sýnt sig að
fræðslan skilar sér inn á heimilin.
„Börnin fara heim og spyrja:
Hvað erum við með marga reykskynjara? Hvar er slökkvitækið
okkar? Þetta ýtir við foreldrunum
og hvetur þá til að gera betur.“
Krakkarnir fá fræðsluefni
með heim og geta svo tekið þátt
í Eldvarnagetrauninni þar sem
spurningum úr fræðsluefninu er
svarað. Lausnum er skilað inn rafrænt og svo er dregið úr innsendum lausnum og verðlaun afhent
á 112-deginum, sem er 11. febrúar
ár hvert.
Örugg hleðsla
Núna þegar jólin nálgast er meira
um að fólk hafi kveikt á kertum,
en Aldís hvetur fólk til að fara
sérstaklega varlega í kringum
kertaljós.
„Það er mikilvægt að hafa kertin
í öruggu umhverfi og víkja ekki
frá þeim. En það er ekki bara í
kringum jól sem þarf að fara varlega. Það þarf alltaf að huga að
eldvörnum,“ segir hún.
„Hleðsla á raftækjum hefur
verið mikið í umræðunni núna.
Það er mikilvægt að minna fólk á

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Slökkvitæki og eldvarnateppi ættu
að vera til á hverju
heimili og reykskynjarar ættu að vera
í öllum herbergjum.

Við þökkum stuðninginn
Landssamband slökkviliðsog sjúkraflutningamanna
færir eftirtöldum bestu
þakkir fyrir stuðninginn við
Eldvarnaátakið:
112, HMS, SHS, Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélagi
Íslands, Eldvarnamiðstöðinni
og slökkviliðunum í landinu.
að hlaða raftæki, eins og til dæmis
snjalltæki, síma eða rafhlaupahjól í öruggu umhverfi. Það þarf
að hafa þau í hleðslu í rými þar
sem er reykskynjari og tækin má
aðeins hlaða með búnaði sem
ætlaður eru til hleðslu á þeim.
Látið rafhlöðuna eða hleðslutækin vera á flötu tregbrennanlegu undirlagi og passið að breiða
ekki yfir tækin, því þá geta þau
ofhitnað. Auk þess ætti ekki að
hlaða tæki þegar allir eru sofandi
eða enginn til staðar og alls ekki
nota skemmda rafhlöðu.“
Ef eldur kemur upp
Aldís segir mikilvægt að fólk
kunni að bregðast við er eldur
kemur upp.
„Þá er aðalatriðið að vera með
þennan grunnöryggisbúnað sem
við ræddum áðan, reykskynjara,
slökkvitæki og eldvarnateppi, og
beita þeim ef það er óhætt. Einnig
viljum við leggja áherslu á að fólk
komist út, þekki flóttaleiðirnar og
kunni að opna þær,“ segir hún.
„Það er mikilvægt að bæði börn
og fullorðnir kunni að bregðast
við. Viti hvert þau ætla að fara og
hvar þau ætla að hittast fyrir utan.
Eldvarnahandbók heimilisins var
gefin út fyrir nokkrum árum og
hún stendur fyrir sínu. Þar er farið
yfir helstu atriðin. Handbókin er
aðgengileg á vef Eldvarnabandalagsins á íslensku, ensku og pólsku
en Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vísar líka í hana á sínum vef og
eflaust fleiri.“ n

Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

GOZZIP skyrtukjóll fjólu mynstraður
Fleiri mynstur til
Stærðir 36-56
Verð 16.980 kr

GOZZIP Molly skyrtu túnika
Fæst líka í rauðu
Stærðir 36-56
Verð 16.980 kr

STUDIO Berit síðerma blússa
Stærðir 38-56
Verð 12.980 kr

STUDIO Silja tunika
Stærðir 38-56
Verð 16.980 kr

STUDIO Emilie síð skyrta
Stærðir 38-56
Verð 16.980 kr

ZHENZI Neola blúndukjóll
Fæst líka í svörtu
Stærðir 42-56
Verð 13.990 kr

ZHENZI Jurnie glitterkjóll
Stærðir 42-56
Verð 13.990 kr

ZHENZI Neola blúndublússa
Fæst líka í svörtu
Stærðir 42-56
Verð 8.990 kr

ZE ZE Agis kjóll
Stærðir 38-48
Verð 11.990 kr

ZE ZE Atla kjóll
Fæst líka í svörtu
Stærðir 38-48
Verð 9.990 kr

JANA hælaskór með bandi yfir rist
Stærðir 37-42
Verð 11.990 kr

MAJA seðlaveski með símahólfi
Fæst í fleiri litum
Verð 7.990 kr

TAMARIS Gull glam hælaskór
Fást líka í svörtu
Stærðir 37-42
Verð 10.990 kr

ROBELL Sissi síðbuxur
Fást líka í svörtu
Stærðir 38-52
Verð 15.980 kr

ROBELL Marie síðbuxur
Fást í fleiri litum
Stærðir 34-52
Verð 7.980

SELENA hliðartaska
Verð 9.990 kr

CAMILLA veski
Fæst líka í dökkbrúnu
Verð 8.990 kr

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Á yfir hundrað skópör og er hvergi hættur
Bjarni Viðar Sigurðsson
keramiker opnar sinn árlega
jólamarkað í dag og hefur að
venju bakað hnallþórur og
marengstertur fram á nótt.
thordisg@frettabladid.is

„Ég var mjög upptekinn af tískunni
þegar ég var yngri, og jújú, ég er
það enn, en á afslappaðri máta. Hér
áður keypti ég mér aldrei föt án
þess að hafa farið um allan bæ og
fundið það rétta og ekki síst rétta
merkið. Í dag vil ég enn góð merki
og vandaðan fatnað, en mín helsta
tískufyrirmynd er Marc Jacobs
og þá sérstaklega vegna þess hve
hann er frjálslegur í klæðnaði en
getur líka verið mjög klassískur.“
Þetta segir Bjarni Viðar Sigurðsson, einn dáðasti keramiker
Íslendinga.
Á unglingsárunum lét hann sig
dreyma um að læra fatahönnun á
Ítalíu.
„Þar lá áhugasviðið en það varð
ekkert úr því að ég færi. Í staðinn
vinn ég við listsköpun í keramikinu og það er ótrúlegt hversu
miklar tískusveiflur eru í því, en
rétt eins og í fatatískunni er margt
sem heldur velli vegna þess hve
klassísk verkin eru. Sjálfur fæ ég
iðulega fyrirspurnir frá seljendum,
hvort ég vilji senda þeim hina og
þessa liti af verkum sem kaupendur vilja tímabundið en ég hef
aldrei orðið við því. Ég vil fylgja
mínu hjarta og gera nákvæmlega
það sem ég brenn fyrir og ég veit að
það kemur fram í verkunum,“ segir
Bjarni.
Í svörtu frá toppi til táar
Bjarni segir fatastíl sinn vera
afslappaðan.
„Áður fékk ég oft að heyra að
ég væri smá kreisí í fatavali og
gleraugum, og ég var það. Ég
elskaði allt sem var áberandi og
keypti mér oftar en ekki geggjaða
og litríka hönnun. Í dag elska ég
að komast yfir jakkaföt í dempuðum litum, eins og blávínrauðu
jakkafötin frá Sand sem ég keypti í
Kaupmannahöfn og voru hönnuð
af Ringo Starr. Þau eru minn uppáhalds klæðnaður.“
Þegar Bjarni vill stela senunni
velur hann svarta litinn.
„Ég dýrka að klæðast svörtu frá
toppi til táar og það er sjaldan sem
maður sér karlmenn í öllu svörtu.
Með aldrinum er ég þó farinn að
ganga meira í litum sem fylgir því
að ég nota liti mikið í minni listsköpun,“ segir Bjarni.
Þegar kemur að tísku er hann
veikastur fyrir skóm.

Keramikmunir Bjarna eru eftirsóttir víða um heim. 

Áður fékk ég oft að
heyra að ég væri
smá kreisí í fatavali og
gleraugum, og ég var það.
Bjarni Viðar Sigurðsson

Bjarni er flottur í tauinu og segir litavalið oft endurspegla listmuni sína.

„Ég er endalaust upptekinn af
skóm. Nýlega ákvað maki minn
að fara í gegnum skósafnið og
úr einum skáp af þremur komu
45 pör, þrjú ónotuð og sum sem
ný. Sum sem höfðu verið í mestu
uppáhaldi voru farin að láta á sjá
og svo voru aðrir skór bara ekki
lengur ég. Því fengu fimmtán pör
að fjúka þar og þegar næstu tveir
skápar voru opnaðir kom í ljós að
ég var eigandi að fleiri en hundrað
skópörum,“ segir Bjarni og hlær að
öllu saman.
Föt sem lyfta persónuleikanum
Tískuráð sem Bjarni tileinkaði sér
fékk hann hjá kunningja sínum í
Danaveldi.
„Hann sagði best að klæðast því
sem manni líður vel í. Þá skipti
ekki máli hver hönnuðurinn væri
heldur að flíkin lyfti upp persónuleika manns,“ segir Bjarni.
Hann minnist fyrstu sýningu
sinnar í Hafnarborg 2002.

„Þá ákvað ég að vera í hvítum
fötum fyrri part dagsins og
svörtum kvöldklæðnaði seinni
partinn, en fatnaðurinn fór saman
við glerungana mína. Sá hvíti var
eins og hvítur krumpuglerungur
og svörtu fötin eins og svartur og
glansandi satínglerungur. Allt
samkvæmt nýjustu tísku þá og
passaði tilefninu algjörlega.“
Hamingja, gleði og jólaandi
Bjarni opnar sinn rómaðan jólamarkað á vinnustofu sinni að
Hrauntungu 20 í Hafnarfirði í dag.
„Já, þetta er hátíðisdagur. Ég hélt
jólamarkaðinn fyrst fyrir sextán
árum og var þá með tóman bílskúr,
tvær hillur, keyptar kökur, kók og
appelsín. Ég var staðráðinn í að
gera þetta að einhverju. Margir
komu og ég varð steinhissa, segir
Bjarni fullur tilhlökkunar.
„Ég er nokkuð viss um að þetta
er stærsti einstaklings-jólamarkaður hér á landi. Hann byrjaði

sem tveggja daga en undanfarin ár
hefur hann staðið yfir í fjóra daga
og með kvöldopnun. Bæði ungir
sem aldnir koma á markaðinn og
mér er mikið í mun að börnin hafi
líka gaman af, enda hef ég heyrt
hjá þeim sem koma með börnin
sín að þau segi: „Vei! Þetta er fyrsti
dagurinn af jólunum, að fara til
Bjarna!“ Andrúmsloftið er þrungið
hamingju, gleði og jólaanda, og
öllum líður vel og finna sitthvað
við hæfi í mat, kökum, drykk og
auðvitað keramikinu líka,“ segir
Bjarni sem dregur líka út einn
heppinn vinningshafa á dag í veglegu jólamarkaðshappdrætti sem
hann kallar Keramik í kassa.
„Börnin fá líka glaðning frá
mér og það skemmtilegasta er að
krakkar sem komu hingað lítil
fyrir sextán árum eru nú orðin
fullorðið fólk að kaupa sér muni
í búið eða herbergið sitt. Mér
þykir undurvænt um að sjá þessa
einstaklinga koma aftur og aftur
og eiga þessa jólahefð með mér.
Minningin á alltaf að vera góð og
falleg.“
Bakar frekar fram á nótt
Á jólamarkaði Bjarna svigna
borðin af dýrindis keramikhönnun í bland við lostætar hnallþórur
og heimagerðar veitingar.
„Margir vina minna segja að ég
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ætti að einfalda málið og kaupa
tilbúnar smákökur eða deig til
að baka úr en það kemur ekki
til greina. Frekar baka ég fram á
nætur svo að nóg sé til fyrir mína
gesti. Það verður að vera heimabakað og nú býð ég líka upp á
marengstertur. Ég byrjaði að baka
margens að gamni mínu fyrir
nokkrum árum og þær áttu alls
ekki að verða fastur liður en það
er svolítið hættulegt að koma með
nýjar hefðir því þær vilja oftast
halda sér í jólahlýjunni á vinnustofunni.“
Í dag er bílskúrinn sem hýsti
fyrstu jólamarkaði Bjarna farinn
og í staðinn risin 90 fermetra
viðbygging sem er vinnustofa listamannsins, opin, hlý og björt.
„Þegar maður heldur jólamarkað
í sextánda sinn þýðir ekkert annað
en að vera með nýja hönnun og
í ár er þar engin undantekning.
Reyndar er svo margt nýtt að sumt
af eldri munum mínum hefur þurft
að víkja. En það nýja getur líka
verið það gamla í nýjum búningi,
eins og eldfjöllin og margfætlurnar
sem ég framleiði sérstaklega fyrir
jólamarkaðinn en eru hönnun
sem ég gerði í námi mínu 1988. Þá
má nefna nýja kertastjaka, vasa og
skálar, og margir koma til að fylla
á stellin sín og það sem þeir eiga
fyrir,“ greinir Bjarni frá.
Sjálfur hrífst hann af keramikverkum Claudi Casanovas.
„Þau eru hrein og bein náttúran,
og það er einmitt það sem ég hrífst
mest af í eigin verkum, þegar ég næ
að gera glerunga sem líkjast náttúrunni sem mest. Oft og tíðum er
það erfitt en þegar það lukkast er
mikil gleði og hamingja.“
Jólamarkaður Bjarna í Hrauntungu 20, Hafnarfirði, er opinn
fimmtudag til sunnudags frá
klukkan 10 til 18. Allir velkomnir. n
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Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdarstjóri N1, og starfsfólk Orkusviðs N1 sem hefur umsjón með sölu raforku og rafhleðslulausna.

Úr olíufélagi í framsýnt orkufélag

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fimmtungur allrar orku sem N1 selur er umhverfisvæn orka og mun hlutfallið hækka hratt á komandi árum.
N1 er því í kjörstöðu til að flýta orkuskiptum á Íslandi og er í raun rétt að byrja á þeirri vegferð sinni. 2
Á örfáum árum hefur starfsemi N1
tekið gríðarlegum stakkaskiptum.
Fyrirtækið hefur færst hratt úr því
að vera olíufélag og er réttara að
tala um N1 sem „orkufélag“ í dag.
Nú er svo komið að fimmtungur
allrar orku sem félagið selur er
umhverfisvæn orka og telur Hinrik
Örn Bjarnason, framkvæmdastjóri
N1, að hlutfallið eigi eftir að hækka

hratt á komandi árum. Í stað þess
að berjast gegn þróuninni og einblína áfram á sölu jarðefnaeldsneytis, sem hefur verið aðalsmerki
fyrirtækisins frá upphafi, hefur N1
ýtt undir þróunina og er nú orðið
leiðandi í orkuskiptum á sínum
markaði.
Segja má að grænu umskipti
N1 hafi byrjað af alvöru árið 2019

þegar fyrirtækið festi kaup á Hlöðu
og 15% hlut í Íslenskri orkumiðlun.
Hinrik sagði á þeim tíma að markmiðið með kaupunum væri ekki síst
að N1 yrði leiðandi í orkuskiptum á
Íslandi. „Við skynjum þessa þróun
sem er að eiga sér stað með auknum
fjölda rafbíla og þá kröfu frá markaðnum að einhver taki forystuhlutverkið. Markmið okkar er því að

halda áfram að þjónusta viðskiptavini sama hvaða tegund af orku þeir
kjósa fyrir bílinn sinn,“ sagði Hinrik.
Óhætt er að segja að nú, aðeins
þremur árum síðar, sé þessi sýn
strax orðin að veruleika. Með
kaupum á öllum hlutum í Íslenskri
orkumiðlun, sem síðar varð N1 rafmagn, hefur starfsemi fyrirtækisins
umbreyst til grænni vegar. Ekki

aðeins voru um 20% af allri orku
sem N1 seldi í fyrra umhverfisvæn
heldur þjónustar fyrirtækið vel yfir
20 þúsund viðskiptavini í reglulegum raforkuviðskiptum; eins
og heimili, fyrirtæki, stofnanir og
sveitarfélög. Það er því óhætt að tala
um N1 sem eiginlegt orkufélag í dag
og segir Hinrik að þau séu aðeins rétt
að byrja.
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Þannig að
við sjáum
fyrir okkur
að uppbygging
rekstursins og
þjónustustöðva
okkar
muni
tengjast
orkuskiptum
– sama
hver orkugjafinn
verður.
Hinrik Örn
Bjarnason

Hinrik Örn Bjarnason (t.v.), framkvæmdastjóri N1, og Einar Sigursteinn Bergþórsson, forstöðumaður orkusviðs N1. 

Fólk treysti á N1 á ferðalögum
N1 sé þannig í kjörstöðu til að flýta
orkuskiptum á Íslandi. „Við erum
með þrjátíu þjónustustöðvar um
allt land og erum að vinna í því að
koma upp öf lugum hraðhleðslustöðvum við lykilstaðsetningar
félagsins. Markmið okkar er að fólk
sjái það sem raunhæfan valkost að
keyra hringinn í kringum landið á
rafmagni. Fyrir vikið munu f leiri
treysta sér í að færa sig úr jarðefnaeldsneyti,“ segir Hinrik.
Eftirspurnin eftir rafmagni N1
hafi nú þegar aukist gríðarlega. „Við
finnum hvað það er að verða mikil
þörf á þessum innviðum enda hefur
rafbílum fjölgað mikið. Við finnum
líka að fólk er farið að treysta meira
og meira á N1 á ferðalögum sínum
í kringum landið, ekki síður en
heimahleðslustöðvarnar okkar.“
Hinrik segir að það sé engum
blöðum um það að f letta að innkoma N1 rafmagns hafi haft góð
áhrif á markaðinn. „Það er alveg
ljóst að N1 rafmagn hreyfði við
öðrum raforkufyrirtækjum, ekki
aðeins þegar kom að því að bæta
þjónustuna heldur einnig að lækka
verðið til heimila. Það sýnir sig best
á því að N1 rafmagn er með umtalsvert lægra verð en þau fyrirtæki sem
voru nú þegar á markaðnum áður
en við mættum á svæðið.“
Eina rökrétta leiðin
Maður myndi samt halda að það
væri eðlilegra fyrir olíufélag að
berjast gegn þessari þróun og halda
áfram að leggja alla áherslu á bensín
og dísil.
Hafið þið ekki beinlínis verið að
grafa undan kjarnastarfsemi fyrirtækisins með þessari þróun?
„Þessi breyting hefur gengið alveg
ótrúlega vel enda finnum við öll að
græna vegferðin er eina rökrétta
leiðin áfram. Við gerum ráð fyrir
því að sala á umhverfisvænum
orkugjöfum verði ein af aðaltekjustoðum fyrirtækisins innan örfárra
ára og því höfum við unnið markvisst að því að styrkja þennan hluta
starfseminnar,“ segir Hinrik. Hann
bætir við að gríðarlegur áhugi sé
meðal fyrirtækja, ekki síst í þungaÚtgefandi: Torg ehf.

Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson
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Markmið
okkar er að
fólk sjái
það sem
raunhæfan
valkost að
keyra
hringinn í
kringum
landið á
rafmagni.
Hinrik Örn
Bjarnason

Tvær af hleðslustöðvunum eru staðsettar við Lindir í Kópavogi og N1 í Mosfellsbæ.

og fólksf lutningum, að ráðast í
orkuskipti og hefur N1 veitt fjölmörgum fyrirtækjum ráðgjöf og
aðstoð í þeim efnum á síðustu árum.
„Þetta er einfaldlega samtalið
sem allir stærri olíunotendur eru
að taka þessa dagana. Spurningin
er einfaldlega hvernig – ekki hvort
– þeir skipti yfir í umhverfisvænni orkugjafa og um leið lágmarka losun og eldsneytiskostnað
til lengri tíma litið. N1 býr að því
núna að hafa byrjað þessa vegferð
snemma enda höfum við öðlast
mikla þekkingu og reynslu á þessu
sviði. Það eru því forréttindi að
vera í þeirri aðstöðu að geta veitt
þjónustu og ráðgjöf um orkuskipti
og hvernig við aðstoðum fólk og
fyrirtæki að stíga grænu skrefin.“

Græna framtíðin fjölbreytt
Hinrik segir N1 spennt fyrir framtíðinni. „Við vinnum eftir þeirri
hugsjón að gera ekki hlutina alltaf
á gamla mátann. Við erum að huga
að framtíðinni, stefnum á aukna
sjálfvirkni og aukinn sveigjanleika
fyrir viðskiptavini okkar.“
Raforkuverð muni í auknum
mæli ráðast af því hvenær notkunin
á sér stað, auk þess sem fólk mun
geta nálgast alla þjónustu félagsins
í N1-appinu.
„Í dag geturðu séð hvaða rafhleðslustöðvar eru lausar á ferð
þinni um landið, hafið hleðslu með
appinu ásamt því að panta tíma
í dekkja- eða olíuskipti. Fljótlega
verður hægt að panta mat á þjónustustöðinni áður en þú rennur í

Sölumaður auglýsinga: Kolbeinn Kolbeinsson, kolbeinn@frettabladid.is, s. 550 5656.
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hlað og panta alla aðra þjónustu
N1 í gegnum appið, þannig að þetta
verður allt við höndina.“
Hinrik segir ólíklegt að öll farartæki verði keyrð á rafmagni í framtíðinni og því þurfi að gera ráð fyrir
öðru umhverfisvænu eldsneyti, eins
og til dæmis vetni, ekki síst fyrir
stærri farartæki. „Við sjáum fyrir
okkur að uppbygging rekstursins og
þjónustustöðva okkar muni tengjast
orkuskiptum – sama hver orkugjafinn verður. Jarðefnaeldsneytið á eftir
að verða til staðar í töluverðan tíma
og því verður þetta einhver blanda
næstu árin. Við hjá N1 ætlum alla
vega að halda áfram að hraða þessari þróun í átt að grænni, umhverfisvænni og betri framtíð fyrir okkur
öll,“ segir Hinrik. n
Veffang: frettabladid.is
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Í sátt við umhverfi og samfélag

Sigríður
Guðmundsdóttir og Eiríkur
Þórir Baldursson
starfa bæði að
því að gera álverið í Straumsvík umhverfisvænt.
FRÉTTABLAÐIÐ/


Álverið í Straumsvík
leggur mikla áherslu á að
bæta frammistöðu sína í
umhverfismálum. Stefnt
er að kolefnishlutleysi fyrir
árið 2040. Fyrirtæki og
starfsfólk er meðvitað um
umhverfismál og mikilvægi
þess fyrir starfsemina.

VALLI

Sigríður Guðmundsdóttir, sérfræðingur í kolefnisjöfnun, og Eiríkur
Þórir Baldursson, sérfræðingur
umhverfismála og rannsóknarstofu, vinna bæði að umhverfisog loftslagsmálum. Eiríkur er í
umhverfisteyminu sem ber ábyrgð
á að álverið uppfylli allar þær
ströngu kröfur sem gerðar eru í
umhverfismálum, meðal annars
að sinna mælingum og eftirliti ásamt því að tryggja að allar
deildir séu á tánum að standa sig í
þessum málum. Eiríkur vann áður
hjá Umhverfisstofnun en hann er
efnafræðingur að mennt.
Starf Sigríðar sem sérfræðings í
kolefnisjöfnun var búið til í mars á
þessu ári í þeim tilgangi að styðja
við markmið um kolefnishlutleysi.
Hún hafði áður starfað í kerskála
í sjö ár. Sigríður segir að ISAL geti
orðið fyrsta álverið í heiminum
til að fanga og binda hluta af
útblæstri koltvísýrings frá starfseminni. Samstarf er við Carbfix
en liður í því markmiði er að fanga
koltvísýring frá álverinu og binda
varanlega í steindir á svæðinu í
Straumsvík. Það yrðu tímamót í
áliðnaði ef það markmið næst.
Fylgja ströngum kröfum
Vel er fylgst með öllum umhverfisþáttum í álverinu auk þess sem
sérstök umhverfisvöktun fer fram
í nágrenni Straumsvíkur og hefur
verið í gangi frá því áður en starfsemin hófst árið 1969. Árangurinn
hefur verið mjög góður, að sögn
Sigríðar. „Við þurfum að fylgja
eftir umhverfiskröfum stjórnvalda
og Umhverfisstofnunar sem eru
mörkuð í starfsleyfi okkar. Það
eru ákveðin útblástursviðmið sem
álverið þarf að fylgja varðandi
flúor og ryk í útblæstri frá kerskálum. Við störfum eftir ETSkerfinu og þurfum að fá heimildir
fyrir öllum koltvísýringi sem við
losum. Annars vegar erum við með
fríheimildir og hins vegar erum við
að borga fyrir það sem er umfram,“
útskýrir Eiríkur. „Við ætlum ekki
eingöngu að standast þær kröfur
sem gerðar eru heldur gera enn
betur. Það er hluti af því að vera
framúrskarandi og starfa í sátt við
umhverfi og samfélag,“ segir hann
enn fremur.
Sigríður bætir við að álverin á
Íslandi séu almennt umhverfisvænni en þau sem eru starfandi
víða annars staðar í heiminum,
einkum í Kína. „Við notum græna
raforku sem ekki allir hafa aðgang
að. Mjög stór þáttur í losun álvera
fer eftir því hvaðan raforkan
kemur. Bara það að vera á Íslandi
gerir okkur umhverfisvænni,“ segir
hún. „ISAL hefur alltaf lagt mikið
upp úr því að vera umhverfisvænt fyrirtæki. Vel er haldið utan
um allan úrgang frá álverinu og
reynum við eins og kostur er að
draga úr myndun hans,“ segir hún.
Skipta yfir í rafknúin tæki
ISAL hefur einsett sér að vinna
í samræmi við heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. „Þau eru leiðarstef í
okkar áherslum og tökum við mið
af þeim við rekstur fyrirtækisins.
Starfsemi ISAL tengist öllum
heimsmarkmiðum en greining
okkar bendir til við höfum mest
áhrif á sjö þeirra. Vegferð okkar
til kolefnisjöfnunar byrjaði fyrir
nokkrum árum og stórt skref
var stigið þegar viljayfirlýsingin

Vel
er
fylgst með
öllum
umhverfisþáttum í
álverinu
auk þess
sem sérstök
umhverfisvöktun fer
fram í
nágrenni
Straumsvíkur.
Sigríður
Stóra verkefnið fram undan er að fanga koltvísýring frá framleiðslunni.

var undirrituð milli stjórnvalda,
iðnaðarins, Orkuveitunnar og
Carbfix árið 2019 um að kanna til
hlítar möguleika á að fanga losun
frá áliðnaði og farga með tæknilausn Carbfix.
Rúmlega 95% af kolefnislosun
koma frá kerskálunum. Þar er
stórt og viðamikið verkefni fram
undan að þróa tæknilausn til að
fanga koltvísýringinn frá starfsemi
okkar. Við erum í mikilli vinnu
núna við að finna þá tækni sem við
teljum að beri sem mestan árangur. Þróunarsamband við Carbfix
er hafið og vonandi verðum við
komin í tilraunir á næstu tveimur
árum. Það er gríðarlegt sóknarfæri
fyrir okkur að fá Carbfix hér við
hliðina á okkur. Við þurfum að
fanga koltvísýringinn úr gasinu og
það verður mjög jákvætt þegar við
höfum náð að farga þessum efnum
á umhverfisvænan hátt. Virkilega
spennandi verkefni,“ segir Sigríður.
„Meðal þess sem gert hefur verið
er að leggja áherslu á að kaupa
rafknúin tæki á undanförnum
árum séu þau í boði. Einnig erum
við hálfnuð í stóru verkefni að
betrumbæta hjá okkur steypuskálann með því að fá umhverfisvænni
ofna. Starfsemi okkar byggir
mikið á notkun þungra vinnuvéla sem eru sérhönnuð fyrir ISAL

og fram undan er þróunarsamstarf með fyrirtæki sem smíðar
þá rafknúna sem sömuleiðis er
stórt verkefni sem getur haft
mikil áhrif á minnkandi losun.
Önnur umhverfisverkefni eru í
fullum gangi enda viljum við alltaf
velja umhverfisvænasta kostinn.
Áherslan er mikil hér innanhúss
en hún kemur líka frá umhverfinu
og móðurfélaginu Rio Tinto. Þetta
er líka ákall samtímans og við
verðum að gera það sem við getum
til að svara því,“ segir Sigríður.
Hægt að endurvinna margoft
Ál er endurvinnanlegt og hægt að
nýta það margoft. „Það er hægt
fyrir brotabrot af orkunni sem
krafist er við upprunalegu framleiðsluna sem eykur enn á sjálfbærni málmsins,“ skýtur Eiríkur
inn í umræðuna. „Við erum eina
álverið á Íslandi sem framleiðir
fullunna vöru. Varan frá ISAL fer
ekki til umbræðslu heldur beint
í framleiðslu á vörum eins og til
dæmis í bílaiðnaðinn auk þess
sem byggingariðnaður er mjög
stór,“ útskýrir Sigríður og bætir við
að notkun á áli sé mikilvæg til að
draga úr losun, til dæmis með því
að létta bíla og önnur fartæki.
„Það er hagur okkar viðskiptavina að álið sé framleitt á sem

Ál frá ISAL á leið beint til viðskiptavina.

umhverfisvænastan hátt og
gildir það fyrir alla virðiskeðjuna.
Það er í rauninni orðin krafa að
umhverfis sé gætt og hinn almenni
neytandi er í vaxandi mæli að
verða meðvitaður um kolefnisfótspor sinnar neyslu,“ segir Sigríður
og Eiríkur bætir við: „Við erum í
sterkri stöðu hvað þetta varðar
því starfsemi okkar og afurðir
standast ítrustu kröfur sem birtist
í þeim vottunum sem við erum
með. Þær vottanir ná til umhverfis,
öryggis, heilbrigðis, gæða, stjórnunar, mannréttinda og samfélags
auk jafnlaunavottunar. Sá sem
kaupir vöruna getur verið viss um
að hún standist þessar kröfur. Við
erum stolt af því að standast þær.“
Heildarlosun minnkað mikið
Heildarlosun ISAL hefur dregist
saman um 46% frá árinu 1990 á
meðan framleiðslan hefur rúmlega tvöfaldast. „Þarna koma inn
miklar tækninýjungar, tölvustýring í kerskálum og betri nýting
á skautum. Aukabruninn hefur
minnkað umtalsvert. Álverið er
því komið á flottan stað þótt alltaf
sé hægt að gera betur,“ bætir Sigríður við.
„Hæfni starfsfólks skiptir líka
miklu máli í þessu samhengi en
með stofnun Stóriðjuskólans árið

Þekkingin skiptir
meginmáli og að
starfsfólkið sé meðvitað
um það hvernig kerreksturinn gengur og
allir vinna sem ein heild
að því að draga úr losun.
Eiríkur Þórir

1998 og áherslu á menntun hefur
árangur í rekstri og umhverfismálum batnað. Þekkingin skiptir
meginmáli og að starfsfólkið sé
meðvitað um það hvernig kerreksturinn gengur og allir vinna
sem ein heild að því að draga úr
losun,“ segir Eiríkur.
„Á hverju ári gefum við út ítarlega samfélagsskýrslu og grænt
bókhald. Þar leggjum við öll spilin
á borðið en gagnsæi í okkar starfsemi skiptir miklu máli til að ná
fram markmiðum um að starfa
í sátt við umhverfi og samfélag.
Hægt er að skoða skýrsluna hjá
Umhverfisstofnun og á heimasíðu
álversins,“ segir Eiríkur. n
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Raforkumál eru umhverfismál
Raforkumál eru umhverfismál þar sem öflugt raforkuflutningskerfi er forsenda
sjálfbærrar og umhverfisvænnar orkunýtingar.
Markmið stjórnvalda í loftslagsmálum eru metnaðarfull og
gegnir flutningskerfi raforku stóru
hlutverki við að ná markmiðum
Íslands varðandi Parísarsamkomulagið. Aðgerðaáætlun Íslands
í loftslagsmálum er safn 50 aðgerða
þar sem orkuskipti eru mikilvægur
þáttur.
„Við hjá Landsneti erum meðvituð um þá ábyrgð sem okkar
hlutverk er hvað varðar orkuskipti
og viljum ekki bara standa okkur í
eigin kolefnisvinnu, heldur verða
til þess að fleiri fyrirtæki og landið
í heild nái árangri,“ segir Engilráð
Ósk Einarsdóttir, verkefnastjóri
gæðamála og samfélagsábyrgðar
hjá Landsneti.
„Ein af forsendum þess að við
getum farið í orkuskipti hér á landi
er aukin flutningsgeta. Í grænbók
um orkumál sem kynnt var í mars
2022 komu fram sex sviðsmyndir
þar sem kemur fram hversu mikla
umfram orku mun þurfa í orkuskipti. Flutningskerfið okkar í dag
er fulllestað, því höfum við verið
að leggja áherslu á að uppfæra
kerfið og þannig gera það tilbúið
fyrir orkuskiptin. Aukin eftirspurn
fylgir orkuskiptum og því mikilvægt að geta flutt orkuna á sem
hagkvæmastan hátt. Við uppbyggingu, rekstur og viðhald mannvirkja er tekið tillit til landslags og
verndun náttúru á hverjum stað.
Mikilvægt er að huga að náttúruvernd samhliða framkvæmdum,
að þekkja áhrifin sem starfsemi
okkar hefur á umhverfi okkar,“
segir Engilráð.

skammtímamarkmið sett og
umbætur eru gerðar reglulega,“
segir Engilráð.

Engilráð segir að Landsnet hafi sett sér stefnu í samfélagsábyrgð og umhverfisstefnu. 

Auknar tækninýjungar, stöðugar
umbætur og styrking á
flutningskerfinu mun
leiða til minnkunar á
kolefnisspori okkar hjá
Landsneti og við erum
nær því að ná markmiðum Íslands í loftslagsmálum ásamt Parísarsamkomulaginu.
Engilráð Ósk Einarsdóttir

Kolefnishlutlaust Landsnet 2030
Engilráð segir að Landsnet hafi sett
sér stefnu í samfélagsábyrgð og
umhverfisstefnu.
„Í þessum stefnum eru skilgreindar áherslur okkar og markmið ásamt helstu verkefnum.
Helsta verkefnið okkar er að
verða kolefnishlutlaust fyrirtæki
árið 2030. Það þýðir að binding
kolefnis verður að minnsta kosti
jafn mikil og losun þess. Til að ná
þessu markmiði höfum við gert
aðgerðaáætlun þar sem tekið er
tillit til fjölmarga þátta í starfsemi fyrirtækisins og við sett
okkur tölusett markmið á hvern
þátt. Við erum jafnframt með
öflugt umbótastarf, markmið
að lágmarka umhverfisáhrif í
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rekstri fyrirtækisins og vinna með
umhverfisatvik. Ávallt er unnið
í því að gera betur í dag en í gær
enda umbótastarf mjög mikilvægt
í starfsemi Landsnets. Við erum
með vottað umhverfisstjórnunarkerfi,“ segir Engilráð.
„Árlega greinum við frá kolefnisspori okkar þar sem rekstrinum
hefur verið skipt upp í beina og
óbeina losun. Í útreikningum á
kolefnisspori okkar eru teknir
losunarþættir sem falla til við
starfsemina. Losunarþættir fyrirtækisins hafa verið greindir og
skipt upp í umfang 1, 2 og 3 eftir
því hvort um beina losun er að
ræða, eða óbeina. Fylgst er með
öllum losunarþáttum í græna
bókhaldinu okkar, langtíma- og

Losunarbókhald frábrugðið
Hún segir að losunarbókhald
Landsnets sé nokkuð frábrugðið
því hjá öðrum fyrirtækjum.
„Sem dæmi um óbeina losun eru
flutningstöp en rúmlega 2% tapast
af þeirri raforku sem er sett inn í
kerfið á leiðinni til notenda. Þessi
tala mun að öllu líkindum hækka
með aukinni orkunýtingu og því
mikilvægt að unnið sé að styrkingu kerfisins samhliða. Með því
að draga úr orkusóun þá aukum
við nýtingu á endurnýjanlegri
orkuauðlind þjóðarinnar og getum
við sem samfélag skipt út jarðefnaeldsneyti fyrir raforku.
Helsta uppspretta beinnar losunar hjá Landsneti er vegna leka á
SF6-gasi en það er gas sem er notað
sem einangrunarmiðill í rafbúnaði
í tengivirki. Þar sem Landsnet
hefur sett sér kolefnishlutleysisstefnu þá spilar gasið stórt hlutverk. Í innkaupum á búnaði er það
reiknað inn í kolefnisverð og borin
saman verðtilboð með tilliti til
þess. Jafnframt hefur nýsköpun
og þróun á tengibúnaði verið
mikil og höfum við hjá Landsneti verið að fylgjast með þróun á
nýjum lausnum án SF6 gass sem
einangrunarmiðils. Aðrir losunarþættir eru, líkt og hjá öðrum
fyrirtækjum, til dæmis eldsneyti á
bíla og úrgangur,“ segir Engilráð og
bætir við:
„Auknar tækninýjungar, stöðugar umbætur og styrking á flutningskerfinu mun leiða til minnkunar á
kolefnisspori okkar hjá Landsneti
og við erum nær því að ná markmiðum Íslands í loftslagsmálum
ásamt Parísarsamkomulaginu.“ n

Mikilvægar upplýsingar á mannamáli
Það munar miklu
að hafa góðar
upplýsingar á einum
stað og að framsetningin
sé skiljanleg því orkumál
eru í eðli sínu nokkuð
flókin.

Orkuskipti.is er nýr upplýsingavefur þar sem
almenningur getur nálgast
aðgengilegar upplýsingar
um orkunotkun, orkuskipti
og efnahagslegan ávinning
Íslands af orkuskiptum.
thordisg@frettabladid.is

„Þessa dagana er mikið talað um
orkuskipti, enda hafa íslensk
stjórnvöld sett háleit markmið í
loftslagsmálum. Ísland skal verða
jarðefnaeldsneytislaust árið 2040
eða ná fullum orkuskiptum, eins
og það er kallað. Full orkuskipti
þýða að við ætlum að hætta að
nota orkugjafa sem við flytjum
inn milljón tonn af á hverju ári og
borgum 100 milljónir fyrir og nota
aðra umhverfisvæna orkugjafa í
staðinn.“
Þetta segir Lovísa Árnadóttir,
upplýsingafulltrúi Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja á
Íslandi.
En hvað þýðir þetta eiginlega?
„Svona markmið vekja upp ótrúlega margar spurningar hjá fólki og
setja fyrir ótrúlega mörg verkefni.
Er þetta hægt? Hvað kemur þetta
til með að kosta? Hvaða orka á
að koma í staðinn fyrir olíuna?
Og hvaðan? Hversu mikið þarf af
henni?“ nefnir Lovísa sem dæmi
um spurningar sem vakna vegna
orkuskiptanna.
„Tilgangurinn með vefsíðunni
orkuskipti.is er einmitt að svara
þessum spurningum og fleirum.
Við erum þeirrar skoðunar að
góðar upplýsingar séu algjör forsenda þess að við getum áttað
okkur á vegferðinni sem fram
undan er og það er mikilvægt

Lovísa Árnadóttir

Lovísa Árnadóttir er upplýsingafulltrúi Samorku. 

að þær upplýsingar séu á góðu
mannamáli og byggðar á staðreyndum. Á orkuskipti.is eru settar
fram greinargóðar og myndrænar
upplýsingar sem eru byggðar á
opinberum gögnum. Vefurinn
varpar skýru ljósi á stöðuna og
hver ávinningur okkar af orkuskiptum gæti verið fyrir íslenskt
samfélag,“ upplýsir Lovísa.
Margt sem kemur á óvart
Að nýja vefnum, orkuskipti.is,
standa Samorka, Samtök iðnaðarins, Landsvirkjun og EFLA.
Vefurinn gagnast öllum sem vilja
fræðast um eða leita sér upplýsinga
um orkuskipti, orkunotkun á
Íslandi, þróun orkunotkunar, og

svo kostnað við og mögulegan
ávinning af því að íslenskt samfélag hætti að nota eldsneyti.
„Það munar miklu um að hafa
góðar upplýsingar á einum stað.
Það er eins með þetta og margt
annað að hægt er að finna ógrynni
upplýsinga um orkuskipti, orkunotkun og orkugjafa út um allt, ef
fólk leggur sig fram um að leita á
mörgum mismunandi stöðum. En
það munar líka miklu um að framsetningin sé skiljanleg því orkumál
eru í eðli sínu nokkuð flókin og
geta auðveldlega ruglað mann
í ríminu. Svo eru upplýsingar
misáreiðanlegar eins og gerist og
þá er stór kostur að allt sem er á
orkuskipti.is er byggt á opinberum

MYND/BIG

gögnum og staðreyndum,“ segir
Lovísa.
Hún telur víst að almenningur
getur orðið margs vísari á orkuskipti.is.
„Já, ekki spurning. Ég held að
margt sem þar kemur fram komi
fólki á óvart, eins og til dæmis
þróun í orkunotkun í gegnum
tíðina og hversu stór hluti orkunnar sem við notum er vegna
húshitunar, baða og annarrar
neyslu. Eins er mjög spennandi að
sjá mögulegan ávinning af því að
hætta að nota jarðefnaeldsneyti,
en lærdómur af fyrri orkuskiptum,
eins og hitaveituvæðingunni, segir
okkur að það eigi ekki endilega að
koma á óvart,“ greinir Lovísa frá.

Meðal áhugaverðs fróðleiks
sem lesa má um á orkuskipti.is er
mögulegur efnahagslegur ávinningur af fullum orkuskiptum, samkvæmt greiningu EFLU, en hann er
um 1.400 milljarðar króna fram til
ársins 2060.
„Það samsvarar fjármögnun
heilbrigðiskerfisins í fimm ár.
Heildarumfang fjárfestinga getur
numið 800 milljörðum króna á
sama tímabili, sem samsvarar
byggingu tíu nýrra Landspítala.
Orkuskiptin munu draga verulega
úr losun Íslands, eða sem nemur
88 milljónum tonna koltvísýringsígilda (CO2) og eru verðmæti þess
um 500 milljarðar íslenskra króna.
Orkan í þessum milljón tonnum
af olíu umreiknast í um það bil
16 TWst af raforku. Það er orkumagnið sem þarf til að uppfylla
gatið sem olían skilur eftir sig, en
til að setja þessa tölu í samhengi
eru þetta 80 prósent af því sem
framleitt er af raforku á Íslandi í
dag,“ segir Lovísa. n
Sjá meira á orkuskipti.is
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Geir Sigurður Gíslason
rekstrarstjóri
Hringrásar/
HP Gáma segir
samstarfið við
Súrefni kolefnisjöfnum hafa
skilað árangri.
FRÉTTABLAÐIÐ/


ERNIR

Sjálfbærni í
forgangi hjá okkur
Hringrás – HP Gámar er
fjölskyldufyrirtæki og hefur
þjónustað viðskiptavini sína
í 20 ár. Hringrás hóf nýlega
samstarf við Súrefni kolefnisjöfnum sem hófst með
útreikningi á kolefnisspori
Hringrásar.
Hringrás tekur á móti öllum
málmum til endurvinnslu og HP
Gámar sinna daglegri sorphirðu
hjá fyrirtækjum og einstaklingum.
„Á síðustu misserum hefur
umhverfisvernd verið í æ meiri
brennidepli í samfélaginu og
engin undantekning hefur verið
hjá okkur. Að endurvinna er jú
lykilatriði í hringrásarhagkerfinu
og hefur sjálfbærni og umhverfis
vernd verið í forgangi hjá okkur,“
segir Geir Sigurður Gíslason,
rekstrarstjóri Hringrásar.
„Nýlegt samstarf við Súrefni
kolefnisjöfnun hófst með útreikn
ingi okkar á eigin kolefnisspori,
nánar tiltekið innan umfangs 1
og 2 er varðar beina losun tækja,
véla, flutninga og krókbíla fyrir
tækisins, en einnig orkunotkun
félagsins. Frá sérfræðingum
ReSource International verkfræði
stofu fékkst vottaður útreikningur
á kolefnisspori félagsins sem því
næst var hægt að nýta til að hefja
vegferð Hringrásar að kolefnis
hlutleysi með Súrefni kolefnis
jöfnun.“
Geir segir að 100% af umfangi 1
og 2 hafi verið bundin í nýju verk
efni Súrefnis, Súrefnisskóginum,
og var gerður fimm ára samningur
til að binda losunina. Súrefnis
skógurinn er staðsettur á Suður
landi við Seljalandsfoss og hægt
er að sjá hann frá þjóðveginum og
heimsækja.
„Það var þó mikilvægt fyrir
okkur frá upphafi að gera þetta
rétt og fylgja reglunum sem tækni
forskrift Staðlaráðs um ábyrga
kolefnisjöfnun á Íslandi tók fram

Á síðustu misserum hefur
umhverfisvernd verið í æ
meiri brennidepli í
samfélaginu og engin
undantekning hefur
verið hjá okkur.

í tjáningu og aðgerðum. Því stað
hæfum við að vegferð Hring
rásar og HP Gáma er hafin í átt að
kolefnishlutleysi en við erum ekki
orðið kolefnishlutlaust félag enn,“
útskýrir Geir.
„Í samstarfi við ReSource Inter
national höfum við þó áætlun um
minnkun kolefnisspors félags
ins, með tilliti þó til stækkunar
á umfangi félagsins. Sá hluti sem
ekki er hægt að koma í veg fyrir
skal áfram bundinn í áframhald
andi stækkun Súrefnisskógarins.“
Árið 2020 var tekin ákvörðun
um það hjá Hringrás og HP
Gámum að gróðursetja um 15.000
tré til að binda losun fyrirtækisins
og umfram það.
„Við áætlum að það þurfi að
gróðursetja um 10–15 þúsund
plöntur á ári á næstu fimm árum
svo undir lokin kemur til með að
rísa mikilfenglegur skógur. Við
teljum líklegt að í framtíðinni
tökum við þátt í einingasafni mis
munandi verkefna með Súrefni
til að kolefnisjafna bæði með
bindingu en einnig með forvarnar
verkefnum,“ segir Geir.

Samstarfið við Súrefni kolefnisjöfnun hófst með útreikningi á kolefnisspori er varðar beina losun tækja, véla,
flutninga og krókbíla fyrirtækisins.
MYND/AÐSEND

Ný verkefni og tækifæri
Sjálfbærni er enn í forgangi innan
veggja Hringrásar og HP Gáma og
þróunin hefur því haldið áfram.
Síðasta árið hafa gífurleg vinna
og fjármunir verið lögð í þróunar
verkefni í samstarfi við ReSource
International og Súrefni sem
snýr að því að bjóða viðskipta
vinum fyrirtækisins upp á ítarlega
útreikninga á kolefnisspori brota
járns.
„Við teljum þetta mikilvægt
fyrsta skref í rétta átt til upp
lýsingagjafar og til að auðvelda
viðskiptavinum okkar að taka
ábyrgar ákvarðanir um sinn
úrgang. Á nýja svæðinu okkar í
Hafnarfirði mun rísa rafmagns
tætari fyrir brotajárn. Hann mun
lækka kolefnisfótspor fyrir
tækisins til muna. Í beinu fram
haldi mun rafmagnspressa fyrir
brotajárn fara á starfstöðina okkar
á Akureyri,“ segir Geir.
Aðspurður um ástæðu þess að

Súrefni hafi orðið fyrir valinu sem
samstarfsaðili svarar Geir:
„Þegar við fórum að skoða
betur sjálfbærni og hver næstu
skref yrðu að vera fyrir Hringrás
þá rannsökuðum við markaðinn
og sáum að einungis örfá félög
á Íslandi voru að bjóða upp á
kolefnisjöfnun – en bara eitt félag
virtist leggja áherslu á að kol
efniseiningarnar sem nýttar yrðu
væru vottaðar frá upphafi. Það var
Súrefni. Það gaf auga leið að þetta
var eina félagið sem var með skýra
framtíðarsýn á hvernig markaður
kolefnisjöfnunar yrði á næstu
áratugum og við ákváðum því að
hefja samstarf með þeim.“
Geir segir þjónustuna hafa verið
til fyrirmyndar.
„Þjónustan er bæði skjót og per

sónuleg en jafnframt fagmannleg.
Það sem skiptir okkur mestu máli
í samstarfsaðilum okkar eru opin
ská og heiðarleg samskipti ásamt
góðum viðskiptaháttum og sann
gjörnu verði miðað við þjónustu
– en Súrefni tikkar í öll þau box,“
segir hann.
Að lokum segir Geir að sam
starfið hafi skilað aukinni umræðu
um umhverfisvernd innan fyrir
tækisins.
„Starfsfólkið er mjög ánægt
með gróðursetninguna. Kolefnis
jöfnun er hluti af aukinni áherslu
fyrirtækisins á umhverfismál og
minnkun kolefnisfótspors.“ n
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Full orkuskipti hérlendis stærsta tækifærið
Grænvangur styður við
útflutning á grænum lausnum sem og þeirri sérþekkingu og reynslu sem við
Íslendingar búum að þegar
kemur að endurnýjanlegum
orkugjöfum, jarðvarma og
vatnsafli.
Grænvangur var stofnaður árið
2019 og er samstarfsvettvangur
atvinnulífs og stjórnvalda í loftslagsmálum og grænum lausnum.
Nótt Thorberg, forstöðumaður
Grænvangs, ræðir hér um erlent
markaðsstarf Green by Iceland,
á hvaða hátt Íslendingar standa
framar öðrum þjóðum við nýtingu
endurnýjanlegra orkugjafa og
segir full orkuskipti hérlendis
stærsta tækifærið.
„Þegar kemur að hlutverki
innanlands þá erum við að styðja
við loftslagsvegferð Íslands og
markmið stjórnvalda um að draga
úr losun gróðurhúsalofttegunda
hérna heima og í samræmi við
alþjóðlegar skuldbindingar okkar,“
segir Nótt Thorberg, forstöðumaður Grænvangs. „Alþingi lögfesti í
fyrra að Ísland yrði kolefnishlutlaust árið 2040. Ríkisstjórnin hefur
líka sett sér metnaðarfull markmið um að Ísland verði fyrst landa
kolefnishlutlaust sama ár. Við
styðjum við og hvetjum íslenskt
atvinnulíf ásamt því að tengja
saman ólíka aðila með því markmiði að raunverulegur árangur
náist í því að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda hérna
heima sem fyrst. Við vinnum mjög
náið með atvinnulífinu og stjórnvöldum í að styrkja þessa vegferð
en það er mikilvægt að við sláum
taktinn vel í sameiningu og þetta
næst með öflugu samtali og samstarfi þvert á allar greinar og með
stjórnvöldum. Þá erum við líka að
horfa út fyrir landsteinana.“
Erlent markaðsstarf
Grænvangur styður við útflutning
á grænum lausnum, sérþekkingu
og reynslu sem við Íslendingar
búum að þegar kemur að endurnýjanlegum orkugjöfum, jarðvarma og vatnsafli. „Við gerum
það undir merkjum Green by
Iceland sem er samstarfsverkefni
Grænvangs og Íslandsstofu. Við
vinnum það starf í mjög miklu og
nánu samráði við aðra aðila, meðal
annars Orkuklasann, fyrirtæki
á Íslandi sem eru með grænar
lausnir, ráðuneytin og sendiráð
víða um lönd. Þannig að starfið
er mjög fjölbreytt hvað varðar
þennan erlenda hluta. Við sækjum
sýningar og ráðstefnur, við tökum
þátt í opinberum sendinefndum
og tökum þá oft fyrirtækin með
okkur í þær heimsóknir. Við erum
líka í markvissu markaðsstarfi í
netheimum og almannatengslum
þannig að með öllu þessu erum við
að styðja mjög þétt við orðspor og
ímynd Íslands sem leiðandi lands á
sviði sjálfbærni og grænna lausna.“
Komin lengra í orkuskiptunum
„Fáar þjóðir í heiminum geta stært
sig af því að 100% rafmagns og
húshitunar séu komin af endurnýjanlegum orkugjöfum sem við
erum búin að vera að nýta í rúm
100 ár. Þessi saga skiptir máli í
þeirri umræðu sem á sér stað núna
úti um allan heim. Við vitum að
þjóðir heimsins eru að hjálpast að
við að reyna að leysa úr vandanum
og draga úr sinni losun. Þarna
erum við bara með svo frábæra
sögu, þekkingu og reynslu sem við
getum miðlað til annarra þjóða.“
Nótt segir að ef horft sé á lönd
heimsins þá séum við komin hvað
lengst í orkuskiptunum. 85% af
frumorkunotkun okkar í dag komi
af sjálfbærum, endurnýjanlegum
orkugjöfum. „Ef maður horfir á

Nótt Thorberg, forstöðumaður Grænvangs, segir að fáar þjóðir í heiminum geti stært sig af því að 100% rafmagns og húshitunar séu komin af endurnýjanlegum orkugjöfum sem við erum búin að vera að nýta í rúm 100 ár. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Í fyrra var gefinn út
Loftslagsvegvísir
atvinnulífsins þar sem
hver atvinnugrein gerði
grein fyrir stöðunni og
helstu tækifærum og
áskorunum í átt að
kolefnishlutlausu
Íslandi.

Tækifærið felst í að skipta út öllu jarðefnaeldsneyti sem flutt er til landsins
út fyrir sjálfbæran, innlendan orkugjafa, að sögn Nóttar.

Þegar kemur að
hlutverki innanlands þá erum við að
styðja við loftslagsvegferð Íslands og markmið
stjórnvalda um að draga
úr losun gróðurhúsalofttegunda hérna heima og
í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar
okkar.
Nótt Thorberg

frumorkunotkunina okkar hérna
heima þá þykir vera einstakt
hversu stórt hlutfall af frumorkunotkun okkar kemur af jarðvarmanum eða 60%. Svo fara um 25% í
rafmagnsframleiðslu fyrir heimili,
atvinnugreinar og orkusækinn
iðnað til útflutnings. Við búum
við miklu meira öryggi en flestar
aðrar þjóðir sem og stöðugleika
þó að staðan nú sé snúin út um
allan heim. Öll þessi nýsköpun og
fjárfestingar sem áttu sér stað fyrir
einhverjum árum með tilliti til
nýtingar á jarðvarma og vatnsafli
hefur skilað okkur meira orkusamstarfi, orkuöryggi og hellingi af
nýjum atvinnutækifærum.“
Gríðarstórt verkefni
Þó svo að Íslendingar hafi hátt
hlutfall af endurnýjanlegum orkugjöfum segir Nótt að við megum
ekki sofna á verðinum. „Við ætlum

að halda áfram og taka núna lokahnykkinn má segja. Stóra verkefnið er að klára full orkuskipti. Og
samhliða því að draga jafnframt
úr annarri losun gróðurhúsalofttegunda sem er að verða á Íslandi
og finna leiðir til að farga þeim á
vistvænan máta. Við erum þá að
horfa til þess að það verði full orkuskipti á næstu 17 árum á landi, sjó
og í flugi. Og það er stóra verkefnið
okkar. Þannig að tækifærið felst
raunverulega í að skipta út öllu
jarðefnaeldsneyti sem við erum að
flytja inn til landsins út fyrir sjálfbæran, innlendan orkugjafa. Þetta
þarf allt að hafast á næstu tveimur
áratugum og er gríðarstórt verkefni
sem við ætlum að taka föstum
tökum. Það er alveg ljóst að við
munum þurfa að afla meiri orku til
þess að skipta út þessum rúmlega
milljón tonnum af jarðefnaeldsneyti sem við erum að flytja inn
árlega. Þá er líka mikilvægt að
horfa til þess hvernig við getum
sparað orkuna og nýtt hana betur.
Það verður engin ein leið fram á við
sem mun koma okkur á leiðarenda
heldur verða þetta margar ólíkar
tæknilausnir og breytt nálgun.
Hér á landi er rafvæðing minni
bíla komin vel á veg, þar erum
við í öðru sæti í heiminum á eftir
Norðmönnum. Nú er fyrsti fasi
orkuskipta vöruflutningabifreiða
og vinnutækja að hefjast. Þar
verða ólíkir orkugjafar nýttir, bæði
rafmagn og rafeldsneyti á borð
við vetni. Á sjó gætu metanól og

ammoníak spilað stóra rullu þó
erfitt sé að spá fyrir um nákvæmlega hvaða leiðir verða farnar. Í
fluginu stefnir Icelandair að því að
knýja innanlandsvélar sínar með
rafmagni eða vetni fyrir árið 2030
en í millilandaflugi verður líklega
horft til vetnis og sjálfbærs flugvélaeldsneytis. Það er því fullt að
gerast sem vekur von í brjósti.
Lykillinn að því að orkuskiptin
geti átt sér stað er þó ekki eingöngu
nýsköpun, réttir hvatar og fjárfestingar, val á tækni og innleiðing
og innviðauppbygging, heldur
þarf líka að svara þeirri spurningu
hvaðan orkan eigi að koma. Þá
er nauðsynlegt að taka tillit til
umhverfisins og ná samfélagslegri sátt um leiðirnar Sé horft til
rammaáætlunar og áforma fram
undan munu jarðvarma- og vatnsaflsvirkjanir áfram vera mikilvægar en fleiri orkugjafar munu
koma til og má þar nefna vindafl
og sól auk þess sem smávirkjanir
gætu verið áhugaverður valkostur.“
Höldum ótrauð áfram
Nótt segir að í næstu skrefum verði
áherslan á að styðja við atvinnulífið í þeirri vinnu sem er fram
undan. Í fyrra var gefinn út Loftslagsvegvísir atvinnulífsins þar sem
hver atvinnugrein gerði grein fyrir
stöðunni og helstu tækifærum
og áskorunum í átt að kolefnishlutausu Íslandi. Grænvangur sá
um samþættingu þessarar vinnu
og útgáfan var fyrsta skrefið í að
ná utan um heildarstöðuna þvert á
atvinnugreinar. Næsta skref verður
að draga betur fram einstaka geira
og tengja þá enn frekar við markmið og aðgerðaáætlun stjórnvalda.
„Með samstilltu átaki og öflugu
samstarfi ætlum við að leggja kapp
á að hraða allri vinnu til að Ísland
nái markmiðum sínum. Við getum
spilað stórt hlutverk í loftslagsvegferðinni og verið fyrirmynd annarra hvað framtíðina varðar Í átt
að kolefnishlutlausu Íslandi.“ n
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Að auka orkuöryggi til framtíðar
Markmið ÍSOR er að vera
leiðandi á heimsvísu í
ráðgjöf á sviði sjálfbærrar
nýtingar jarðhita og þannig
styðja við stefnu og áherslu
Íslands í umhverfis-, auðlinda- og orkumálum.

Steinþór Níelsson, jarðfræðingur og sviðstjóri nýtingar
hjá ÍSOR.

FRÉTTABLAÐIÐ/

EYÞÓR

„Jarðrænar auðlindir eru nánast
allt sem jörðin geymir og okkar
markmið er að vera leiðandi á
heimsvísu í ráðgjöf á sviðum eins
og til dæmis jarðhita, grunnvatns,
vatnsorku og ýmissa jarðefna,
okkar markmið er að vera leiðandi
á heimsvísu í ráðgjöf á því sviði,“
segir Steinþór Níelsson, jarðfræðingur og sviðsstjóri nýtingar
hjá ÍSOR.
„Meginstarfsemi ÍSOR er að veita
þjónustu og ráðgjöf í tengslum við
jarðhita, en þó einnig á ýmsum
öðrum sviðum. Innan okkar raða
er mjög hæft fólk á sviði jarðvísinda, efnafræði og verkfræði. Við
búum einnig yfir ýmsum mjög
sérhæfðum tækjabúnaði. Við
nýtum okkur þekkingu á jarðfræði
Íslands fyrst og fremst til þess leita
að og finna jarðhita bæði til raforkuframleiðslu og húshitunar en
einnig í ýmsa aðra beina notkun,
líkt og vatn í heita potta, sundlaugar, ylrækt og alls konar iðnað.
Við notum sömu aðferðafræði til
að leita að neysluvatni í kranana
hjá okkur um allt land. Þetta eru
okkar helstu viðfangsefni.“
Útflutningur á þekkingu
á jarðhita hjá ÍSOR
„Við höfum líka stundað aðrar
jarðvísindarannsóknir, svo sem
gullleit, almenna jarðfræðikortlagningu, hafsbotnsrannsóknir og
höfum um áratugaskeið flutt út
þekkingu á jarðhita.
Við leggjum áherslu á auðlindakortlagning með það í huga
að auka þekkingu á jarðrænum
auðlindum Íslands og þannig
styðja við upplýsta ákvarðanatöku stjórnvalda um nýtingu
eða friðun en það er mikið starf
óunnið hér á Íslandi. Við viljum að
aðgengi að grænni orku batni með
aukinni fræðslu, bæði til almennings á Íslandi sem og stuðla að
þjálfun sérfræðinga úti í heimi til
að hraða þróun á grænum orkugjöfum á heimsvísu. Þannig viljum
við styðja við sjálfbæra nýtingu
auðlinda og auka orkuöryggi til
framtíðar. Þegar kemur að sjálfri
auðlindanýtingunni stuðlum við
að því að auka skilvirka og hagkvæma auðlindanýtingu með því
að leggja til ábyrgðarfulla nýtingu
auðlinda.
Á frumstigum jarðhitarannsókna er farið í jarðfræði- og
sprungukortlagningu, sýnatökur
og efnagreiningu á jarðhitavatni
og ýmsar jarðeðlisfræðilegar mælingar. Þau gögn eru síðan notuð til
þess að staðsetja borholur til að
ná í jarðhitann. Þegar jarðhitinn
er kominn í nýtingu býður ÍSOR
upp á mjög sérhæfða þjónustu
með borholumælingum en ÍSOR á
tæki sem geta mælt gerð jarðlaga
ásamt hitastigi og ástandi jarðhitageymisins. Við höfum mælt, allt
frá mjög grunnum (nokkra tuga
metra) leitarholum niður á tæplega
5 kílómetra dýpi þar sem hitinn
getur verið vel yfir 400°C. Þessi
gögn eru nýtt til að meta forða
jarðhitakerfanna og aðstoða orkufyrirtæki til að nýta auðlindina á
sem sjálfbærastan hátt.“
Steinþór nefnir einnig að ÍSOR
hefur náð að nýta þá þekkingu
sem byggst hefur upp á Íslandi til
þess að aðstoða aðrar þjóðir við að
byggja upp eigin jarðhitaiðnað.
„ ÍSOR hýsir nú GRÓ-Jarðhitaskólann (GRÓ-Geothermal Training Program) sem er eitt helsta
framlag Íslands til þróunarað-

Hitaveiturnar hafa
þannig sparað
Íslandi gríðarlega fjármuni og hafa um leið
minnkað kolefnisfótspor okkar umtalsvert.

ÍSOR við mælingar á streymi
CO2 um jarðlög.

Steinþór Níelsson

spor landa minnka og við sjáum
beint í verki að verið er að vinna
að heimsmarkmiðum Sameinuðu
þjóðanna, en það er yfirlýst markmið ÍSOR að styðja við minnkun
kolefnisfótspors heimsins og
hjálpa til við orkuskiptin.“

Jarðfræðingur að störfum við jarðfræðikortlagningu.

Sérfræðingar ÍSOR við sýnatöku á jarðhitasvæði.

stoðar á þessu sviði . Hingað koma
sérfræðingar frá ýmsum þróunarlöndum í sex mánaða þjálfun í
jarðhitageiranum. Þannig stuðlum
við að uppgangi jarðhitans í öðrum
löndum og hjálpum þróunarríkjum við að afla orku fyrir
sína þegna og nýta til þess mun
umhverfisvænni kosti en kol, olíu,
gas eða aðra óvistvæna orkugjafa.
Þannig viljum við bæta aðgengi
íbúa Jarðar að grænni orku.“
Áskoranir fram undan
„Það sem er efst á baugi þessi
misserin er að við finnum fyrir því
að eftirspurn eftir heitu vatni á
Íslandi hefur aukist mjög. Notkun
hefur aukist mikið og eru nokkrir
þættir þar ráðandi, til dæmis íbúafjölgun, uppbygging iðnaðar og
aukin umsvif víðs vegar um land
vegna ferðamanna. Einnig hefur
orðið fjölgun baðlóna og smærri
iðnaðar sem nýtir heitt vatn beint
úr jörðu.
Við erum það lánsöm hérlendis
að í orkukrísunni á 7. og 8. áratug

síðustu aldar var gerð gangskör að
því að hitaveituvæða Ísland. Það
var gert, ekki af umhverfisástæðum á þeim tímapunkti, heldur var
það talið ódýrara til lengri tíma en
að flytja inn dýra olíu til kyndingar. Hitaveiturnar hafa þannig
sparað Íslandi gríðarlega fjármuni
og hafa um leið minnkað kolefnisfótspor okkar umtalsvert. Það er
áætlað að hitaveitan í Reykjavík
spari um 3 milljónir tonna af CO2
árlega en heildarlosun Íslands
er talin vera tæplega 5 milljónir
tonna árlega af CO2. Það eru tækifæri til þess að gera betur og til
dæmis hefur olía verið notuð á
Vestfjörðum til þess að kynda upp
bæjarfélögin, tímabundið, þar
sem skortur er á heitu vatni. Þar
eru þó líklega ónýttir möguleikar
í nýtingu jarðhita en leggja þarf
í rannsóknir til þess að finna þá
auðlind. Það eru áskoranir fram
undan í því að halda í þau lífsgæði sem jarðhitinn veitir okkur
með því að tryggja skynsamlega
nýtingu og jafnframt finna ný

svæði, en það þarf að hugsa áratugi
fram í tímann, sérstaklega fyrir
stóru byggðakjarnana suðvestanlands og á Norðurlandi. Eftirspurn
eftir grænni orku hefur aukist
innanlands og við viljum vera í
stakk búin til að sinna því.
Eins finnum við fyrir aukinni
eftirspurn erlendis frá, bæði í því
að veita ráðgjöf til erlendra aðila
sem vilja nýta jarðhita til raforkuframleiðslu eða beint eins og til
að mynda spænska olíufélagið
Repsol, sem við erum að vinna
með í að kortleggja jarðhitaauðlindina á Kanaríeyjum. Þá erum
við einnig að vinna fyrir indverskt
ríkisolíufyrirtæki að rannsóknum
og jarðhitaborunum í Himalaya
fjöllunum og að ráðgjafarverkefni fyrir ríkisstjórn Tansaníu í
tengslum við rannsóknarboranir.
Á Dóminíku í Karíbahafinu, þar
sem búa um 70 þúsund manns,
erum við í rannsóknum og ráðgjöf
sem snýr að því að virkja jarðhita
á eyjunni og gera hana óháða innflutningi á jarðefnaeldsneyti landi
og þjóð til mikilla hagsbóta og
ekki síður loftslagsmálum til góða.
Okkur þykir vænt um þessi verkefni þar sem við sjáum árangurinn
sem felst í að lífskjör fólks batna
með aðgengi að orku, kolefnisfót-

Styðja heimsmarkmið
S ameinuðu þjóðanna
„Íslensk stjórnvöld hafa sett sér
háleit markmið um kolefnishlutleysi og aukna notkun grænna
orkugjafa og sjálfbæra nýtingu
auðlinda. Að sögn Steinþórs býr
ÍSOR að þekkingu og reynslu á
ýmsum sviðum, sérstaklega þeim
er varða nýtingu jarðhita- og
grunnvatnsauðlindarinnar.
„Okkar metnaður er að sú
þjónusta og lausnir sem við
bjóðum upp á komi Jörðinni og
íbúum hennar til góða, og skili
hagsæld á þeim svæðum sem við
erum að vinna á. Okkar markmið
er að vera leiðandi í ráðgjöf um
nýtingu jarðrænna auðlinda, sérstaklega jarðhita, og að sú ráðgjöf
nýtist okkar viðskiptavinum vel
auk þess að styðja áherslur Íslands
í umhverfis-, auðlinda- og orkumálum hér heima sem og í alþjóðlegu samstarfi. Þannig viljum við
styðja við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna,“ segir Steinþór
að lokum. n
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Kortleggja umhverfisáhrif til að
minnka kolefnissporið
Lífsferilsgreiningar eru tiltölulega nýtt viðfangsefni
hér landi sem er best lýst
sem aðferðafræði sem notuð
er til að meta staðbundin og
hnattræn umhverfisáhrif
vöru, byggingar eða þjónustu yfir líftíma hennar.
Mannvit býður upp á gerð lífsferilsgreiningar (LCA), eða vistferilsgreiningar, fyrir fyrirtæki og
stofnanir ásamt almennri ráðgjöf á
sviði verkfræði, umhverfismála og
tengda tækniþjónustu.
„Mannvit vinnur lífsferilsgreiningar, eða vistferilsgreiningar,
og getur unnið lífsferilsgreiningar
fyrir alla,“ segir Bergrós Arna Sævarsdóttir, umhverfisverkfræðingur
hjá Mannviti.
„Lífsferilsgreining er stöðluð
aðferðafræði til þess að meta
umhverfisáhrif yfir líftíma vöru,
þjónustu eða mannvirkja. Það er
oft talað um að skoða áhrifin „frá
vöggu til grafar“ eða það sem er
enn betra, „frá vöggu til vöggu“: til
dæmis til að stuðla að hringrásarhagkerfinu.“
Bergrós segir að aðaltilgangur
lífsferilsgreininga sé að kortleggja
umhverfisáhrif, en með kortlagningu er hægt að benda á hvar
þau séu mest og þannig hægt að
ráðast í aðgerðir til þess að minnka
umhverfisáhrifin. Í lífsferilsgreiningum er ekki bara verið að
skoða kolefnislosun, heldur eru
fleiri áhrifaflokkar skoðaðir. Þar
má nefna eituráhrif byggingarefna
og áhrif á súrnun sjávar.
Bygging, bílrúða og vetni
Til að koma með dæmi um hvaða
þættir eru skoðaðir má nefna byggingu. „Við skoðum allt frá framleiðslu byggingarefna, til dæmis
framleiðslu timburs fyrir glugga,
þangað til að byggingin er rifin og
byggingarefnin urðuð eða endurnotuð. Kortlögð eru umhverfisáhrif frá framleiðslu timbursins,
flutningur á verkstæði þar sem
gluggarnir eru smíðaðir, flutningur
til Íslands og að byggingarsvæði,
endurnýjun og viðhald glugga á lífsferli byggingarinnar og hvað verður
um þá þegar byggingin er rifin,“
segir Nína María Hauksdóttir, sjálfbærniráðgjafi hjá Mannviti.
„Við hjá Mannviti framkvæmdum nýlega lífsferilsgreiningu fyrir
framrúðuskipti fyrir Sjóvá. Annars
vegar var gerð lífsferilsgreining á
framrúðuskiptum og hins vegar
viðgerð á framrúðu og niðurstöðurnar bornar saman. Niðurstöðurnar voru þær að það losar 24.000
sinnum minna að gera við sprungu
í bílrúðu heldur en að skipta um
meðalstóra bílrúðu.
Með því að gera þessar
greiningar geta fyrirtæki greint
umhverfisáhrif þjónustu sinnar og
farið í aðgerðir til þess að minnka
umhverfisáhrif á sínum vegum
ásamt því að miðla upplýsingum út
á við til viðskiptavina sem verða þá
meðvitaðri um sínar neysluvenjur.
Sjóvá hlaut verðlaun fyrir
Umhverfisframtak ársins 2022
fyrir að vekja athygli viðskiptavina
á umhverfislegum ávinningi sem
fæst með framrúðuviðgerð í stað
framrúðuskipta,“ segir Nína María.
Kristján Valur Vilbergsson, sérfræðingur í sjálfbærri orku, segir
tilvalið að nefna tiltölulega nýtt
umræðuefni hér á landi, framleiðslu vetnis til notkunar á til
dæmis flutningabílum, skipum eða
til orkugeymslu. „Sú framleiðsla
krefst „einungis“ vatns og raforku
og fyrst við erum með svona flotta

Bergrós Arna Sævarsdóttir, Nína María Hauksdóttir og Kristján Valur Vilbergsson, starfsmenn Mannvits. 

græna orku hérna á Íslandi, og oft á
tíðum umframorku, þá væri hægt
að nýta hana til framleiðslu á vetni.
Með lífsferilsgreiningu væri til
dæmis hægt að gera samanburð á
umhverfisáhrifum af því að framleiða vetni hér á landi og flytja það
til Evrópu eða að framleiða vetnið
í Evrópu. En í Evrópu er mikil eftirspurn eftir vetni.“ Lífsferilsgreining
er greining óháðs aðila á umhverfisáhrifum þessara mismunandi leiða.
Ávinningurinn
Kristján Valur segir að einn helsti
ávinningurinn af notkun lífsferilsgreininga sé að auðvelda þeim
sem að byggingu, framleiðslu vöru
eða þjónustu koma að taka upplýstar ákvarðanir með lágmörkun
umhverfisáhrifa að leiðarljósi. Því
fyrr sem lífsferilsgreining er gerð,
því auðveldara er að bregðast við
til dæmis með að velja umhverfisvæn byggingarefni á frumstigum
hönnunar. Það þarf að hanna

byggingu eða vöru með tilliti til
lífsferilgreininga, ekki framkvæma
lífsferilsgreiningu eftir að bygging
eða vara er fullmótuð. Ef þessi
greining er gerð seint í ferlinu þá er
mjög lítið hægt að gera: lítið rými til
að minnka til dæmis kolefnislosun
eða velja á milli byggingarefna.
Lífsferilsgreiningar eru einnig notaðar sem grunnur fyrir
umhverfisyfirlýsingar, sem eru
stöðluð skjöl sem draga saman
umhverfisáhrif vöru og gera þannig
kleift að bera saman vörur.
Bergrós Arna ítrekar að lífsferilsgreining sé stöðluð aðferðafræði.
„Þetta er gert út um allan heim til
þess að meta umhverfisáhrif, þá
sérstaklega kolefnisspor. Það þarf
að kortleggja þessi áhrif til þess að
vita hvar eigi að fara í aðgerðir og
þannig minnka losun á heimsvísu.
Við þurfum að fara að nota
tólin sem við höfum til þess að ná
fram raunverulegum ávinningi í
umhverfismálum. n
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Landsvirkjun í lykilhlutverki í orkuskiptum
Landsvirkjun mun leika
lykilhlutverk í orkuskiptum
Íslands. Samtímis dregur
fyrirtækið úr eigin losun og
styður orkuskipti erlendis.
Egill Tómasson nýsköpunarstjóri,
Sveinbjörn Finnsson viðskipta
þróunarstjóri og Jóhanna Hlín
Auðunsdóttir, forstöðumaður
Loftslags og grænna lausna, segja
frá stefnu fyrirtækisins í loftslags
málum.
„Orkumál eru loftslagsmál,“
segir Jóhanna Hlín, „enda er ljóst
að endurnýjanleg orka er það sem
koma skal og jarðefnaeldsneyti
er á útleið. Þessi orkuskipti eru
nauðsynleg ef sporna á við hlýnun
jarðar og það er mikill samhljómur
um nauðsyn þess að rafvæða orku
eins og hægt er í öllum heiminum,
stuðla að orkusparnaði þar sem
tækifæri gefast og bylta orku
kerfum þannig að öll orka sé úr
endurnýjanlegum auðlindum.
Staða Landsvirkjunar þegar horft
er til loftslagsáhrifa er því mjög
góð, þar sem öll okkar orkuvinnsla
er úr endurnýjanlegum auðlindum
og í þokkabót erum við með eitt
allra minnsta kolefnisspor sem
þekkist á heimsvísu,“ segir hún.
Í því samhengi bendir hún á að
viðmið ESB um raforku sem getur
talist sem mótvægisaðgerð gegn
loftslagsbreytingum sé 100 grömm
koltvíoxíðslosunar á hverja kíló
vattstund, en í starfsemi Lands
virkjunar er þessi tala 3,6 grömm á
kílóvattstund.
Kolefnishlutleysi 2025
Jóhanna Hlín bendir á að öll
starfsemi mannanna valdi losun
og Landsvirkjun sé þar ekki
undantekning. „Við höfum unnið
markvisst að því um árabil að
laga starfsemina að breyttum
aðstæðum vegna loftslags
breytinga, ásamt því að kortleggja
losun vegna starfseminnar, draga
úr henni og veita upplýsingar um
árangurinn í loftslagsbókhaldinu
okkar, sem óháðir endurskoð
endur rýna árlega,“ segir hún.
Landsvirkjun verður kolefnis
hlutlaus árið 2025 og er að sögn
Jóhönnu nú þegar komin vel á leið,
en kolefnisspor starfseminnar
hefur minnkað um 61% frá árinu
2008. „Stærsta verkefnið er 60%
samdráttur í losun frá jarðvarm
anum sem við munum ná eftir 3 ár.
Sá samdráttur samsvarar um 2,5%
af skuldbindingum Íslands um
samdrátt í samfélagslosun.
Fjölbreyttar aðgerðir
í orkuskiptum
„Landsvirkjun ætlar sér að vera
leiðandi í orkuskiptum Íslands og
hyggst gera það með fjölbreyttum
aðgerðum,“ segir Egill og heldur
áfram: „Í fyrsta lagi má nefna sam
drátt í eigin losun eins og Jóhanna
Hlín hefur komið inn á. Lands
virkjun býður þar með upp á raf
orku með eitt lægsta kolefnisspor
sem þekkist í heiminum. Í öðru
lagi þróar Landsvirkjun tvö raf
eldsneytisverkefni, vetnisverkefni
annars vegar og metanólverkefni
hins vegar, sem ætlað er að stuðla
að orkuskiptum í samgöngum. Um
er að ræða verkefni sem nú eru í
svokölluðum þróunarfasa og ekki
búið að taka endanlega ákvörðun
um fjárfestingu eða endanlegt
hlutverk Landsvirkjunar í fram
leiðslunni sjálfri. Sú ákvörðun
verður tekin síðar þegar meira
liggur fyrir um kostnað, lagalegt
umhverfi, stuðning stjórnvalda,
eftirspurnarhliðina og svo fram
vegis,“ segir Egill.
Grænt vetni og metanól
Fyrra verkefnið, sem Egill stýrir
snýst um að hefja framleiðslu á

Starfsfólk Landsvirkjunar vinnur hörðum höndum að málefnum sem tengjast hreinni orku. Frá vinstri: Egill Tómasson nýsköpunarstjóri, Jóhanna Hlín
Auðunsdóttir, forstöðumaður Loftslags og grænna lausna, og Sveinbjörn Finnsson viðskiptaþróunarstjóri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Orkuskipti eru
nauðsynleg ef
sporna á við hlýnun
jarðar og það er mikill
samhljómur um nauðsyn þess að rafvæða orku
eins og hægt er í öllum
heiminuma.
Jóhanna Hlín Auðunsdóttir

grænu vetni sem notað verður til
að ná fram orkuskiptum í þunga
flutningum á landi. „Verkefninu er
ætlað að ryðja brautina í vetnis
væðingunni og búa þannig um
hnútana að raunhæft sé að ná
markmiðum Íslands í loftslags
málum, í það minnsta hvað orku
skipti í samgöngum á landi varðar.
Vetni getur leyst jarðefnaeldsneyti
af hólmi sem algjörlega kolefnis
frír orkugjafi og minnkað losun
umtalsvert, enda losar einn stór
flutningabíll ígildi losunar fleiri
tuga einkabíla,“ segir hann.
Sveinbjörn stýrir síðara verk
efninu, sem snýst um skoðun á
mögulegri framleiðslu metanóls,
eldsneytis sem þykir henta vel
fyrir orkuskipti á hafi. „Metanól
er framleitt úr vetni og koldíoxíði.
Metanólvélar eru nú þegar í
notkun og alþjóðleg skipafélög, til
dæmis danska fyrirtækið Maersk,
hafa pantað fjölmörg metanólskip
fyrir sinn rekstur. Ýmis íslensk
fyrirtæki, bæði í skipaflutningum
og sjávarútvegi, hafa sýnt metanóli
mikinn áhuga og líta á það sem
vænlegan kost fyrir fyrstu skref
í orkuskiptum í sinni starfsemi.
Við hjá Landsvirkjun höfum hafið
samstarf við þýska fyrirtækið PCC
SE um að kanna fýsileika fram
leiðslu metanóls. Fanga mætti kol
díoxíð frá kísilveri PCC á Bakka og
nýta fyrir metanólframleiðsluna
ásamt grænu vetni sem unnið yrði
með endurnýjanlegri raforku frá
Landsvirkjun,“ segir Sveinbjörn.
Náið samstarf við atvinnulífið
Sveinbjörn leggur áherslu á að

Landsvirkjun er í formlegu samstarfi við Eimskip og fleiri fyrirtæki þegar kemur að orkuskiptum þeirra. 

þegar allt kemur til alls þurfi
Landsvirkjun að vinna náið með
atvinnulífinu til að mæta þörfum
þess þegar kemur að gerð og magni
rafeldsneytis sem þarf fyrir þeirra
orkuskipti. „Orkufyrirtækin leggja
ekki línurnar þegar kemur að
orkuskiptum, heldur notendurnir.
Þetta á til dæmis við um flutninga
fyrirtækin, útgerðirnar og flug
félögin. Landsvirkjun er einmitt í
formlegu samstarfi við Eimskip,
Icelandair og fleiri fyrirtæki þegar
kemur að orkuskiptum þeirra.“
Egill bætir við að einnig sé mikil
vægt að stjórnvöld leggi skýrar
línur um hvernig þau sjái orku
skipti Íslands fyrir sér. „Það verður
vonandi ljóst þegar vetnis- og
rafeldsneytisvegvísir fyrir Ísland
verður gefinn út. Til viðbótar við
stefnumörkun þarf ríkið einnig
að styðja við uppbygginguna fjár

Landsvirkjun
býður þar með upp
á raforku með eitt lægsta
kolefnisspor sem þekkist í heiminum.
Egill Tómasson

hagslega, enda um að ræða stórar
fjárfestingar sem að öðrum kosti
verða ekki að veruleika, bæði hjá
framleiðendum og notendum.
Þetta gildir jafnt um þau evrópsku
verkefni sem nú þegar hafa litið
dagsins ljós og væntanleg verkefni
á Íslandi.“

MYND/AÐSEND

Útflutningur á sérþekkingu
Landsvirkjun styður við orku
skipti erlendis í gegnum Lands
virkjun Power sem er dótturfélag
Landsvirkjunar og heldur utan
um erlend verkefni fyrirtækisins.
„Tilgangur Landsvirkjunar Power
er að flytja út þá sérþekkingu sem
við Íslendingar höfum aflað okkur
á sviði endurnýjanlegra orkugjafa
og stuðla þannig að orkuskiptum
erlendis. Félagið veitir ráðgjöf við
undirbúning, byggingu og rekstur
endurnýjanlegra virkjunarkosta
og tekur þátt í þróun þeirra. Nýj
asta dæmið um slíkt verkefni er 10
MW vatnsaflsstöð í Georgíu sem
Landsvirkjun á einnig hlut í,“ segir
Sveinbjörn og bætir við að Lands
virkjun Power kanni möguleg
verkefni á Grænlandi og í Kanada
með það fyrir augum að styðja við
orkuskipti á norðurslóðum. n
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Nýta kraftinn og þekkinguna til árangurs
Stefnt er að uppbyggingu
iðngarða á Bakka á 200
hektara athafna- og iðnaðarsvæði. Stefnt er að því að
efla grænar nýfjárfestingar í
atvinnulífinu og efla samkeppnisstöðu Íslands gagnvart nágrannaríkjunum.
starri@frettabladid.is

Undirbúningur fyrir iðngarða
á Bakka er hafinn en um er að
ræða um 200 hektara athafna- og
iðnaðarsvæði fyrir utan Húsavík
í nágrenni við Jarðhitavirkjunina
á Þeistareykjum. Grænn iðngarður er samstarfsnet fyrirtækja á
ákveðnu svæði og munu fyrirtækin skiptast á orku og hráefnum
þannig að úr verði heil keðja.
„Draumurinn er að það verði til
heil keðja auðlinda þar sem ekkert
fer til spillis. Það eina sem stendur
út af er vatn sem væri hægt að hella
á plöntur eða jafnvel drekka,“ segir
Sesselja Barðdal Ingibjörg Reynisdóttir, framkvæmdastjóri Eims
sem heldur utan um verkefnið.
„Innviðir iðngarðsins eru skipulagðir með mikilli samvinnu í huga
og þekkingaryfirfærslu á milli
fyrirtækja. Þarna verður til mikil
þekking og mikið mannlíf. Við
sjáum alveg fyrir okkur huggulegan garð þar sem hægt er að
hjóla, kíkja í gróðurhús og fræðast
og jafnvel borða i framtíðinni,“
segir Sesselja.
Eimur er samstarfsverkefni
Landsvirkjunar, Norðurorku,
Orkuveitu Húsavíkur, umhverfis-,
orku- og loftslagsráðuneytisins og
Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra
(SSNE). Markmið verkefnisins er
að bæta nýtingu orkuauðlinda
og auka nýsköpun í orkumálum
á Norðausturlandi, meðal annars
með því að byggja upp atvinnulíf og auka verðmætasköpun á
svæðinu, með sérstakri áherslu
á sjálfbærni, grænar lausnir,
nýsköpun og hátækni.

Sesselja Barðdal Ingibjörg Reynisdóttir er framkvæmdastjóri Eims. 

Draumurinn er að
það verði til heil
keðja auðlinda þar sem
ekkert fer til spillis. Eina
sem stendur út af er vatn
sem væri hægt að hella á
plöntur eða jafnvel
drekka.
Sesselja Barðdal
Ingibjörg Reynisdóttir

arráðherra, setti af stað verkefnin
Græni dregillinn og Grænir iðngarðar. „Í lok september 2022 fór
fram kynningarfundur á Húsavík
um Græna iðngarða og uppbyggingu á svæðinu á Bakka og í kjölfarið var gerður samningur á milli
Norðurþings og Eims um verkefnið. Nú erum við í þeim sporum
að leita af öflugum verkefnastjóra
til að leiða vinnu við uppbyggingu
Græns iðngarðs á Bakka í anda
nýsköpunar, loftlagsmála og orkuskipta. Við vonumst til að verkefnastjórinn geti hafið störf strax
á nýju ári en umsóknarferli er í
fullum gangi þessa stundina.“
Stuðla að verðmætasköpun
Með stofnun iðngarða á Bakka
er stefnt að því að efla grænar
nýfjárfestingar í atvinnulífinu
og efla samkeppnisstöðu Íslands
gagnvart nágrannaríkjunum segir
Sesselja. „Við gerum það með því
að búa til innviði sem þessa. Þannig geta frumkvöðlar og fyrirtæki,

Leita að verkefnastjóra
Verkefnið um stofnun iðngarða á
Bakka fór formlega af stað í byrjun
mars 2021 þegar Þórdís Kolbrún
Reykfjörð Gylfadóttir, þáverandi
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpun-

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

bæði hér á landi og erlendis, hafið
starfsemi sem eflir hringráshagkerfið, dregur úr sóun og stuðlar að
verðmætasköpun án þess að ganga
frekar á náttúruna.“
Hún segir að með innviðum
sem þessum séu þau að laða að
fólk með stórar hugmyndir um
fullnýtingu afurða og sköpun
nýrra afurða sem fellur til sem
úrgangur eða aukaafurð, án þess
að þessir aðilar þurfi að byrja á
því að byggja verksmiðju eða fara
út í stórar framkvæmdir á fyrstu
stigum. „Við erum til dæmis í dag
aðeins að nýta hluta af orkunni
sem við framleiðum sem væri hægt
að nýta í rafeldsneyti, gróðurhús,
fiskeldi, þurrkun, koltvísýring og
margt fleira. Mjög margir hafa nú
þegar lýst áhuga sínum á þátttöku
og bíða spenntir eftir að verkefnið
verði mótað og hefjist.“
Samvinna og opið hugarfar
Verkefnið um iðngarða á Bakka
smellpassa við kjarnastarfsemi

Eims sem felst í að fá fólk til þess að
taka þátt í því að byggja brýr á milli
atvinnugreina, fræðasamfélagsins og frumkvöðla með breiðu
samstarfi og skapandi hugsun að
sögn Sesselju. „Þannig búum við
til staðbundna þekkingu, með það
að markmiði að til verði sjálfbær
og samkeppnishæfur landshluti.
Þess vegna fellur þetta verkefni um
Iðngarða svo vel inn í starfsemi
okkar og erum við afar spennt að
vinna í nánu samstarfi með nýjum
verkefnastjóra og Norðurþingi.“
Hún segir Íslendinga eiga mikið
af auðlindum. „Þessar auðlindir
fengum við í vöggugjöf. Nú er stóra
spurningin hvernig getum við nýtt
þær sem best. Tækifærin okkar
felast ekki í að búa yfir auðlindum
heldur að búa til aukin verðmæti
úr þeim svo bæði við og aðrir geti
notið góðs af þeim til framtíðar.“
Eins og kom fram hér að ofan
verður iðngarðurinn byggður upp
á samstarfi fyrst og fremst. „Samvinna og opið hugarfar um nýtingu
auðlindastrauma frá hvort öðru
er lykillinn. Það er afar mikilvægt
að nýta krafta og þekkingu fólks á
svæðinu sem allra best og þannig
ná árangri saman. Iðngarður sem
þessi kemur inn í alla þessa þætti
og mun laða á svæðið mikla sérþekkingu og hugvit sem getur bætt
atvinnuþróun og aukið fjölbreytni
í samfélaginu,“ segir Sesselja.
Áhugi víðar
Sambærilegar hugmyndir eru í
gangi víða hér á landi. „Ég veit að
það er mikill áhugi hjá fleiri sveitarfélögum á grænum iðngörðum.
Það eru komnir auðlindagarðar
á Reykjanesi og Hellisheiði og
verkefni eru í gangi með iðngarða á
Akranesi svo eitthvað sé nefnt.“
Hún segir að aldrei hafi verið
jafn mikilvægt og nú að deila
þekkingu og vinna saman.
„Sveitarfélögin hér á landi eiga
ekki að vera í samkeppni við hvert
annað, heldur er Ísland í heild
sinni í samkeppni við lönd eins
og Noreg, Ítalíu, Bandaríkin og
fleiri lönd sem eru með svipaðar
auðlindir og við. Ísland er svo lítið
land og við verðum að standa
saman til að vera samkeppnishæf
við nágrannalöndin og heiminn
jafnvel.“ n

Fengu Svansvottun fyrir græna og verðmæta efnavöru
Öll verkefni Gefnar
miða að því að nýta
úrgang, aukaafurðir og
útblástur til framleiðslu
grænna og verðmætra
efna.

Nýsköpunarfyrirtækið Gefn
stundar nýsköpun í grænni
efnafræði með það að markmiði að skipta út jarðefnaeldsneyti og skaðlegum
efnum í iðnaði.
„Gefn þróar tækni sem umbreytir
úrgangi og útblæstri í græna efnavöru og styður þannig við innleiðingu hringrásarhagkerfisins og
að sjálfbærara samfélagi,“ útskýrir
Vala Steinsdóttir, rekstrarstjóri
Gefn, um starfsemi félagsins.
„Við erum að ljúka fyrstu fjármögnun félagsins og á næstunni
munum við setja í sölu græn, Svansvottuð hreinsiefni sem eru hönnuð
út frá tækni og hugmyndafræði
fyrirtækisins. Gefn selur efnin
undir eigin vörumerkjum en getur
einnig boðið öðrum söluaðilum
sérmerktar vörur (e. white label),“
greinir Vala frá. Við framleiðslu
hreinsiefnanna eru notuð innlend
hráefni sem unnin eru úr úrgangi.
„Kolefnisspor hráefnanna eru
því í lágmarki og geta komið í stað
varasamra efna sem alla jafna
eru unnin úr jarðefnaeldsneyti,
til dæmis terpentínu og annarra
rokgjarnra lífrænna leysiefna,“ upplýsir Vala.

Vala Steinsdóttir

Starfsfólk Gefnar: Ásgeir, Daníel, Vala, Ragnar Heiðar, Erlingur og Ragnar.
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Leysa mengandi efni af hólmi
Hjá Gefn starfar öflugt teymi efnaverkfræðinga, efnafræðinga og
annarra sérfræðinga.
„Það gerist ekki á hverjum
degi að hreinsiefni, sem fram að
þessu hafa þótt óumhverfisvæn
og skaðleg, hljóti Svansvottun, en
Gefn fékk afhentar Svansvottanir
fyrir annars vegar tjöruhreinsi og
hins vegar olíu- og asfalthreinsi.
Það er í fyrsta skipti sem íslenskt

fyrirtæki fær Svansvottun fyrir slík
efni,“ segir Vala.
Efnunum sem Gefn hefur þróað,
og hafa nú hlotið Svansvottun,
er ætlað að leysa af hólmi heilsuspillandi og mengandi efni sem
víða eru notuð í iðnaði, fyrirtækjarekstri og af einstaklingum.
„Um er að ræða einstaka vöru,
ekki bara á Íslandi heldur einnig á
alþjóðlegum markaði þar sem er
full þörf á sambærilegum vörum

og Gefn þróar. Hugmyndafræði
Gefnar fer saman við hugmyndafræði Svansins sem snýst meðal
annars um að setja kröfur á uppruna og eðli hráefna, framleiðsluaðferðir, vinnu- og gæðaferla, sem
og möguleika til endurnýtingar
eða endurvinnslu. Kröfurnar eiga
að tryggja að Svansvottaðar vörur
hafi sem minnst áhrif á heilsu fólks
og umhverfi,“ upplýsir Vala.
Verðmæti úr úrgangi
Ásgeir Ívarsson, framkvæmdastjóri og stofnandi Gefnar, segir
Svansvottanirnar mikilvægan
áfanga sem staðfesti að Gefn sé á
réttri leið með þær tæknilausnir
sem fyrirtækið vinni að.
„Á undanförnum árum hefur
fyrirtækinu verið úthlutað um 100

milljónum króna úr samkeppnissjóðum sem er til marks um
nýsköpunargildi, mikla þörf fyrir
tæknilausnir sem félagið vinnur
að og hæfi teymis þess til að leysa
flókin tæknileg viðfangsefni. Sem
dæmi má nefna að í fyrra fékk
félagið styrk úr Tækniþróunarsjóði til tveggja ára og fyrr á þessu
ári hlaut félagið styrk úr Orkurannsóknarsjóði Landsvirkjunar,
fjórða árið í röð. Í sumar fékk Gefn
líka styrk frá umhverfis-, orku- og
loftlagsráðuneytinu, og í haust
fékk félagið styrk frá Orkusjóði
sem nýttur verður ásamt annarri
fjármögnun til byggingar fyrstu
verksmiðju félagsins,“ segir Ásgeir
og bætir við:
„Öll verkefni Gefnar miða að
því að nýta úrgang, aukaafurðir og
útblástur til framleiðslu grænna og
verðmætra efna.“ n
Sjá allt um Gefn á gefn.is

VIÐ BYGGJUM UPP SAMFÉLÖG

ÞEKKING Í VERKI Í 90 ÁR
Traustir innviðir, byggðir upp í sátt við umhverfi og náttúru,
einfalda okkar daglegu athafnir og gera líf okkar betra.
Að baki uppbyggingunni liggur dýrmæt sérþekking,
stöðugt mat og ómæld vinna færustu sérfræðinga.
Saga okkar er samofin uppbyggingu íslensks samfélags
undanfarin 90 ár.
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Fyrstu trén farin að skila árangri
Kolviður hefur frá árinu
2006 tekið að sér að gefa
fyrirtækjum, stofnunum
og einstaklingum kost á að
kolefnisjafna mengun vegna
eldsneytisbruna.
Þetta gerir Kolviður með því að
planta trjám á móti kolefnislosun.
Reynir Kristinsson, stjórnarfor
maður Kolviðar, segir stöðugt fleiri
einstaklinga kjósa að kolefnisjafna
lífsstíl sinn.
„Kolviður er í eigu Skógræktar
félags Íslands og Landverndar.
Sjóðurinn er ekki hagnaðardrifinn
og því fara allar tekjur hans í skóg
ræktarverkefnin,“ segir Reynir
og bætir við að Kolviður þjónusti
nú um 200 stór og smá fyrirtæki
með bindingu kolefnis í skógrækt.
„Einnig eru fjölmargir einstakling
ar innlendir og erlendir sem vilja
binda losun sína vegna ferðalaga
og heimilishalds.“
Meðalheimilið losar 12 tonn
af koltvísýringi á hverju ári
Hann segir fólk og fyrirtæki orðin
meðvitaðri um skaðann sem
kolefnisútblástur veldur. „Við
teljum að fréttaflutningur af nátt
úruhamförum geri fólk meðvitað
um skaðann en ekki endilega um
hvernig það getur lagt hönd á plóg.
Samkvæmt kolefnisreikni OR og
Eflu losar meðalheimili um 12
tonn af koltvísýringi árlega og til
að binda það þyrfti að planta um
120 trjám á ári. Samkvæmt gjald
skrá Kolviðar kostar það um 30
þúsund krónur.“
Nú eru sextán ár síðan sjóður
inn tók til starfa og Reynir segir
fyrstu trén sem plantað var farin
að gera sitt gagn. „Fyrstu trén eru
núna milli 150 og 200 cm á hæð og
er þegar farið að muna um framlag
þeirra til hreinsunar andrúms
loftsins. Í ár var plantað um 390

Íslendingar nýta sannarlega
tækifærin þegar kemur að
hreinni orku enda af nægum
orkugjöfum að taka, bæði
í vatnsföllum, jarðhita og
blessuðu rokinu sem gleður
okkur svo mjög.

Hér undirrita Reynir Kristinsson, stjórnarformaður Kolviðar, og Róbert A. Róbertsson, framkvæmdastjóri Festis fasteignaþróunarfélags, samning um kolefnisbindingu íbúðabyggingarverkefnis á Héðinsreit. 
MYND/AÐSEND

Fyrirtæki og einstaklingar eru með
kaupum sínum á kolefnisbindingu að setja af
stað ferli sem hefst með
gróðursetningu og fer
síðan að skila árangri
árlega.
Kolviður stefnir að því að planta 500 þúsund trjáplöntum á næsta ári.

MYND/AÐSEND

þúsund trjám og við stefnum að
um 500 þúsund plöntum á næsta
ári. Við erum með um 180 þúsund
tonn í bindingarferli sem er bara
brotabrot af heildarlosun landsins
og við getum því gert mun betur.“
Hann segir kolefnisbindingu taka
tíma. „Vöxtur skógar er eins og
vöxtur mannsins, fer hægt af stað
og nær fullum vexti eftir 40–50
ár en það er sá tími sem Kolviður

reiknar sér til kolefnisbindingar.
Fyrirtæki og einstaklingar eru
með kaupum sínum á kolefnis
bindingu að setja af stað ferli sem
hefst með gróðursetningu og fer
síðan að skila árangri árlega. En
öll kolefnisbinding tekur tíma
og það eina sem hefur bein áhrif
samstundis er að hætta losun.
Einstaklingur sem notar hjól, fer
ekki í flug, borðar grænmeti og

Reynir Kristinsson

er með hóflega neyslu losar um
4 tonn CO2 á ári. Einstaklingur
sem á bíl, fer í eitt flug innanlands
og eitt erlendis, borðar kjöt og
er með meðalneyslu losar um 10
tonn CO2 á ári. Það sýnir sig því
að það er hægt að hafa heilmikil
áhrif með því að breyta venjum
sínum.“
Kolviður er nú með loftslags
skógaverkefni á Geitasandi,
Úlfljótsvatni, Skálholti, Reykholti
og á Húsavík og að sögn Reynis

Sól, sól skín á mig

er áhersla lögð á að vanda vel til
verka við val á landi, plöntum og
við framkvæmd verkefna í sátt
við umhverfið. „Landeigendur og
sveitarfélög ákveða hvar má vera
skógur og hvar ekki og svo þarf
að velja plöntur sem henta stað
setningunni. Skógar hafa áhrif
á ásýnd rétt eins og öll mann
virki, til dæmis nýr vegur, nýtt
hús eða nýtt tún. Valið stendur
á milli slæmra loftslagsáhrifa og
jákvæðra áhrifa skóga þó sumum
finnist þeir skyggja á útsýni eða
breyta landslagi um of.“
Hann segir þessi jákvæðu
áhrif gríðarleg. „Hlutverk skóga
í kolefnishringrásinni er að fjar
lægja úr andrúmsloftinu kol
tvísýring sem losnað hefur, til
dæmis við rotnun lífrænna efna
eða vegna bruna jarðeldsneytis
og skila súrefni á móti þannig að
skógarnir bæði binda kolefnið og
bæta andrúmsloftið. Skógurinn
hindrar einnig uppblástur og
verður aðsetur fyrir fugla og aðrar
lífverur. Þá skapa skógar einn
ig skjól og útivistarmöguleika
og þegar skógur er fullvaxinn er
hann mikilvægt framlag til sjálf
bærni byggingarefna úr timbri. Þá
skapa skógar mikinn fjölda starfa
svo það er sveitarfélögum í hag að
fá skóga á sitt svæði. Landeigendur
eignast skóginn að binditímanum
liðnum og eignast þá bindingu
sem þá er eftir og ættu að geta
selt timbur úr skóginum. Landið
verður þannig mun verðmætara
með skógi en án hans.“ Kolviður
vinnur að alþjóðlegri vottun verk
efna sinna. n
Nánari upplýsingar um starfsemi
Kolviðar má finna á kolvidur.is
og hægt er að reikna eigið kolefnisfótspor á kolefnisreikninum
https://www.kolefnisreiknir.is.

Víða skín sólin
vikum og mánuðum saman og nánast
biður um að vera virkjuð.

brynhildur@frettabladid.is

Minna fer fyrir því að við nýtum
sólarorku enda standa sólar
stundir hérlendis trauðla undir
mikilli virkni svona almennt þó
að einstöku sumar á Norðurlandi
gæti knúið nokkrar ljósaperur. En
annars staðar á jarðkringlunni skín
sólin vikum og mánuðum saman
og nánast biður um að vera virkjuð.
Hér á eftir fylgja nokkrar áhuga
verðar staðreyndir um sólarorku.
Hugmyndin um að nýta sólar
orku til raforkuframleiðslu er fjarri
því að vera ný af nálinni. Árið 1839
fann Alexandre Edmond Becquerel
út hvernig hægt væri að nýta sólar
geisla sem orku og árið 1941 fann
Russel Ohl upp sólarselluna. NASA
var svo fyrst til að nota sólarorku á
fimmta áratug síðustu aldar en þar
var hún notuð um borð í gervi
hnettinum Vanguard sem í dag er
elsta gervitungl á braut um jörðu.
Andfætlingar okkar í Ástralíu
njóta mun fleiri sólarstunda en við
hér á Fróni. Sólarorka er enda orð
inn stærsti hreini orkugjafi Ástralíu
en hún tók fram úr vindorku árið
2020 þegar fjölmörg heimili settu
upp sólarrafhlöður til heimilis
nota. Nú er í byggingu risasólarraf
hlöðugarður í Nýja-Englandi sem
mun spanna 2.700 hektara lands
í þremur aðskildum einingum og
framleiða um 720 MW þegar hann
verður fullkláraður.
Hægt er að geyma sólarorku í
salti en sú tækni kallast „molten-

Í suðlægum löndum eru gríðarstór landsvæði lögð undir svokallaða sólarbúgarða enda nægt framboð af sólargeislum til að virkja. Hér má sjá einn stærsta sólarbúgarð í heimi sem rís í Gonghe í Kína.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hægt er að safna sólargeislum af þakinu til að knýja heimilið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

salt technology“ eða „moltensalt energy storage“ (MSES) sem
útleggst sem saltbráðartækni. Þar
er sólarljós magnað upp þannig að
það bræði salt við 131 gráðu á Cel
sius. Saltið er síðan geymt í vökva
formi í einangruðum geymslutanki.
Ef einangrunin er nægilega góð er
hægt að geyma orku með þessum
hætti í allt að eina viku. Þegar síðan
þarf að nota orkuna er sjóðandi
bráðnu saltinu dælt inn í venjulega
gufuvél til að búa til ofurgufu sem
knýr svo venjulega túrbínu eins og
þær sem eru notaðar í öðrum orku
verum sem notast við kol, olíu eða
kjarnorku. Flest sólarorkuver nýta
nú þessa tækni.
Nokkur risastór sólarorkuver
eru ýmist nýtilbúin eða í bygg
ingu um allan heim. Þar má nefna
nýrisið sólarorkuver í eyði

mörkinni í Gonghe í Kína sem
spannar 5.000 hektara lands. Það
tók aðeins tvö ár í byggingu og
þar eru framleidd 2.200 MW af
sólarorku. Meðal annarra risa
sólarorkuvera má nefna Bhadla
Solar Park á Indlandi sem hefur
framleiðslugetu allt að 2.245 MW
og nær yfir 14.000 hektara lands
sem gerir það að stærsta sólarorku
veri heims. Annað er Benban Solar
Park í Egyptalandi. Það er stærsta
sólarorkuver Afríku og það fjórða
stærsta í heimi. Stærsta sólar
orkuver Bandaríkjanna er Copper
Mountain Solar Facility sem er
staðsett í Nevada-eyðimörkinni
þar sem er enginn skortur á sól
skini. Verið hóf starfsemi sína árið
2010 og hefur framleiðslugetu allt
að 802 megavöttum.
Sólarorkan er þó ekki bara
strandir og sleikjó því margir hafa
bent á ýmsa galla hennar, meðal
annars mikil umhverfisáhrif af
framleiðslu sólarsella, óáreiðan
leika sólskins sem við Íslendingar
þekkjum mætavel og hversu pláss
frekar þær eru. Þá er líftími þeirra
kringum 20 ár sem þýðir að þær
fyrstu eru farnar að daprast og
ekkert skipulag er kringum endur
vinnslu eða nýtingu á þeim.
Þrátt fyrir þetta er sólarorka
mun umhverfisvænni en jarð
efnaeldsneyti og því fyrirsjáanlegt
að hún muni leysa það að hólmi
allvíða á næstu áratugum. n
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Ásdís ásamt samstarfsmönnum sínum hjá DTE. Frá vinstri eru Andri Jóhannsson, Kamil Tarczon og Kristinn Benediktsson.

Íslenskt hugvit á
alþjóðamarkað
DTE hefur þróað byltingarkennda tækni sem gerir
framleiðslu áls, og vonandi
annara málma í framtíðinni,
talsvert hagkvæmari og
umhverfisvænni. Tækni
DTE byggir á skynjurum
sem greina efnasamsetningu fljótandi málma með
laser-litrófsgreiningu.
Hluti af lausn DTE er hugbúnaður
sem byggir á vélnámi og gervigreind og nýtir gögn úr skynjurum DTE til að greina ferla og
stöðu á framleiðslunni og leggur
til aðgerðir sem geta enn frekar
bestað ferla og minnkað sóun í
almennum rekstri.
Tveir íslenskir verkfræðingar,
Karl Ágúst Matthíasson og Sveinn
Hinrik Guðmundsson, sem höfðu
starfað fyrir íslenska verkfræðistofu í verkefnum fyrir íslensk
álver, stofnuðu DTE árið 2013.
Þeir sáu ýmis tækifæri til þess
að minnka sóun í framleiðslu og
ferlum, sérstaklega í tengslum
við sýnatöku og efnagreiningar á
álinu sjálfu. Sveinn hafði kynnt
sér hvernig laser-litrófsgreinar
hefðu verið notaðir, meðal annars
hjá NASA á Mars við að rannsaka efnasamsetningu á yfirborði
plánetunnar, og vildi athuga hvort
yfirfæra mætti sömu tækni á framleiðslu málma.
Ásdís Virk Sigtryggsdóttir er
forstöðumaður verkefnastofu
hjá DTE. Hún er með BA-próf í
mannfræði frá Háskóla Íslands og
meistaragráðu í þróunarfræðum
frá Háskólanum í Maastricht í Hollandi. Einnig hefur hún meistaragráðu í hagfræði frá Háskólanum í
Kassel í Þýskalandi.
Ásdís hefur búið í Noregi, Hollandi, Þýskalandi, Bretlandi og
Bandaríkjunum, auk þess að vinna
að rannsóknum í Suður-Afríku.
Ásdís hefur starfað hjá DTE frá því
í ársbyrjun 2021 og var hún starfsmaður nr. 14 hjá fyrirtækinu.
„Það sem dró mig að fyrirtækinu
var tækifærið til að fá að vinna
að lausnum sem geta haft langvarandi jákvæð áhrif á heiminn í
kringum okkur og skipta raunverulega máli, að geta tekið þátt
í að byggja upp fyrirtæki byggt á
þeirri hugsjón frá grunni og þróa
nýjar lausnir sem leysa áratuga
gömul vandamál með algjörlega
nýrri tækni,“ segir Ásdís.
Að hennar sögn byggja lausnir
DTE algerlega á íslensku hugviti.
„Við stefnum að því að umbylta
málmframleiðslu í heiminum með
það að markmiði að gera hana
bæði umhverfisvænni og öruggari
og ásamt því að auka hagkvæmni
framleiðslunnar.“
Minnkar orkuþörf um 40 prósent
Nú í október undirritaði DTE

samning við Norðurál um kaup
á fjórum lausnum til greininga í
málmhreinsistöð í nýjum steypu
skála fyrirtækisins. Samningurinn
hljóðar upp á 1,85 milljónir Bandaríkjadala, eða tæplega 270 milljónir króna. „Innleiðing á tækni
DTE er liður í vegferð Norðuráls
í að framleiða verðmætari vöru
án þess að auka framleiðslu á áli
frekar og vinnur enn frekar að
markmiðum þeirra um að minnka
kolefnisspor álframleiðslu með því
að færa fleiri liði framleiðslunnar
hingað til lands, í stað þess að
minna unnin vara sé flutt út og svo
unnin erlendis með tilheyrandi
aukalosun,“ segir Ásdís. Engin
aukaleg losun á kolefni verður til
við að færa þennan hluta framleiðslunnar hingað til lands, en það
mun minnka orkuþörf í frekari
vinnslu á vörunni um 40 prósent,
sem hefur mikið að segja þar sem
kolefnisspor orkunnar erlendis er í
flestum tilfellum umtalsvert meira
en hér á landi.
DTE hefur það að markmiði, að
sögn Ásdísar, að gera framleiðslu
málma gagnsæja, umhverfisvæna
og örugga, þannig að hægt sé að
nýta málma til þeirrar þróunar
sem til þarf til að berjast gegn loftslagsbreytingum.
DTE stefnir að því að verða lykilsamstarfsaðili málmframleiðenda
í heiminum í vegferðinni að því að
ná markmiðum Parísarsáttmálans
og halda hlýnun jarðar undir
1,5°C.
„Við Íslendingar vitum að framleiðsla áls er orkufrek og hefur
margvísleg neikvæð umhverfisáhrif, en að sama skapi eru ál og
aðrir málmar grundvöllur fyrir
mörgum þeim skrefum sem taka
þarf til þess að minnka losun
gróðurhúsaloftegunda og stemma
stigu við loftslagsbreytingum. Þar
má til dæmis nefna að málmar
leika lykilhlutverk í orkuskiptunum og því að framleiða sparneytn
ari farartæki í lofti, á láði og legi.“
Ásdís segir framleiðslu málma
úr hrávöru vera mjög orkufreka
og losa mikið magn gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið.
„Álframleiðsla ein og sér nýtir
um 2–3 prósent af allri raforku
sem framleidd er í heiminum, en
flúorkolefnalosun er einnig fylgifiskur framleiðslunnar. Það er því
til mikils að vinna fyrir okkur öll
að gera framleiðslu málma í heiminum umhverfisvænni og hagkvæmari, ekki síst þegar kemur að
því að auka hlutfall endurunnins
áls í vörum.“
Efnagreinir fljótandi málma
Með því að greina efnasamsetningu málma í fljótandi formi
sparast mikill tími í framleiðslu,
sem minnkar orkunotkun umtalsvert og eykur að sama skapi öryggi

Ásdís Virk Sigtryggsdóttir segir að meðal þess sem hafi dregið hana að DTE hafi verið tækifærið til að fá að vinna að
lausnum sem geti haft jákvæð áhrif á heiminn í kringum okkur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Endurvinnsla áls
þarfnast eingöngu
um 5 prósenta þeirrar
orku sem til þarf við
frumframleiðslu, svo til
mikils er að vinna að
nýta endurunnið ál í sem
mestu magni.
Ásdís Virk Sigtryggsdóttir

þeirra sem starfa í sýnatöku. Í
álframleiðslu eru tekin hundruð
sýna á hverjum degi á hverjum
framleiðslustað. Ásdís segir þetta
vera mjög handvirkt ferli sem feli í
sér mikla villuhættu og sé auk þess
þáttur í framleiðslunni sem setji
starfsmenn í hvað mesta hættu.
„Að sama skapi er mikil sóun í ferlinu þar sem bið eftir niðurstöðum
er löng, en við höfum séð allt frá 15
mínútum þegar best lætur og upp í
24–48 klukkustundir í bið hjá viðskiptavinum okkar,“ segir Ásdís.
Lausnir DTE útrýma að sögn
Ásdísar þessum vandamálum, en

þar sé álið greint á fljótandi formi,
upplýsingar berist inn í rekstrarkerfi nánast samstundis og hægt
sé að nýta þessar upplýsingar til
að taka réttar ákvarðanir á réttum
tíma og bæta ferla og verklag.
Lausnirnar bjóði einnig upp á
sjálfvirknivæðingu nánast allrar
sýnatöku, annaðhvort með því að
greina beint úr rennum eða ofnum
eða með því að nýta róbóta til að
sækja álið. Þannig sé einnig búið að
minnka slysahættu við þessi störf.
Mestu sóknarfærin eru þó ekki
endilega í frumframleiðslunni þó
að þar séu klárlega mörg tækifæri.
Lausnir DTE geta einnig aukið
endurvinnslu áls. Ein af helstu
áskorunum í endurvinnslu áls er
nýting óþekkts og óhreins brotaáls
til að framleiða vörur innan gæðakrafna, en framleiðendur sem nýta
endurunnið ál í framleiðslunni
treysta sér oft ekki til að nýta nema
takmarkað hlutfall af endurunnu
áli til framleiðslu til að vera vissir
um að hægt sé að uppfylla kröfur.
Ásdís segir að með lausnum DTE sé
hægt að hækka hlutfall endurunnins áls umtalsvert.
„Endurvinnsla áls þarfnast eingöngu um 5 prósenta þeirrar orku
sem til þarf við frumframleiðslu,
svo til mikils er að vinna að nýta
endurunnið ál í sem mestu magni,“
segir Ásdís.
Framtíðin – næstu skref
Tækni DTE er nú þegar í notkun í
tveimur álverum á Íslandi og einu

í Miðausturlöndum. Lausnin hefur
einnig verið innleidd hjá stærsta
endurvinnsluaðila áls í Bandaríkjunum (Novelis) og eru samningaviðræður í gangi um innleiðingu
lausnarinnar í framleiðslu þeirra á
heimsvísu.
„Það er mikill áhugi á markaðinum fyrir lausninni sjálfri og
þeim möguleikum sem hún hefur
í för með sér, ekki eingöngu hjá
framleiðendum áls og endurvinnsluaðilum, heldur einnig hjá
endaframleiðendum, svo sem
bílaframleiðendum, framleiðendum byggingarvara og öðrum
slíkum aðilum, sem nú eru farnir
að steypa eigin vörur og íhluti í
mun meira mæli en áður í stað þess
að sjóða saman marga tugi íhluta
í hvert skipti. Sem dæmi um það
má nefna að bæði Tesla og General
Motors hafa haft samband við
okkur hjá DTE til að ræða mögulega innleiðingu á tækninni í framleiðslu sína, bæði til að hámarka
notkun á endurunnu áli og til þess
að auka hagkvæmni í framleiðslu.
Við ætlum svo ekki að stoppa
við álið, en við höfum fulla trú á
að tækninni megi beita í allri framleiðslu málma og höfum meira
að segja lokið frumathugunum á
efnagreiningum á stáli sem gáfu
jákvæðar vísbendingar um að
hægt sé að nýta tæknina í þeirri
framleiðslu líka, þrátt fyrir að
umhverfið sé frábrugðið því sem
við þekkjum úr álinu,“ segir Ásdís
Virk Sigtryggsdóttir. n
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Samvinna, nýsköpun og miðlun þekkingar
Orkuklasinn er fyrirtækjadrifinn, þverfaglegur samstarfsvettvangur aðila sem
eiga hagsmuni í orkuiðnaði
á Íslandi og hefur verið
starfandi um árabil með það
að leiðarljósi að efla samkeppnishæfni greinarinnar.
„Orkuklasinn var formlega
stofnaður í febrúar 2013 og verður
því tíu ára í vetur. Fyrst var farið
af stað sem Jarðvarmaklasi með
áherslu á sérþekkingu Íslendinga
á sviði jarðvarma og fjölnýtingu
hans. Frá 2018 útvíkkaði vettvangurinn áherslur sínar með því
að horfa til fjögurra orkustrauma:
jarðvarma, vatnsorku, vinds og
annarra endurnýjanlegra orkugjafa ( X-Power),“ segir Rósbjörg
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
Orkuklasans.
Orkuklasinn er þverfaglegur
samstarfsvettvangur og nær til
einkaaðila jafnt sem opinberra
aðila og spannar alla virðiskeðju
orkuiðnaðarins.
„Aðildarfélagar Orkuklasans
eru hátt í 50 og koma víðs vegar
að úr keðjunni. Þar á meðal eru
allir orkuframleiðendur landsins, þróunaraðilar, helstu ráðgjafarfyrirtæki, vélsmiðjur og
viðhaldsfyrirtæki, lögfræðingar
og endurskoðendur, fjármálafyrirtæki, menntastofnanir, opinberir
aðilar, sveitarfélög og fleiri. Þetta
eru lykilaðilar í kröfuhörðum
verkefnum sem samfélagið horfist
í augu við og þarf að finna lausnir
á. Þá vinnur Orkuklasinn með
öðrum atvinnugreinum og klasaframtökum, eins og Ferðaklasanum og Sjávarklasanum, sem og
öðrum sambærilegum erlendum
klasaframtökum, en þverfaglegt
samstarf er mikilvægt nú á tímum
sem aldrei fyrr,“ segir Rósbjörg.

Rósbjörg Jónsdóttir er framkvæmdastjóri Orkuklasans sem verður tíu ára á nýárinu.

Byggja brýr á milli ólíkra aðila
Hlutverk og tilgangur Orkuklasans er að efla samkeppnishæfni
íslenskra fyrirtækja og stofnana
á sviði orkuiðnaðar, og efla gagnkvæman virðisauka í samfélögum
þar sem félagar hans starfa.
„Klasar eru í eðli sínu brúarsmiðir. Þeir vinna þvert á aðila,
byggja brýr á milli ólíkra aðila
og skapa aðstæður sem styrkja
tengsl og samvinnu sem hraðar
nýsköpun. Með því nást sameiginleg markmið hraðar en ella.
Í gegnum klasa geta fyrirtæki og
frumkvöðlar sótt og deilt þekk-

Klasar eru í eðli
sínu brúarsmiðir.
Þeir vinna þvert á aðila,
byggja brýr á milli ólíkra
aðila og skapa aðstæður
sem styrkja tengsl og
samvinnu sem hraðar
nýsköpun.
Rósbjörg Jónsdóttir
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ingu sín á milli og eflt starf sitt
með aukinni og markvissari samvinnu,“ upplýsir Rósbjörg.
Hún segir Orkuklasann einblína á þekkingarmiðlun, þekkingaröflun og nýsköpun í sinni
víðustu mynd, sem svo styrki og
efli félaga hans.
„Orkuklasinn stendur að og
sækir viðburði þar sem ávinningur félaganna er í brennidepli.
Hann er vettvangur sem stendur
fyrir alþjóðlegum viðburðum,
sækir alþjóðlega viðburði, byggir
upp samstarf á milli ólíkra aðila,
innan lands jafnt sem utan og

skapar með því aukin tækifæri
fyrir félaga sína. Þá er mikilvægt
að horfa inn á við og efla félagana
með markvissum hætti og það
gerum við með því að standa
fyrir námskeiðum og þjálfun sem
eflir aðildarfélaga klasans inn á
við og gerir þá enn öflugri úti á
markaðnum.“
Rósbjörg bætir við að áherslur
klasans nýtist öllum, hvar sem
þeir eru staðsettir í virðiskeðjunni
og að allir sem með einum eða
öðrum hætti vinna að orkutengdri starfsemi eigi erindi að
borði Orkuklasans.
„Allir eru velkomnir til leiks
enda er mikilvægt að fá sem
flesta að borðinu. Orkuklasinn
hefur verið brautryðjandi í því að
byggja upp „sýningargluggann“
Ísland enda hefur þjóðin skapað
sér sterkt orðspor sem framúrskarandi á sviði endurnýjanlegrar
orku og er öðrum samfélögum til
eftirbreytni.
Mikil eftirspurn er eftir
íslenskri sérþekkingu enda er saga
okkar Íslendinga mikilvæg og
getur verið lærdómur fyrir aðra,
ekki síst í dag þegar kröfurnar
aukast með degi hverjum. Samfélag okkar væri ekki jafn öflugt
sem raun ber vitni ef ekki hefði
verið fyrir hugrekki, fjárfestingu,
samtal og samvinnu um ábyrga
nýtingu náttúruauðlinda þegar
skórinn kreppti um 1970,“ segir
Rósbjörg og heldur áfram:
„Með öflugu klasasamstarfi
getum við náð hraðar fram þeim
árangri sem til þarf í orkuskiptum, ábyrgri uppbyggingu og
viðhaldi samfélaga sem við sem
þjóð horfumst í augu við þegar
kemur að loftslagsvánni.“ n
Sjá meira á orkuklasinn.is

Hollráð við hleðslu rafbíla
Rafbílasamband Íslands er
með það að markmiði að
gera sambandið að fjöldahreyfingu fyrir hagsmuni
rafbílaeigenda sem og fyrirtækja sem vinna að rafbílavæðingu Íslands.
gummih@frettabladid.is

Raf bílasamband Íslands var
stofnað árið 2012 og var ætlaðir
stórir hlutir í átt að raf bílavæðingu Íslands. Raf bílasambandið lá
í dvala í nokkur ár en fyrir fjórum
árum var það endurvakið í kjölfar
aðalfundar þar sem ný stjórn var
kosin.
Á heimasíðu Raf bílasambandsins hafa verið tekin saman
góð ráð við hleðslu raf bíla, sem
hefur fjölgað jafnt og þétt á götum
landsins og á bara eftir að fjölga
enn meir á komandi árum.
Ekki hlaða kalda rafhlöðu
Rafhlaðan tekur best við í
kringum 25°C og því er hagkvæmast á Íslandi, þar sem útihitastigið
er sjaldan á því róli, að hlaða í lok
ferðar á meðan rafhlaðan er enn
volg af notkun. Ef rafhlaðan er
köld tekur hún ekki eins hratt við
og ef hún væri við kjörhitastig og
því er betra að hlaða þegar komið
er á áfangastað heldur en áður en
lagt er af stað. Kaldur bíll getur þar
að auki notað þó nokkuð mikið
rafmagn til að hita rafhlöðuna í
upphafi.
Á sumrin er munurinn minni.
Fyrir þá sem eiga þess ekki kost
að hlaða heima hjá sér og nota
hraðhleðslu fyrir daglegan
akstur borgar sig frekar að hlaða

Ef rafhlaðan er köld
tekur hún ekki eins
hratt við og ef hún er við
kjörhitastig og því er
betra að hlaða þegar
komið er á áfangastað
heldur en áður en lagt er
af stað.

seinnipart dags strax eftir akstur
dagsins til að rafhlaðan sé eins
nálægt kjörhitastigi og hún
verður við slíka notkun. Að hlaða
á morgnana þýðir að rafhlaðan
er hrollköld eftir nóttina og þarf
þá að nota mikið af orkunni til að
hita sig ásamt því að taka illa við.
Eftir því sem rafhlaðan hitnar ætti
hleðsluhraðinn samt að aukast. Ef
hægt er að láta rafhlöðuna hita sig
fyrir hleðslu þá er tilvalið að nota
þann möguleika.
Ekki hlaða nærri fulla rafhlöðu
Rafhlaða með lága stöðu tekur
hraðar við heldur en nærri full.
Það tekur styttri tíma að hlaða
frá 10% upp í 50% heldur en frá
40% upp í 80% og hvað þá úr 60%
í 100%. Því næst meira drægi með
því að stoppa tvisvar á leiðinni og
hlaða í 10 mínútur á hvorum stað
en einu sinni í 20 mínútur. Þumalputtareglan er sú að það tekur
álíka langan tíma að hlaða hver
80% af rýmd rafhlöðunnar, það
er að segja, að frá 0-80% taki svipaðan tíma og frá 80-96% og álíka
tíma og frá 96%-99%. Þetta gildir

Það þarf að huga að ýmsu þegar hlaða þarf rafbílinn. 

ekki um alla bíla á götunum en
nógu marga til að kallast þumalputtaregla.
Ekki leggja of lengi í hraðhleðslu
Þetta tengist liðnum hér að ofan
að því leyti að orkan sem þú færð
á hverri mínútu minnkar eftir því
sem nær dregur fullri hleðslu. Ef
þú þarft að hlaða í meira en 80%
og hefur möguleika á bæði hraðhleðslu og hæghleðslu getur verið
gott að hraðhlaða í 70-80% og
skipta þá í hæghleðsluna og gera
eitthvað skemmtilegt á meðan
beðið er eftir síðustu prósentunum
sem þú þarft.

Vegna þess að rafhlaðan tekur
hraðar við í byrjun er alltaf betra
að hraðhlaða fyrst og færa bílinn í
hæghleðslu en ekki öfugt. Þannig hleypirðu líka fleirum að og á
sama tíma spararðu þér einhverjar
krónur. Ef við tökum dæmi um
stæðið við IKEA: Þar eru mörg
hæghleðslustæði og ein hraðhleðsla. Sniðugt er að hraðhlaða
upp í 60-70%, færa svo bílinn í
hæghleðslustæði og fara inn til að
versla og/eða borða.
Í lögum Rafbílasambandsins
er tilgangurinn meðal annars
sá að vinna að orkuskiptum í
samgöngum. Vera málsvari lofts-
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lagsávinnings sem og þjóðarhagkvæmnisjónarmiða sem hlýst af
rafbílavæðingu á Íslandi. Veita
ráðgjöf og rannsóknir til stjórnvalda til að hraða rafbílavæðingu
hjá almenningi sem og fyrirtækjum á Íslandi. Vera málsvari
fyrir innleiðingu rafbíla til að bæta
loftgæði, bæði til að auka loftgæði
nærumhverfis og fyrir minnkun
á útblæstri á gróðurhúsalofttegundum á Íslandi.
Félagsmenn í Rafbílasambandi
Íslands njóta ýmissa fríðinda
en nánari upplýsingar má finna
á heimasíðu þess, rafbilasamband.is. n
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Til vinstri er Aríel Jóhann Árnason, framkvæmdastjóri og stofnandi Súrefnis. Til hægri er Egill Örn Magnússon, fjármálastjóri og meðeigandi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þú veist ef það er vottað
Súrefni var stofnað árið 2020
en hóf formlega starfsemi
sumarið 2021. Súrefni býður
upp á vottaðar kolefniseiningar til ábyrgrar kolefnisjöfnunar.
Mikil vöntun hefur verið á
vottuðum kolefniseiningum á
Íslandi og hefur aðalmarkmið Súrefnis ávallt verið verkefnaþróun
og -stjórn sjálfbærra verkefna sem
geta gefið af sér vottaðar kolefniseiningar. Stofnandi Súrefnis er viðskipta- og tölvunarfræðingurinn
Aríel Jóhann Árnason en Aríel
er útskrifaður frá Háskólanum í
Reykjavík. Hann hefur síðan bætt
við sig sérmenntun frá Cambridge
Judge Business School í hringrásarhagkerfinu (e. Circular Economy
and Sustainability Strategies) samhliða stofnun Súrefnis.
Meðeigandi Súrefnis er Egill
Örn Magnússon alþjóðaviðskiptafræðingur en með þeim tveimur
vinnur fimm manna teymi af sérfræðingum í umhverfisverkfræði,
efnaverkfræði og endurvinnslu
ásamt sérfræðingum í nýsköpun
og markaðssetningu. „Hugmyndin
á bak við Súrefni hefur alltaf verið
að færa kolefnisjöfnun nær neytendum á Íslandi, hvort sem það
eru fyrirtæki eða einstaklingar.
Við viljum gera þessa aðferðafræði
auðskiljanlegri með ýtarlegri upplýsingagjöf og auðveldara aðgengi,“
segir Aríel.
Áherslan á fyrirtækjamarkaðinn
Helsta markmiðið á fyrsta starfsári Súrefnis hefur verið að sinna
fyrirtækjum enda er mesta álagið

á þeim að taka sitt kolefnisspor í
gegn. „Markaðsrannsóknir Súrefnis endurspegluðu snemma að
einstaklingar virðast fremur vilja
kaupa kolefnisjafnaða vöru og
þjónustu frá ábyrgum fyrirtækjum
og taka þátt með þeim hætti, frekar
en að taka allan pakkann sjálfir.
Þjónusta Súrefnis hefur þó frá
upphafi verið til staðar fyrir einstaklinga, til að reikna út kolefnisspor sitt gróflega og draga úr eigin
kolefnisspori með fyrsta verkefni
Súrefnis: Súrefnisskóginum,“ segir
Aríel.
Súrefnisskógurinn
Fyrsti hluti Súrefnisskógarins
var gróðursettur á Suðurlandi
við Markarfljót og Seljalandsfoss
í júlí 2022 og við fyrstu gróðursetningu var tæplega 29 þúsund
birki- og asparplöntum komið í
jörðu. „Allur Súrefnisskógurinn
kemur til með að standa í það
minnsta í hálfa öld á meðan hann
vinnur sitt þarfa verk að binda
kolefni. Að þeim tíma loknum
verður hluti viðarins nýttur til að
viðhalda jarðbindingu á meðan
afgangi skógarins verður viðhaldið
í áframhaldandi skógrækt.“
Súrefnisskógurinn er unninn í
nánu samstarfi við Skógræktina,
iCert vottunarstofu og fleiri
ábyrga aðila á íslenskum markaði
kolefnisjöfnunar. „Þar ber helst að
nefna að teymi Súrefnis kom að
þróun tækniforskriftar Staðlaráðs
Íslands er varðar ábyrga kolefnisjöfnun á Íslandi og fylgir Súrefnisskógurinn ásamt öllum verkefnum
undir handleiðslu Súrefnis reglugerð tækniforskriftarinnar um

ábyrga kolefnisjöfnun á Íslandi.
Súrefni vinnur hörðum höndum
að verkefnaþróun nýrra verkefna sem koma einnig til með að
binda kolefni eða koma í veg fyrir
losun, og vinnur í nánu samstarfi við Verra og Gold Standard
í þróun verkefna sem munu bjóða
íslenskum fyrirtækjum upp á
möguleikann á að draga úr eigin
kolefnisspori með ábyrgum hætti.
Vottaðar kolefniseiningar eru enda
grundvöllurinn fyrir möguleikanum á að standa við markmið
Íslands og allra jarðarbúa, sem
komu til vegna Parísarsáttmálans
árið 2015.
Hið viðamikla regluverk
sem fylgir kolefniseiningum út
frá aðferðafræði eins og Gold
Standard, Verra og Skógarkolefni
á Íslandi er eina leiðin til að gera
vottaðar kolefniseiningar að
raunverulega gagnlegu tóli. Einnig
spilar það hlutverk boðleiðar á
milli sjálfbærra verkefna annars
vegar og ábyrgra fjármögnunar
aðila hins vegar, ásamt fyrirtækjunum sem kunna að sjá hag eða
nauðsyn í áreiðanlegri kolefnisjöfnun,“ segir Aríel.
Kolefnisjöfnun og -hlutleysi
„Kolefnishlutleysi endurspeglar
jafnvægið sem myndast eftir að
kolefnisjöfnun á sér stað, en sú
jöfnun felst í raun einfaldlega í því
að mæla hversu mikið einstaklingur eða fyrirtæki mengar á einu
ári og bæta upp fyrir þá mengun
árlega með notkun vottaðra kolefniseininga.
Í þessu samhengi þarf útreikningurinn að vera vottaður af

Öll fyrirtæki, stór
og smá, geta hafið
sína vegferð með því að
fjárfesta í kolefnisjöfnun
og stefnt í átt að kolefnishlutleysi. Þetta er líkast
til eitt af því verðmætasta sem fyrirtæki getur
gert til að taka ábyrgð á
eigin losun, og um leið til
að bæta ímynd sína út á
við.
Aríel Jóhann

þriðja aðila til að teljast áreiðanlegur. Einnig þarf jöfnunin að
vera framkvæmd með vottuðum
kolefniseiningum til að geta talist
raunveruleg. Kolefnisjöfnun er
einungis staðhæfð þegar vottuðu
einingarnar hafa raungerst (fremur
en að vera „í bið“ eins og margar
einingar í skógræktarverkefnum
eru).“
Þetta er langhlaup
„Öll fyrirtæki, stór og smá, geta
hafið sína vegferð með því að
fjárfesta í kolefnisjöfnun og stefnt
í átt að kolefnishlutleysi. Þetta er
líkast til eitt af því verðmætasta
sem fyrirtæki getur gert til að taka
ábyrgð á eigin losun, og um leið til
að bæta ímynd sína út á við. Sérfræðingar Súrefnis geta aðstoðað
allar tegundir fyrirtækja í þessu
verkefni og eru fyrstu skrefin mun
ódýrari en flestir telja. Vinsælt er
til dæmis að taka fyrir umfang 1
sem er auðveldast og fljótlegast að
reikna út.
Við hjá Súrefni leggjum áherslu
á að kolefnisjöfnun ein og sér er
einungis einn hluti af mikilvægri
keðju hringrásarhagkerfisins. Það
eru fjöldamörg önnur atriði sem
nauðsynlegt er að hafa í huga að
auki ef á að bjarga jarðarbúum frá
loftlagsvánni.
Lykilatriði er að hafa í huga að
þetta er langhlaup, og að hvert
einasta litla skref hjálpar,“ segir
Aríel að lokum. n
Á surefni.is getur þú kannað
möguleikann á kolefnisjöfnun
þinnar starfsemi.
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Hlaðvarp um orku- og veitumál
starri@frettabladid.is

Elliðaárnar voru virkjaðar á árunum
1921–1933.

Virkjanir stórar
og smáar

Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, heldur úti
hlaðvarpsþáttunum Lífæðar landsins en fyrsti þátturinn fór í loftið í
ágúst. Í Lífæðum landsins er fjallað
um orku- og veitumál frá hinum
ýmsu hliðum enda af nógu að taka
að sögn Lovísu Árnadóttur, upplýsingafulltrúa Samorku og umsjónarmanns hlaðvarpsins. „Þarna má
finna blöndu af skemmtilegum

fróðleik og umfjöllun um þau
viðfangsefni sem orku- og veitufyrirtæki fást við á hverjum degi.
Hlaðvarpið gefur einnig kost á því
að kynnast fólkinu sem vinnur
í geiranum, sem er upp til hópa
kraftmikið og vinnur að mikilvægum verkefnum.“
Í fyrstu þáttunum var fjallað
um það hvernig íslenska hitaveitan varð til og um mikla grósku
í orkutengdri nýsköpun á Norðurlandi.

Stefnt er að því að hafa nýjan
þátt mánaðarlega. „Í næstu
þáttum verða fráveitumálin til
umfjöllunar, við ætlum að fjalla
um hvort nægt heitt vatn sé
til í landinu til að mæta eftirspurninni sem eykst í sífellu og
boðið verður upp á fróðleik um
vindorku.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið
á öllum helstu hlaðvarpsveitum,
Spotify, Apple Music og Google
Podcast en einnig á samorka.is. n

elin@frettabladid.is

Almenningsrafstöðvar á Íslandi eru
91. Það eru 28 vatnsaflsstöðvar, 6
jarðhitastöðvar og 57 eru eldsneytisstöðvar sem yfirleitt brenna
dísilolíu.
Fyrsta vatnsaflsvirkjunin á
Íslandi var byggð árið 1904 þegar
Hamarskotslækur í Hafnarfirði var
virkjaður af Jóhannesi Reykdal.
Virkjunin sá fimmtán húsum og
fjórum götuljósum fyrir rafmagni. Elliðaárnar voru virkjaðar
á árunum 1921–1933 og á árunum
eftir seinni heimsstyrjöld jókst
raforkunotkun mikið og fjölmargar
heimarafstöðvar voru byggðar.
Árið 1950 var búið að reisa 530
smávirkjanir um allt land, en fyrsta
virkjunin til að framleiða 10 MW
var Írafossvirkjun árið 1953. Landsvirkjun var stofnuð árið 1965 og
hófst þá markaðssetning á raforku.
Í kjölfarið risu nokkrar stórar
vatnsaflsvirkjanir, en sú fyrsta til að
ná 200 MW var Búrfellsvirkjun árið
1969. Árið 2007 varð Kárahnjúkavirkjun stærsta vatnsaflsvirkjun
landsins, en hún framleiðir 650
MW.
Samkvæmt Orkustofnun komu
um 70% af allri raforku á Íslandi frá
vatnsaflsvirkjunum árið 2018. n

HUGUM AÐ HITAVEITUNNI
ER ALLTAF NÓG TIL?
Fimmtudaginn 17. nóvember

Kl. 9:00–10:30
Kaldalóni, Hörpu

Samorka býður til morgunfundar um málefni hitaveitna,
stöðu jarðhitaauðlindarinnar og forðamála.
Boðið verður upp á morgunhressingu frá 8:30.

Fram koma:
Það krefst orku að hjóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR


Hjólreiðavirkjun
sandragudrun@frettabladid.is

Hjólreiðar eru rík uppspretta
hreyfiorku. Hægt er að virkja
þessa orku með smá útsjónarsemi.
Ef hjólið er tengt við rafal getur
snúningskrafturinn sem fylgir því
að hjóla á reiðhjóli valdið því að
framleitt rafmagn er síðan er hægt
að geyma í rafhlöðu.
Vísindamenn í Kaupmannahöfn
hafa þróað tæki sem býr til rafmagn úr snúningi hjólanna á reiðhjóli. Varlega áætlað gæti svona
búnaður, ef hann er notaður á bæði
hjólin, framleitt 33,3 W/klst. af
orku eftir hálftíma hjólreiðar.
Það hefur verið reiknað út
hversu mikið rafmagn hægt
væri að búa til með því að tengja
reiðhjól við rafmagn og hjóla í
átta tíma á dag á meðalhraða í 30
daga. Sú raforka dugar ekki til að
framleiða nema um 2,4 prósent af
þeirra raforku sem meðalheimilið
í Bandaríkjunum notar mánaðarlega. Það er kannski ekki mikið, en
ef allir í heiminum sem geta hjólað
myndu hjóla nokkrar hálftímaferðir á viku, þá væri hægt að framleiða smá magn af raforku á mjög
umhverfisvænan hátt.
Ef fólk er hvort sem er að hjóla,
hvers vegna ekki að búa til smá rafmagn í leiðinni? n

Hera Grímsdóttir, Veitur
Framkvæmdastýra Rannsókna og þróunar hjá OR
Sigurður Þór Haraldsson, Selfossveitur
Veitustjóri
Hjalti Steinn Gunnarsson, Norðurorka
Fagstjóri hitaveitu
Marta Rós Karlsdóttir, Orkustofnun
Sviðsstjóri sjálfbærrar orkunýtingar
Almar Barja, Samorka
Fagsviðsstjóri

Fundarstjóri er Lovísa Árnadóttir, upplýsingafulltrúi Samorku.
Allir eru velkomnir á fundinn og aðgangur er ókeypis.
Fundinum verður einnig streymt.
Skráning er á samorka.is
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Litadýrð og útgeislun einkennir hönnun Hildar
Hildur Hafstein skartgripahönnuður hefur vakið mikla
athygli fyrir skartgripi með
eigin nafni. Hildur rekur
litla verslun og vinnustofu á
Klapparstíg sem er sveipuð
töfrum og lýsir persónuleika
Hildar vel.
sjöfn@frettabladid.is

Hildur hafði mikinn áhuga á
fötum og skrauti á unglingsárunum. Hún klæddi sig á litríkan
hátt og hefur alltaf haft þörf fyrir
að skapa. Hildur er fædd í Svíþjóð,
alin upp hér á landi, en hefur
alltaf sagt að í sér renni suðrænt
blóð þótt hún viti ekki hvaðan
það kemur.
„Eftir Versló var ég óviss um
hvað ég vildi gera þótt eitthvað
skapandi lægi nú beinast við. Ég
prófaði mig aðeins áfram og fór
fyrst í viðskiptafræði í HÍ af því
mér fannst það praktískt. Skipti
svo yfir í lögfræði. Ekki fannst mér
hún mikið skárri svo ég tók eina
önn í heimspeki. Það fannst mér
miklu skemmtilegra en ekki alveg
það sem ég leitaði að. Haustið
eftir byrjaði ég svo í klæðskeranámi í Iðnskólanum og þá gerðist
eitthvað spennandi, sá samt að ég
vildi frekar teikna föt en sauma
þau. Þá lá leiðin til Barcelona í
fatahönnun þar sem ég var í tvö
ár, kom svo heim og kláraði BA
í textílhönnun við LHÍ,“ segir
Hildur.

Fannst Cindy Lauper frekar töff
Aðdragandi að því að Hildur ákvað
að læra hönnun tók sinn tíma
en sköpunarþörfin var ávallt til
staðar. „Ég hafði sem unglingur
mikinn áhuga á fötum og skrauti,
klæddi mig alltaf mjög litríkt og
fékk mömmu til að hjálpa mér
að sauma skraut á flíkur eða
mála skó. Get ekki sagt að ég hafi
beint átt fyrirmynd en á þessum
árum fannst mér Cindy Lauper
frekar töff. Í Versló varð ég klassískari í klæðaburði, litagleðin og
glamúrinn tóku aftur við, sérstaklega þegar ég kynntist uppáhaldseyjunni minni Ibiza en þangað fór
ég fyrst í vinkonuferð 1989, vann
þar í nokkur sumur og fer reglulega
í heimsókn.“

Ég nota mest silfur í gripina mína en
líka 9 karata gull, segir Hildur.

Þar fæddust fyrstu skartgripirnir
Spurð segist Hildur halda að hún
hafi verið frekar skapandi krakki.
„Ég var ágæt í að teikna og hafði
gaman af að gera klippimyndir og
búa til alls konar og ómeðvitað
hef ég kannski alltaf verið dálítill
textílnörd. Ég vann mest sem
stílisti og búningahönnuður í sjónvarpi og leikhúsi eftir nám en ég
gerði líka þrjár fatalínur, ein þeirra
hét Barbarella sem ég gerði með
Bjarna Breiðfjörð, vini mínum.
Hún var mjög litrík og skemmtileg.
Skartgripirnir komu hins vegar
alveg óvart til mín.
Ég fór í diplómanám á vegum
Listaháskólans og Háskólans á Bifröst sem hét Prisma og þar fæddust

Ég held að Ibiza sé
yfir höfuð kannski
mesti áhrifavaldurinn og
innblásturinn. Hippamenningin er mjög sterk
og andrúmsloftið á
eyjunni dásamlegt.

Þessar festar sem Hildur hefur gert úr steinum og antík tyrkneskum textíl
eru í mestu uppáhaldi hjá henni. Einstaklega fallegar festar þar sem steinarnir í allri sinni dýrð fanga augað.

Dúnkápur
frá

fyrstu skartgripirnir. Ég kláraði
námið 2010 og seldi fyrst hönnunina í nokkrum búðum í bænum.
Ég opnaði svo fyrstu verslunina
mína 2012 á Klapparstígnum og er
enn að.“
Hvar færðu innblásturinn í
hönnun þína?
„Bara úti um allt, úti á götu,
í útlöndum, í náttúrunni, í bíó,
myndlist, bókum, bara alls konar.
Ég held samt að Ibiza sé yfir höfuð
kannski mesti áhrifavaldurinn og
innblásturinn. Hippamenningin
er mjög sterk og andrúmsloftið
á eyjunni dásamlegt. Svo er það
jógaheimspekin, sígaunamenningin og ýmis symbólismi, eitthvað sem ég
horfi mikið til og finnst
gaman að skoða.“
Þegar kemur að
formum, efnisvali og
litum, hvað er það sem
heillar þig mest?
„Ég nota mest
silfur í gripina mína
en líka 9 karata
gull. Svo eru náttúrusteinar alltaf
stór hluti og
öll sú litadýrð
sem er í þeim.
Steinarnir voru
reyndar upphafið
að þessu öllu
saman, orkan og

SKOÐIÐ

LAXDAL .IS

Laxdal er í leiðinni

Fylgið okkur á FB

SÍ G I L D

KÁPU B ÚÐ

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Hildur Hafstein skartgripahönnuður hefur
vakið mikla athygli
fyrir hönnun sína
á skartgripamerkinu Hildur
Hafstein þar
sem fallegir,
litríkir steinar
með sögu og
orku spila aðalhlutverkið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

áferðin á þeim var það sem kallaði
fyrst á mig. Svo vafði þetta upp á
sig. Ætli steinarnir heilli mig ekki
mest, sagan og orkan í þeim.“
Er eitthvað sem stendur upp
úr nú þegar af því sem þú hefur
hannað?
„Já, ég get eiginlega sagt það
fullum fetum að festarnar sem ég
hef gert úr steinum og antík
tyrkneskum textíl séu í
uppáhaldi.“
Bjuggu í Valencia á
Spáni
Hildi hefur gengið framúrskarandi vel að kynna
hönnun sína og koma
henni á framfæri.
„Ég hef reynt að
vera í flæðinu með
þetta allt saman
og leyft hlutunum
að gerast. Þessi
litli heimur minn
hefur vaxið og
þroskast fallega.
Ísland er lítill
markaður og ég
er svo heppin
að mér hefur
verið vel tekið
frá byrjun og
á orðið stóran
hóp af frábærum kúnnum
sem ég er þakklát
fyrir.
Við fjölskyldan
bjuggum í Valencia á Spáni í
nokkur ár og þar
rak ég vinnustofu samhliða
búðinni hér. Ég
fékk með mér
gott fólk sem sá
um búðina hér
á Íslandi svo ég
gat eytt tímanum úti í
að spá og spekúlera og
skoða tækifæri. Þar fann
ég framleiðendurna

mína, tvö lítil fjölskyldufyrirtæki
með kynslóðahefð sem ég vinn
enn með í dag. Það breytti öllu að
komast í sérhæfða skartgripaframleiðslu, þá gat ég bætt í vöruúrvalið, fór að selja í búðum úti og
stofnaði netbúð.“
Getur þú gefið öðrum góð ráð
sem langar að láta drauma sína
rætast á þessu sviði?
„Það skiptir máli að reyna að
vera óhræddur. Hlusta á innsæið,
ferðast, skoða, prófa, vera opin
og fá ráð. Þetta er ekkert alltaf
auðvelt. Ég viðurkenni alveg að
það gat verið stressandi að hitta
fólk í fyrsta sinn, framleiðendur,
verslunareigendur og birgja, og
kynna sig og sína vöru. Það er mér
ferskt í minni þegar ég var ein í
Istanbul í fyrsta skiptið að hitta
silfurframleiðendur. Þegar ég kom
á staðinn hitti ég fyrir þrjá fíleflda
tyrkneska gyðinga í gömlu dimmu
vöruhúsi og þeir fylgdu mér um á
milli vörubásanna.
Ég varð ekki smeyk fyrr en eftir
á en að sjálfsögðu voru þeir hinir
indælustu menn og ég hitti þá
alltaf þegar ég fer til Istanbúl og fæ
hjá þeim te,“ segir Hildur og hlær.
Gallabuxur og hælar
Hildur hefur líka fallegan og litríkan fatastíl sem tekið er eftir.
Hún lýsir stílnum sínum sem litríkum en líka stílhreinum. „Gallabuxur og blússa er klassík og ég er
mikið svoleiðis klædd dagsdaglega í vinnunni, nota gallabuxur
kannski aðeins of mikið. Dreymir
oft um að vera í flottum pilsum
eða kjól og hælum en veðráttan
hér býður ekki endilega upp á
það, ég er reyndar dugleg að vera í
hælum.“
Þegar kemur að sniðum er
Hildur til í allt. „Ég fer í alls konar
snið ef þau eru vel gerð og klæða
mig en ég legg áherslu á góð efni,
ég á alveg rosalega erfitt með léleg
efni og vansnið á flíkum.
Litir lífga upp á lífið, og hér í
þessu skammdegi finnst mér enn
meiri þörf á að klæðast litum,
ég viðurkenni að Íslendingar
mættu bæta sig á þessu sviði,“
segir Hildur að lokum með sínu
geislandi brosi. n

GOLDBERGH kynningarpartý
í dag kl 16 -18
Allir sem máta Goldbergh fatnað komast í pott og
geta unnið 100.000 inneign á Goldbergh vörum.
Við hlökkum til að sjá þig!
Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Húsaviðhald

Bílar
Farartæki

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Bláskógabyggð, Flóahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Samkvæmt 30. og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi
skipulagsáætlana:

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

1. Krækishólar; Breytt landnotkun; Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 4. október 2022 að kynna skipulagslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi og deiliskipulag sem tekur til frístundasvæðisins Krækishóla. Í breytingunni felst að landnotkun svæðisins breytist úr frístundasvæði í íbúðarsvæði.
2. Krækishólar ; Deiliskipulagsbreyting; Frístundasvæði í íbúðarsvæði
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 4. október 2022 að unnin yrði skipulagslýsing fyrir breytingu á deiliskipulagi og auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi vegna svæðisins. Í breytingunni felst að landnotkun svæðisins breytist úr
frístundasvæði í íbúðarsvæði.
3. Bæjarás veiðihús L233313; Laxárdalur við Stóru-Laxá (svæði AF2); Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. október 2022 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur til breytingu á afþreyingar- og ferðamannasvæðinu Stóra-Laxá, veiðihús (svæði AF2) í landi Laxárdals. Með
breytingunni verður AF2 tvískipt svæði þar sem gert er ráð fyrir nýju veiðihúsi að lóðinni Bæjarás veiðihús L233313. Breyting
verður gerð á greinargerð aðalskipulags- og skipulagsuppdrætti.
4. Bæjarás; Veiðihús; Deiliskipulag
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. apríl 2022 að kynna tillögu deiliskipulag sem tekur til
sem tekur til veiðihúss að Bæjarási í landi Laxárdals. Innan lóðarinnar er heimilt að byggja allt að 180 fm hús á einni hæð sem
þjónar starfsemi tengdri veiðifélagi árinnar. Mænishæð húsa skal ekki yfirstíga 6.0 m frá gólfplötu. Nýtingarhlutfall lóðar verði
mest 0.2. Ekki skal byggja nær lóðamörkum en í tveggja metra fjarlægð. Gætt skal að því við uppbyggingu mannvirkja innan
lóðarinnar að starfsemin hafi engin takmarkandi áhrif á nýtingaráform fyrir möguleg búrekstrarnot af aðliggjandi svæði.
Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga eftirfarandi deiliskipulagsbreytingar:

S. 893 6994

2022 ónotaður Ford Transit 350
L3H2 Trend. Vinsælasta stærðin
og hæðin. Framhjóladrif. Já dömur
mínar og herrar hér er ekki eins
og hálfsárs bið eftir sendibíl.
Þennan getur þú fengið strax ! Verð:
5.990.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílar óskast

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

5. Einiholt 1 land 1 L217088; Stækkun byggingarreita; Deiliskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkt i á fundi sínum þann 4. nóvember 2021 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi sem tekur
til lóða Einiholts 1 lands 1 L217088 og Mels L224158. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit B-1 á lóðinni Melur og heimild
til að byggja allt að 300 fm þjónustuhúsnæði innan stækkunar ásamt heimild til að stækka núverandi þjónustuhús fyrir rafbíla úr
80 fm í 110 fm. Einnig er gert ráð fyrir stækkun á byggingarreit B-3 og heimild til að byggja allt að 300 fm þjónustuhúsnæði innan
stækkunar. Auk þess er bætt við byggingarreit B-4 á spildunni Einiholt 1 land 1 þar sem byggja má allt að 800 fm þjónustuhúsnæði.
Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma
embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna, www.blaskogabyggd.is, www.floahreppur.is og www.skeidgnup.is.
Mál nr. 1, 2, 3 og 4 innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 17. nóvember 2022 til og með 9. desember 2022.
Mál nr. 5 innan auglýsingar eru skipulagsmál í auglýsingu frá 17. nóvember 2022 með athugasemdafrest til og með 30. desember
2022.
Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið
skipulag@utu.is
Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

Rafvirkjun

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

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

Keypt
Selt
Til sölu

Þjónusta

Málarar
MÁLARAR.

Faglærðir Málarar. Tökum
að okkur alla almenna
málningarvinnu. Sanngjarnt verð.
S. 782 4540 / loggildurmalari@
gmail.com

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

REGNBOGALITIR EHF

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

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

Nudd

Erum við
að leita að þér?

NUDD NUDD NUDD

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

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

LED leiðiskrossar
• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.
• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

FYRIR

EFTIR

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

arnarut@frettabladid.is
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Heilsa

Heilsuvörur

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

SKIPULAGAUGLÝSING

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Húsafell - Auglýsing um niðurstöðu sveitarstjórnar Borgarbyggðar vegna
skipulags

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann 10. nóvember 2022
eftirfarandi tillögur samkvæmt 32. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:
Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022, Verslun og þjónusta sunnan
þjóðvegar í Húsafell
Breytingin tekur til landnotkunar á 5,3 ha svæði í landi Húsafells 1
(L176081) og Bæjargils (L221570) þar sem svæðið er skilgreint sem
viðskipta- og þjónustulóð (S12) í stað landbúnaðarsvæðis.

Breytingar aðalskipulags
Snæfellsbæjar 2015-2031
Bæjarstjórn Snæfellsbæjar samþykkti á fundi sínum þann
10. nóvember 2022 að beina breytingu aðalskipulags á tveimur
svæðum í lögboðið ferli í samræmi við 30. gr. skipulagslaga.
Ferlið hefst með opnum kynningarufndi í kaffisal í Röst að
Snæfellsási 2, Hellissandi, miðvikudaginn 23. nóvember
kl. 17:00. Ný deiliksipulög verða einnig kynnt á fundinum og
auglýst samhiliða aðalskipulagsbreytingum.
Breyting aðalskipulags, nýtt deiliskipulag og umhverfismatsskýrsla í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.
Aðdragandi breytingar er vaxandi ferðamannastraumur.
Bæta þarf aðstæður við Djúpalónssand, en ekki er svigrúm
á núverandi svæði. Gert er ráð fyrir að bæta Dritvíkurveg
og gera útskot norðanvestan vegar, gera nýtt bílastæði og
þjónustuhús neðan Útnesvegar og biðstæði fyrir rútur ofan
Útnesvegar.
Í aðalskipulagi er afþreyingar- og ferðamannasvæði
AF-U-7 stækkað, var um 70.000 m2 (7 ha) og verður
um 90.000 m2 (9 ha).
Gert er nýtt deiliskipulag af svæðinu og er markmið þess
að útbúa þjónustustað í þjóðgarðinum fyrir ferðamenn þar
sem m.a. er gert ráð fyrir þjónustubyggingu með salernum,
áningarstað, gönguleiðum og bíla- og rútustæðum.
Núverandi þjónustuhús verði fjarlægt.
Breytingin hefur í för með sér að framkvæmdir munu raska
hrauni og er fjallað um móvægisaðgerðir í umhverfismatsskýrslu.
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull hefur þegar verið stækkaður og
er gerð grein fyrir stækkun hans í breytingu aðalskipulags.

Deiliskipulag Húsafell 1 og Bæjargil
Deiliskipulagið tekur til 5,3 ha verslunar- og þjónustusvæðis (S12) þar sem
skilgreindar eru lóðir undir safn, ferðaþjónustu, verslun og þjónustu,
aðkomu og bílastæði. Aðkoma er um héraðsveg, Húsafellskapelluveg
(nr. 5199).
Tillagan að breytingu aðalskipulags er sett fram í greinargerð, Verslun og
þjónusta sunnan þjóðvegar í Húsafelli – Tillaga að breytingu á
Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 dags. 9. nóvember 2022.
Tillaga að deiliskipulagi er sett fram á uppdrætti og í greinargerð, Húsafell
1 og Bæjargil, dags. 23. ágúst 2022 br. 3. nóvember 2022.
Athugasemdir bárust frá hagsmunaaðilum. Brugðist var við þeim eða þeim
send umsögn.
Aðalskipulagsbreytingin hefur verið send Skipulagsstofnun sem sér um
lokaafgreiðslu erindisins. Deiliskipulagstillagan hefur verið send
Skipulagsstofnun og mun taka gildi með auglýsingu í B-deild
Stjórnartíðinda.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillögunar og niðurstöðu
sveitarstjórnar geta snúið sér til skipulags- og byggingardeildar
Borgarbyggðar, Digranesgötu 2, Borgarnesi.
Nánari upplýsingar
www.borgarbyggd.is
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á
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Breyting aðalskipulags, nýtt deiliskipulag og umhverfismatsskýrsla fyrir Krossavíkurböð, Hellissandi.
Í aðalskipulagi Snæfellsbæjar er gert ráð fyrir vaxandi
ferðamannastraumi. Fyrirhugað er að reisa baðstað ofan við
ströndina við Krossavík vestast á Hellissandi með mis heitum
og köldum pottum.
Einnig verði gerð bílastæði um 250 m austar.

Vakin er athygli á málskotsrétti samkvæmt 52. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr.
130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Í aðalskipulagi er mótað nýtt um 2.500 m2 afþreyingar- og
ferðamannasvæði AF-2 fyrir baðstaðinn og gert ráð fyrir um
1.800 m2 svæði fyrir bílastæði.

Þeir einir geta kært stjórnvaldsákvarðanir sem eiga lögvarða hagsmuni
tengda þeirri ákvörðun sem kæra á. Kærufrestur er einn mánuður frá
birtingu skipulagsáætlana í B-deild Stjórnartíðinda.

Gert er nýtt deiliskipulag af svæðinu með eflingu ferðaþjónustu og afþreyingu íbúa í sveitarfélaginu að markmiði.
Krossavíkurböðin verði sunnan við gróðurkant ofan við fjöruna
og fjöru verði ekki raskað. Sjávar megin (norðan) mannvirkja
verði opið svæði fyrir gangandi umferð meðfram ströndinni
og gengið verði frá stíg sunnan bygginga. Hluti framkvæmda
er innan 50 m frá strandlínu og sækja þarf um undanþágu frá
grein 5.3.2.14 í skipulagsreglugerð.

Sveitarstjórn Borgarbyggðar

Í umhverfismatsskýrslu er gerð grein fyrir vetrartalningu fugla
og upplýsingum heimamanna og gróðurfari er lýst í samræmi
við nánari gróðurgreiningu á framkvæmdasvæðum.
Eftir að bæjarstjórn hefur afgreitt aðalskipulagsbreytingar og
Skipulagsstofnun yfirfarið þær, verða tillögur auglýstar í samræmi við 31. gr. skipulagslaga með 6 vikna athugasemdafresti.
Bæjarstjóri Snæfellsbæjar.

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Morðinginn Þormóður Torfason
Már Jónsson

sagnfræðingur

Aðfaranótt 29. nóvember 1671 varð
Þormóður Torfason fornfræðingur
manni að bana í gistihúsi á Sámsey
norður af Fjóni. Þangað var hann
kominn með séra Lofti Jósefssyni,
Sigurði Ásgeirssyni og Torfa Hákonarsyni á leið til Kaupmannahafnar.
Þeir höfðu siglt frá Skagaströnd
tveimur mánuðum fyrr og gekk
ferðin greiðlega til Amsterdam en
í næsta áfanga urðu þeir skipreka
við Skagen nyrst á Jótlandi. Þeir
héldu landleiðina til Árósa og komust í bát sem í óveðri leitaði skjóls
við þorpið Stavns á Sámsey. Samskipa voru þrír Danir sem hétu svo
mikið sem Hans Pedersen Holbek,
Hans Jørgensen og Sisse Pedersdatter. Atburðarás um nóttina má
greina í yfirheyrslum í dómabók
sem danski fræðimaðurinn Steffen
Hahnemann nýtti fyrstur í bókinni Tormoder Torfeus på Samsø

1671–1672 (2017). Þar er á ferðinni
blendingur af fræðimennsku og
skáldskap, segir höfundur sjálfur,
sem til dæmis tekur fram að frásögn af siglingunni frá Amsterdam
sé frá honum komin. Hann eykur
líka við því sem hann kallar „emotionelle spændinger, vel i nogen
grad af erotisk karakter“ og birtast
í meintri samkeppni Þormóðs og
Hans Holbek um hylli Sisse.
Nú hefur Bergsveinn Birgisson
lýst sömu atburðarás í bók um Þormóð sem er auglýst sem ævisaga og
er ætlunin að afstýra því að minningin um hann þurrkist algerlega út
(Þormóður Torfason. Dauðamaður
og dáður sagnaritari, bls. 12). Bergsveinn styðst við dómabókina sem
hann telur að „ætti að gefa skýrari mynd“ en önnur gögn (195) og
að sögulokum klykkir hann út:
„Nokkurn veginn þannig gerðist
þetta samkvæmt vitnaleiðslum frá
13. desember 1671“ (206). Þýðandi
bókarinnar úr norsku fullyrti í
athugasemd við lofsamlega umsögn
um verkið á fésbók 13. nóvember að
um manndrápið á Sámsey byggði
Bergsveinn „á nýfundnum heimildum – og vitnar samviskusamlega
til þeirra eins og annarra heimilda.“
Hvort tveggja er rétt en það dugir

skammt að vísa til heimilda og
síðan segja eitthvað allt annað en
þar kemur fram. Líkt og Hahnemann lætur Bergsveinn Íslendingana
og Danina hittast á skipsfjöl í Amsterdam. Hann lýsir ekki strandinu
við Skagen en gerir sér í hugarlund „að Þormóður hafi átt vingott
við Sisse hina ungu“ sem svo varð
honum fráhverf og laðaðist „að
hinum ljóshærða landa sínum, Hans
Holbeck“ (198). Ekki eru tilgreindar
heimildir fyrir þessu – enda eru þær
ekki til – en um atburði næturinnar er áréttað: „Út frá vitnaleiðslum
þessara sjö ferðalanga getum við
endurgert hluta af þeirri atburðarás sem varð þessa nótt á gistihúsinu á Sámsey“ (201). Við yfirheyrslur
hafi Torfi Hákonarson sagt að Hans
Holbek hafi beðið Þormóð um að
fara að sofa og telur Bergsveinn að
hann hafi þannig ætlað að losa sig
við keppinaut um ástir Sisse. Þormóður fór á nærfötunum inn í herbergið til Sisse sem neitaði að fara
út þrátt fyrir beiðni húsfreyju sem
svo læsti að utan þegar Þormóður
óskaði eftir því að fá að vera einn.
Þá var Hans nóg boðið; hann ærðist
og braut upp dyrnar „með braki
og brestum.“ Þormóður rak upp
skelfingaróp og tók fram hníf sinn:

„Hann sér blóðugt andlit frammi
fyrir sér, afmyndað af af brýðisemi
og reiði: „Hún er MÍN,“ getur Þormóður lesið úr trylltu augnaráðinu.
Hans Holbeck snýst gegn Þormóði,
einnig með hníf í hendi, hann víkur
sér undan en er lokum eins og
afkróað dýr“ (204–205).
Á vefsetri ríkisskjalasafns Danmerkur eru skannaðar örfilmur
dómabóka og þar er Sámseyjarbókin 1667–1672 (Vef. www.sa.dk).
Samanburður við þann texta sem
þar gefur að líta leiðir í ljós að frásögn Bergsveins um morðið er einskær tilbúningur litaður kynórum
sem hvergi sér stað í yfirheyrslum.
Þar birtast drykkjulæti og slagsmál gesta sem Þormóður reyndi að
komast undan af ótta við að vera
drepinn, með þeim afleiðingum að
hann stakk Hans Holbek í kviðinn
þegar hann réðst að honum. Þetta
útskýrði ég í ritdómi um norska
gerð bókarinnar í vorhefti tímaritsins Sögu í fyrra; hún heitir Mannen
fra middelalderen. Historikeren og
morderen Tormod Torfæus (2020).
Í þýðingunni er dómsins ekki getið
en tekið tillit til fáeinna smáatriða
sem ég benti á og afskræmingunni
að öllu leyti haldið til streitu. Það
sama á við um rangfærslur um að

Hvort tveggja er rétt
en það dugir skammt
að vísa til heimilda og
síðan segja eitthvað allt
annað en þar kemur
fram.

Þormóður hafi verið rekinn úr starfi
þýðanda árið 1664 og sendur til
Noregs. Þetta veldur því að bókinni
er ekki treystandi sem fræðilegu
framlagi eða ævisögu og þá duga
hvorki 779 neðanmálsgreinar né 18
blaðsíðna ritaskrá. Þetta er miður
því byggt er á viðamikilli rannsókn
og fyrirliggjandi fræðimennska er
nýtt af miklu hugviti. Skáldlegir
sprettir hér og þar koma ekki að
sök því ýmist varar Bergsveinn
við eða tilþrifin eru svo augljós að
engum dettur í hug að tekið sé mið
af heimildum. Allt er það innan
skekkjumarka en ekki blekkingar
sem vísvitandi ganga á sveig við
heimildir sem þó er vísað til. n

Styrkingar raforkukerfisins á Norðvesturlandi

Nú stendur yfir undirbúningur að
byggingu nýrrar háspennulínu,
Holtavörðuheiðarlínu 3, sem mun
liggja á milli Blöndustöðvar og
nýs tengivirkis á Holtavörðuheiði.
Línan er ein af fimm línum sem
saman mynda fyrri hlutann í nýrri
kynslóð byggðalínu, og munu ná frá
Hvalfirði og austur á land.

mynda samfellda tengingu á milli
Fljótsdalsstöðvar og Akureyrar.
Línurnar hafa nú þegar sannað
gildi sitt í óveðrum nú í haust þar
sem að skemmdir urðu á gömlu
byggðalínunni á þessari leið án þess
að raforkunotendur á svæðinu urðu
varir við truf lanir á af hendingu.
Eins er þegar hafin atvinnuuppbygging á Akureyri sem ekki hefði
verið möguleg nema með tilkomu
línanna. Hinar þrjár eru Blöndulína
3 frá Akureyri að Blöndustöð og
Holtavörðuheiðarlínur 1 og 3 sem
ná frá Hvalfirði til Blöndu með viðkomu í tengivirkinu á Holtavörðuheiði. Þær eru nú allar í komnar í
undirbúningsfasa en eru mislangt
komnar í undirbúningnum.

Framkvæmdum hraðað
Upphaflega stóð til að framkvæmdir við Holtavörðuheiðarlínu 3 hæfust árið 2028 en vegna stöðunnar í
raforkukerfinu hefur framkvæmdinni verið f lýtt og stendur til að
hefja framkvæmdir eins f ljótt og
undirbúningsferli framkvæmdanna
leyfa. Nú þegar eru tvær línur af
nýrri kynslóð þegar fullbúnar og
komnar í rekstur. Þær eru Kröflulína 3 og Hólasandslína 3 sem

Samtal við hagsmunaaðila
Und irbú ning u r að byg g ing u
háspennulína er langt og vandasamt ferli og náið samráð haft við
hagsmunaaðila, landeigendur og
aðra íbúa svæða sem línur munu ná
yfir. Landsnet hefur síðustu ár verið
að móta sína verkferla varðandi
undirbúning línuframkvæmda og
hefur það skilað sér í styttri undirbúningstíma og meiri sátt um nauðsynlega innviðauppbyggingu.

Gnýr
Guðmundsson

yfirmaður greininga og áætlana í
raforkukerfinu hjá
Landsneti

Þjóðhagslegur ávinningur
Með byggingu línunnar næst fram
mikið hagræði fyrir raforkukerfið
í heild sem m.a. stuðlar að bættri
nýtingu virkjana á norður- og
austurhluta landsins auk þess sem
f lutningstöp og líkur á af lskorti
munu minnka. Þetta stafar af því
að með tilkomu hennar greiðist úr
flöskuhálsi í flutningskerfinu sem
hefur afmarkast af línum í vestur
af Blöndustöð og í austur af Fljótsdalsstöð. Með Holtavörðuheiðarlínu 3 munu Norðurland vestra og
Vestfirðir færast undir áhrifasvæði
virkjana á Norður-, Norðausturog Austurlandi sem eykur nýtingu
þeirra og minnkar rennsli um yfirfall lóna á svæðinu með tilheyrandi
orkutapi.
Sveitarfélögin á Norðvesturlandi
í eftirsóknarverðri stöðu
Línuleiðin hefur ekki verið ákveðin
ennþá en nokkrir valkostir verða
teknir til skoðunar í umhverfismatsferlinu. M.a. valkostir sem snúa
að því að minnka vegalengdina á
milli endapunkta línunnar og valkostir þar sem línan verður lögð í
nágrenni núverandi flutningslína
á svæðinu.

Áætlanir um þróun f lutningskerfisins gera ráð fyrir því að
núverandi línur, þ.e. Laxárvatnslína 1 og Blöndulína 1 verði áfram í
rekstri og muni þá öðlast nýtt hlutverk sem felst í því að fæða landshlutann með raforku frá meginf lutningskerfinu. Með því munu
sveitarfélögin á svæðinu verða í
eftirsóknarverðri stöðu þar sem
tvær 132 kV f lutningslínur munu
fá það hlutverk að fæða svæðið raforku með flutningsgetu á við uppsett afl Blönduvirkjunar með tvöföldu afhendingaröryggi. Mun það
auka möguleika svæðisins til vaxtar

og orkuskipta til muna , enda um
margföldun á tiltækri afhendingargetu orku að ræða frá því sem nú er.
Munu þá íbúar Norðvesturlands
loksins geta notið nálægðarinnar
við Blönduvirkjun að fullu, en það
hefur verið takmörkunum háð fram
að þessu vegna flutningstakmarkana á gömlu byggðalínunni. Til að
viðhalda þeirri stöðu svæðisins
þarf einnig að huga að endurnýjun
núverandi kerfis en Laxárvatnslína 1 og Blöndulína 1 voru teknar
í rekstur árið 1977 og nálgast því
fimmtugt. Þær hafa því verið settar
á endurnýjunaráætlun Landsnets
og stendur til að endurnýja þær á
næsta áratug. Munu þær þá verða
endurnýjaðar sem loftlínur á sterkum stálröramöstrum sem þola verri
veður en tréstauralínur og/eða sem
jarðstrengir, eftir því sem tæknilegt
svigrúm leyfir.
Hvert svigrúm til jarðstrengslagna í flutningskerfi raforku verður
í einstökum landshlutum fer eftir
þróun raforkukerfisins á næstu
árum og áratugum, en auknar styrkingar kerfisins og uppbygging orkuvinnslu auka almennt möguleika
á að leggja línur á háum spennustigum í jörðu. n

vangi heldur skrifa frekar hátimbruð sendibréf hver til annars
innanhúss í fílabeinsturninum. Það
er því rík ástæða til þess að vekja
athygli á þessari snjöllu bók, Á sögustöðum, sem vekur til umhugsunar
og endurmats á því hvernig við skiljum fortíðina, hvernig við segjum frá
henni og hvernig við leiðum okkur
sjálf og aðra um leiksvið hennar.
Öfugt við sendibréf fræðimanna
er hún skrifuð í aðgengilegum og
léttum stíl fyrir allt áhugafólk um
sögu og menningartengda ferðaþjónustu, neytendur og veitendur.
Helgi fjallar sérstaklega um sex
sögustaði (Bessastaði, Skálholt,
Odda, Reykholt, Hóla og Þingvelli)
og sýnir hvernig sögulegt mikilvægi
þeirra í nútímanum grundvallast
á gömlum og um margt úreltum
söguskilningi, líkt og sagan hafi

verið „fryst“. Tilgátur og túlkanir
eiga það til að verða viðtekin sannindi með tímanum og að endingu
grátheilagar staðreyndir. Til þess
að vekja máls á öðrum valkostum
er því nauðsynlegt að ræða gagnrýnið um slík sannindi og ríkjandi
viðhorf, skilja upp úr hvaða sögulega jarðvegi þau eru sprottin.
Ástæða þess að ég drep niður
penna um þetta er að bækur sem
þessi eru vel til þess fallnar að bæta
söguskilning og sögulæsi almennings. Nú skellur jólabókaflóðið yfir
og rennur mér blóðið til skyldunnar
að hampa þessari skemmtilegu
bók sem ég hef haft á náttborðinu undanfarna daga í von um að
hún týnist ekki í straumnum. Hún
hvetur okkur til þess að halda áfram
að ferðast á sögustaði en með nýjar
hugmyndir í farteskinu. n

Eins er þegar hafin
atvinnuuppbygging
á Akureyri sem ekki
hefði verið möguleg
nema með tilkomu
línanna.

Fræðin og ferðamennskan

Viðar Pálsson
sagnfræðingur

Því er oft haldið fram með nokkrum
rétti að opinber saga og háskólasagnfræði séu úr tengslum hvor við aðra,
gangi ekki í takt. Opinber saga og
almenn sögukunnátta hvíla oft á
einföldum söguþræði sem auðvelt
er að muna, yfirleitt niðursoðinni
stjórnmálasögu. Virðist gilda einu
þótt slíkum söguskilningi sé hafnað
í fræðilegri umræðu áratugum
saman, hann er lífsseigur og hluti
af rótfastri heimsmynd. Við tölum

stundum um „söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar“ í þessu samhengi, nútímahugmyndir um „þjóð“
og „frelsi“ sem fella aldalanga sögu,
menn og atburði, í einfalt form sem
þægilegt er að brjóta saman og hafa
í rassvasanum.
Þessi skilningur er gjarnan dreginn upp þegar ferðast er um leiksvið sögunnar, verður að landakorti
sem vísar á sögufræga staði. Þangað
leiðum við bæði okkur sjálf og gesti
sem sækja okkur heim. Ferðalangar
vilja heyra sögur, vita hvað sé merkilegt og þess virði að skoða. Ríkjandi
söguskilningur ræður úrslitum um
hvaða staðir og minjar teljast frásagnarverðir og minnisverðir, eru
markaðir út úr hversdagsleika sínum
með umgjörð og settir til sýnis. Þeir
verða hluti af sérstakri atvinnugrein,
menningartengdri ferðaþjónustu.

Tilgátur og túlkanir
eiga það til að verða
viðtekin sannindi
með tímanum og að
endingu grátheilagar
staðreyndir.
Út er komin bók eftir Helga Þorláksson, fyrrum prófessor í sagnfræði og einn okkar helsta sérfræðing um Íslandssögu fyrri alda, sem
fjallar um þetta merkilega fyrirbæri,
íslenska sögustaði. Ein ástæða þess
að opinber saga og háskólasagnfræði ganga ekki í takt er vísast sú
að fræðimenn taka ekki nógu oft og
hávært til máls á almennum vett-

JÓLAFJÖR

með sölku sól

Jólatónleikar fyrir börn
og fjölskyldur þeirra
Eiríkur Rafn Stefánsson stjórnar eigin útsetningum
þekktra jólalaga og allir geta sungið með.
Salka Sól verður sérstakur gestur ásamt barnakór.

� 4. DESEMBER
� KL. 14.00
� SILFURBERG
Miðasala á HARPA.IS og TIX.IS
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Þegar rykið er sest
n Utan vallar
Hörður Snævar
Jónsson
hordur
@frettabladid.is

Þegar rykið er sest má flestum vera
ljóst að lætin í kringum búningamál landsliðsfólks á dögunum voru
óþörf. Dagný Brynjarsdóttir, landsliðskona í fótbolta, setti af stað snjóbolta þar sem starfsfólk KSÍ mátti
þola þung högg, og ég tók þátt í því.
Þegar öll kurl komu svo til grafar
mátti vera ljóst að hægt var að leysa
þetta mál innan veggja KSÍ.
Staðreyndin er sú að Aron Einar
Gunnarsson er fyrsti landsliðsmaður í sögu Íslands sem fær sérstaka
100 landsleikja treyju. Vonandi er
þetta hefð sem KSÍ tekur upp hjá
sér en frumkvæðið, eins og komið
hefur fram, var alfarið frá búningastjóra karlalandsliðsins.
Þótt oft á tíðum megi vafalítið
gagnrýna stjórn og starfsfólk KSÍ
var farið offari í þessu máli og
sparkað í fólk án þess að það ætti
það í raun og veru skilið.
Samkvæmt heimildum er í reynd
verulegt ósætti innan KSÍ með
framgöngu Dagnýjar í málinu. Eftir
að hafa sett út Instagram-færslu
á sunnudegi, höfðu Vanda Sigurgeirsdóttir, formaður KSÍ, Klara
Bjartmarz, framkvæmdarstjóri KSÍ
og Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari samband við leikmanninn.
Farið var yfir málið og allir töldu að
því væri lokið. Það vakti því furðu
þessa sama fólks að sjá Dagnýju í

Allt fór í raun á annan
endann þegar Dagný
Brynjarsdóttir vakti
athygli á málinu. Um
var að ræða storm í
vatnsglasi.

fréttum RÚV á mánudagskvöldi þar
sem hún gagnrýndi sambandið á
nýjan leik. Er þetta ekki í fyrsta sinn
sem Dagný gagnrýnir sambandið
opinberlega. Á síðasta ári vakti hún
athygli á því að leikmenn karla
liðsins fengu að knúsa börnin sín
eftir leik í september en konunum
var bannað slíkt hið sama í júní. Var
eðlileg útskýring á því, í júní voru
strangari reglur vegna Covid-19
en í september. Voru íþróttafélög í
vinnusóttkví á meðan verkefni stóð
og máttu ekki hitta utanaðkomandi
aðila. Gagnrýnin átti því engan rétt
á sér.
Málið er eins og fyrr segir stormur
í vatnsglasi en út úr því kom þó að
mögulega er hægt að gera betur
þegar við kveðjum landsliðsfólk
að ferli loknum. Viðeigandi væri að
setja það inn í reglur hjá KSÍ að fólk
fái sína stund til að þakka fyrir sig
hafi það náð ákveðnum landsleikjafjölda. n

Tímalína málsins

2021

2022

September

Apríl

n Birkir Már Sævarsson og Birkir
Bjarnason leika báðir sinn 100.
leik, þegar Ísland mætti NorðurMakedóníu á Laugardalsvelli.

n Dagný Brynjarsdóttir og Glódís
Perla Viggósdóttir leika sinn
100. leik, þegar Ísland mætir
Hvíta-Rússlandi í Serbíu.

n Báðir fá afhentan blómvönd
fyrir leikinn við Þýskaland
nokkrum dögum síðar á Laugardalsvelli.

n Báðar fá afhentan blómvönd
frá formanni KSÍ fyrir leikinn í
Serbíu.

n Hvorugur fær afhenta treyju
eftir leik.

Nóvember
n Birkir Már
Sævarsson
tilkynnir
fyrir útileik
við NorðurMakedóníu
að það verði
hans síðasti
leikur.

n Fær afhenta
treyju eftir
leik með
áletrun „103“
sem er leikjafjöldinn
hans.

n Birkir Bjarnason slær
leikjamet
Rúnars Kristinssonar (104
leikir) í leik
við NorðurMakedóníu.

n Fær afhenta
treyju eftir
leik með
áletrun „105“
sem er leikjafjöldinn, nýja
metið.

n Frumkvæðið er frá búningastjóra og liðsstjóra A-karla.

Nóvember
n Aron Einar
Gunnarsson
leikur sinn
100. leik.

n Fær afhenta
treyju eftir
leik með
áletruninni
„100“.

nF
 rumkvæðið er frá búningastjóra og liðsstjóra A-landsliðs
karla.
nÞ
 etta var því í fyrsta sinn sem
leikmaður sem nær 100 A-landsleikjum fær afhenta sérstaka
„100 leikja“ treyju af því tilefni.

100

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, er staddur erlendis með karlaliðinu þessa stundina.
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Vill læra af öllum sem hann
starfar með í Laugardal
Í litlu knattspyrnusambandi
eins og er á Íslandi er mikilvægt að fólk vinni náið saman
svo hægt sé að deila þekkingu
sín á milli. Hefur þetta tíðkast
hjá sambandinu um langt
skeið, allar hendur á dekk til
að hægt sé að halda úti liðum
í fremstu röð
helgifannar@frettabladid.is

FÓTBOLTI Þorsteinn Halldórsson,
þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, er staddur í Litháen með
íslenska karlalandsliðinu þessa
stundina, þar sem liðið tekur þátt
í Eystrasaltsbikarnum. Hann segir
samstarfið á milli landsliða Íslands
og starfsfólks þeirra gott og að fólk
sé opið fyrir því að læra hvert af
öðru.
Þorsteinn fór með íslenska
kvennalandsliðið í lokakeppni
Evrópumótsins á Englandi í sumar
og var hársbreidd frá því að koma
liðinu í lokakeppni Heimsmeistaramótsins, sem fram fer á næsta ári, en
þangað hefur Íslandi aldrei tekist að
komast. Þorsteinn segir alltaf hægt
að gefa í og læra nýja hluti.

Samstarfið er mjög
gott. Menn vinna
saman í þessu og
hjálpa hver öðrum.
Þorsteinn Halldórsson, þjálfari
íslenska kvennalandsliðsins í
knattspyrnu

„Ég er að skoða hvort það sé eitthvað sem við getum tekið inn eða
gert betur,“ segir Þorsteinn brattur
í samtali við Fréttablaðið. „Maður
lærir alltaf eitthvað nýtt.“
Þorsteinn segir samstarf þjálfara
A-landsliða karla og kvenna afar

gott, sem og samstarf starfsfólks
Knattspyrnusambands Íslands
yfir höfuð. Fólk sé opið fyrir því að
hjálpa hvert öðru og sömuleiðis læra
nýja hluti.
„Samstarfið er mjög gott. Menn
vinna saman í þessu og hjálpa hver
öðrum. Við erum saman á skrifstofunni allan daginn og samstarfið er
gott á milli allra aðila þar. Ég reyni
að fylgjast með öllum,“ segir Þorsteinn sem tók við þjálfun kvennalandsliðsins á síðasta ári en áður
hafði hann starfað hjá Breiðabliki
með frábærum árangri. Það er hins
vegar allt öðruvísi að þjálfa landslið
en félagslið og reynir Þorsteinn að
afla sér þekkingar.
Þorsteinn tók ákvörðun um að
fara með karlalandsliðinu í verkefnið sem nú stendur yfir í Eystrasaltinu. Hann vonast til þess að
hægt sé að bæta sig í starfi með því
að sjá hvernig staðið er að hlutunum
á öðrum stað.
„Mig langaði að fara með og sjá
hvernig þeir gera þetta. Maður er
alltaf að hugsa nýja hluti og reyna
að sjá hvað væri hægt að gera betur,“
segir Þorsteinn Halldórsson, þjálfari
íslenska kvennalandsliðsins. n

Ísland áfram eftir vítaspyrnukeppni
helgifannar@frettabladid.is

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið
í knattspyrnu komst í gærkvöldi í
úrslitaleik Eystrasaltsbikarsins eftir
sigur á Litáen í undanúrslitunum
ytra.
Nokkuð var um góð færi í fyrri
hálf leik. Rúnar Alex Rúnarsson
í marki Íslendinga þurfti að hafa
sig allan við til að verja besta færi
heimamanna þegar leikmaður
þeirra slapp í gegn.
Þá fékk Hákon Arnar Haraldsson
hvað besta færi Íslands þegar hann
skallaði boltann yfir markið.
Það var svo lítið um dýrðir í seinni
hálfleik, sem væri bæði gæðalítill
og bragðdaufur. Það stefndi lengi
í markalaust jafntef li, sem varð
raunin.
Það markverðasta sem gerðist
í seinni hálfleik var þegar Hörður
Björgvin Magnússon fékk að líta

Arnar Þór Viðarsson er á leið með sína menn í úrslitaleik Eystrasaltsbikarsins.
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sitt annað gula spjald og þar með
rautt fyrir að kasta boltanum í andstæðing.
Það var gripið til vítaspyrnukeppni. Þar skoraði íslenska liðið

úr öllum sex spyrnum sínum en
Litháar aðeins úr fimm.
Það verður því Ísland sem mætir
Lettlandi í úrslitaleik á laugardag.
Leikurinn fer fram í Ríga. n

Sigraðu
innkaupin!
Tilboð gilda 17.–20. nóvember

Ferskur
grísabógur

692

kr/kg

37%

1.099 kr/kg

Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Merkisatburðir

1390 Skriða féll á Lönguhlíð ytri í Hörgárdal. Hrafn Bótólfsson lögmaður, kona hans og fleiri fórust.
1558 Elísabet 1. tók við konungdómi í Englandi og Írlandi
eftir hálfsystur sína. Elísabetartímabilið hófst á
Englandi.
1603 Sir Walter Raleigh var dreginn fyrir rétt í Winchesterkastala ákærður fyrir þátttöku í Maine-samsærinu.
1631 Svíar lögðu Frankfurt am Main undir sig.
1869 Súesskurðurinn milli Rauðahafs og Miðjarðarhafs
var opnaður.
1912 Íslenska guðspekifélagið var stofnað í Reykjavík.
1913 Morgunblaðið birti fyrstu íslensku fréttamyndirnar,
sem voru dúkristur, gerðar vegna morðmáls í Dúkskoti í Reykjavík.
1938 Vikan kom út í fyrsta sinn, fyrsti ritstjóri hennar var
Sigurður Benediktsson.

Ástær móðir, tengdamóðir og amma,

Laufey Kristinsdóttir
Boðagranda 2a, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund
laugardaginn 12. nóvember 2022.
Útförin fer fram frá Neskirkju
þriðjudaginn 22. nóvember kl. 15.
Þorbjörg Magnúsdóttir
Magnús Reynir Rúnarsson
Laufey Svafa Rúnarsdóttir

Ragnar Karlsson
Björk Úlfarsdóttir
Kjartan Hugi Rúnarsson
Ingvar keypti sér Gibson-gítar í Rín sextán ára gamall. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
sambýliskona, amma og langamma,

Sólveig Sörensen

lést föstudaginn 11. nóvember
síðastliðinn á Landspítalanum í
Fossvogi. Útförin fer fram frá Garðakirkju
þriðjudaginn 22. nóvember, kl. 15.00.
Anna Kristín Jónasdóttir
Ásgerður Jónasdóttir
Guðmundur Einarsson
Erna Björk Jónasdóttir
Kristján G. Kristjánsson
Sólveig Sigríður Jónasdóttir Kjartan Jónsson
Sveinn Jónsson
barnabörn og langömmubörn

Ástkæra móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Camilla Sæmundsdóttir
Suðurgötu 37,

lést föstudaginn 11. nóvember á
Hrafnistu Laugarási. Útför fer fram frá
Neskirkju mánudaginn 28. nóvember klukkan 13.00.
Sigurdís Sigurðardóttir
Kristján Þorkelsson
Camilla Kristjánsdóttir
Helgi Hálfdanarson
Hólmfríður Kristjánsdóttir Brynjar Björgvinsson
Bryndís Kristjánsdóttir
Sigurbergur Árnason
Ingibjörg Guðjónsdóttir
Hartmann Kárason
Sigurður Guðjónsson
Þóra Karitas Árnadóttir
Arnar Guðjónsson
Hildur Rósa Konráðsdóttir
og fjölskyldur
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Rín fagnar áttatíu árum
Áttatíu ár eru liðin síðan Stefán
og Herdís Lyngdal opnuðu hljóðfæraverslunina Rín.
arnartomas@frettabladid.is

Verslunin HljóðX Rín fagnar stórafmæli
um þessar mundir en áttatíu ár eru liðin
síðan hljóðfæraverslunin opnaði fyrst
dyr sínar á Njálsgötunni. Ingvar Valgeirsson verslunarstjóri er í sérstöku
hátíðarskapi en hann hefur fylgt versluninni meira og minna frá árinu 2010.
„Ég segi meira og minna því ég fór að
vinna annars staðar í ár. Ég hélt það gæti
verið gaman að prófa eitthvað annað, en
það reyndist vera rangt hjá mér,“ segir
hann. „Ég kom skríðandi til baka og mér
til mikillar furðu voru þeir guðs lifandi
fegnir að fá mig aftur.“
Áttatíu ár er hár aldur fyrir hljóðfæraverslun og telur Ingvar langlífið sé
að stórum hluta viðskiptavinunum að
þakka.
„Það eru hins vegar margir sem hafa
verslað við Rín áratugum saman, eða
bara kíkt í kaffi, svo það er auðvitað
fyrst og fremst kúnnunum að þakka að
verslunin er hérna enn þá,“ segir hann
en bætir við að starfsfólkið sé ekki síður
mikilvægt. „Hér hefur úrvalsfólk unnið í
gegnum tíðina. Auðvitað Magnús Eiríks
og hans fjölskylda, KK, Þórir Baldurs,
Friðrik Karlsson, Siggi Dagbjarts í Upplyftingu og núna er Sigurjón Óli, okkar

nýjasti maður, að gera góða hluti bæði
í afgreiðslu og svo smáviðgerðum á gíturum og bössum.
Stofnuð í styrjöld
Hljóðfæraverslunin Rín var stofnuð í
nóvember 1942 af hjónunum Stefáni og
Herdísi Lyngdal.
„Þau opna búðina í miðri heimsstyrjöld, sem eftir á að hyggja var kannski
ekkert sérstaklega gáfulegt en hafðist
þó,“ segir Ingvar. „Stefán var á sínum
tíma þekktur harmónikuleikari og tók
búðin mið af því og seldi mikið af nikkum. Auk hljóðfæranna seldu þau líka ljós
og önnur rafmagnstæki.“
Verslunin var fyrst á Njálsgötu 23 þar
sem nú er að finna sjoppuna Drekann.
„Glöggir vegfarendur taka kannski
eftir því að við Drekann er trappa þar
sem ég held að standi enn þá „Rín“ og er
jafngömul versluninni,“ bendir Ingvar
á. „Rín flutti svo yfir á Frakkastíg 17 þar
sem hún var í áratugi. Þangað kom ég
fyrst inn í Rín sjálfur, sextán ára gamall
alla leið frá Akureyri, og keypti mér Gibson-gítar.“
Skorpukenndur áhugi
Árið 2011 var hljóðfærabúðin svo seld og
sameinaðist verslun HljóðX. Með tíð og
tíma breyttist verslunin frá því að selja
aðallega harmónikkur og píanó yfir í
rafmagnsgítara, trommusett og magnara. Í dag segir Ingvar að vinsælustu vör-

Það var áhugavert í Covidinu hvernig sala á rafmagnspíanóum margfaldaðist.

urnar séu rafmagnspíanó og rafmagnstrommusett.
„Það var áhugavert í Covidinu hvernig
sala á rafmagnspíanóum margfaldaðist.
Hún jókst ekki, heldur margfaldaðist,“
ítrekar hann. „Þetta kemur aðeins í
skorpum. Eitt árið er vinsælasta varan
rafmagnsgítarar, það næsta rafmagns
píanó.“
Það er því aldrei að vita nema nikkan
komi sterk inn aftur á næsta ári.
Í tilefni af stórafmælinu hefur verslunin verið að bjóða upp á sérstök afmælistilboð auk þess sem slegið verður í partí í
búðinni á föstudag á milli 17 og 19.30 þar
sem boðið verður upp á léttar veitingar
og tónlistaratriði.
„Það eru allir velkomnir og okkur
þætti sérstaklega gaman að sjá viðskiptavini okkar koma og fagna með
okkur,“ segir Ingvar að lokum. n

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Örn Sveinbjarnarson

múrarameistari og matstæknir,
Háulind 18, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi þriðjudaginn 8. nóvember. Útförin fer fram frá
Háteigskirkju föstudaginn 18. nóvember klukkan 13.
Þeim sem vilja minnast hans leggi Ljósinu lið.
Guðrún Ólöf Guðmundsdóttir
Björk Arnardóttir
Ingimundur Magnússon
Hrönn Arnardóttir
Haukur Ísfeld Ragnarsson
Magnús Bergmann Jónasson
Birgitta Saga Jónasdóttir
Örn Vikar Jónasson
Harpa Hauksdóttir
Júlía Hauksdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sléttuvegi 17, 103 Reykjavík,

saumakona og húsmóðir,
áður til heimilis að Háaleitisbraut 105,

Ingiríður (Inga) Árnadóttir
lést á Landspítalanum í Fossvogi
mánudaginn 7. nóvember.
Jarðsungið verður frá Bústaðakirkju,
mánudaginn 21. nóvember kl. 13.00.
Guðríður St. Sigurðardóttir
Guðbrandur Sigurðsson
Einar Sigurðsson

Rannveig Pálsdóttir

Antoníus Þ. Svavarsson
Inga Rós, Ása Björk, Bragi Þór, Valdís Guðrún,
Anna Katrín, Ragna Kristín, Ingi Hrafn, Sigurður Ingi,
Valgeir Daði, Birkir Atli og barnabarnabörn

Jóhanna Rakel Jónasdóttir

lést á Hrafnistu þriðjudaginn 8. nóvember.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju, fimmtudaginn
17. nóvember kl. 13.00.
Ingólfur Helgi Tryggvason Sigríður Birna Gunnarsdóttir
Jónas Tryggvason
Natalia Ochkal Tryggvason
Hávarður Tryggvason
Þórunn María Jónsdóttir
Dóra Tryggvadóttir
Christian Jönsson
Ólöf Rún Tryggvadóttir
Jón Garðar Sigurjónsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn
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Nettilboð!
Núna um helgina, föstudag,
laugardag og sunnudag,
18. - 20. nóvember

Ath!
Tilboðin gilda aðeins
í vefverslun okkar:
epal.is

DÆGRADVÖL

FRÉTTABLAÐIÐ

Dagskrá

18.30 Fréttavaktin F
 réttir
dagsins í opinni dagskr.á
19.00 Mannamál E
 inn sígildasti viðtalsþátturinn í
íslensku sjónvarpi. Sigmundur Ernir ræðir við
þjóðþekkta einstaklinga
um líf þeirra og störf.
19.30 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta M
 annlífið,
atvinnulífið og íþróttirnar
á Suðurnesjum
20.00 Græn framtíð Umræðuþáttur um áskoranir og
tækifæri fyrirtækja í iðnaði samhliða áherslum
í umhverfismálum.
Umsjón: Guðmundur
Gunnarsson.
20.30 Fréttavaktin (e)
21.00 Mannamál (e)

12.00 Dr. Phil
12.40 The Late Late Show
13.25 Love Island Australia
14.25 Bachelor in Paradise
15.45 The Block
17.00 90210
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island Australia
20.10 Heima Í þáttunum Heima er
áhorfendum boðið í ferðalag þar sem borið verður
niður hjá áhugaverðum gestgjöfum sem allir leitast við
að skýra hugtakið „heima“
með sínu nefi.
20.40 The Resident
21.30 The Thing About Pam
22.20 Walker
23.05 The Late Late Show
23.50 Love Island Australia
00.50 Law and Order. Special Victims Unit
01.35 Chicago Med
02.20 Law and Order. Organized
Crime
03.05 Yellowstone
03.50 Halo
04.40 Tónlist

Stöð 2
07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Cold Case
10.05 Shrill
10.30 Making It
11.15 Britain’s Got Talent
12.40 Nágrannar
13.05 The Goldbergs
13.25 Skítamix
13.55 Family Law
14.35 Dýraspítalinn
15.05 30 Rock
15.30 30 Rock
15.50 B Positive
16.10 The Great Christmas Light
Fight
16.50 Lego Masters USA
17.30 Bold and the Beautiful
17.55 Nágrannar
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Temptation Island
20.15 Rutherford Falls
20.45 La Brea
21.30 Chucky
22.20 Real Time With Bill Maher
23.15 Chapelwaite
00.10 Magpie Murders
00.55 Silent Witness
01.55 Blinded
02.45 A Teacher
03.05 The Mentalist
03.45 Cold Case

Gunnar Björnsson

Svartur á leik

Græn framtíð er umræðuþáttur í
umsjón Guðmundar Gunnarssonar
sem sjónvarpsstöðin Hrinbraut
vinnur í samstarfi við Samtök
iðnaðarins. Þar er rætt um fyrirtæki í iðnaði og hvernig þau nálgast
markmið sín um kolefnishlutlaust
Ísland. Grænar lausnir og umhverfisvænni iðnaður verða í brennidepli. Þátturinn verður á dagskrá
klukkan 20.00 á Hringbraut og er
sýndur aftur klukkan 22.00.

Krossgáta
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

LÁRÉTT
1 dáð
5 brott
6 óður
8 holdsveiki
10 ryk
11 starfsgrein
12 ljómi
13 skrapaði
15 næstum
17 kvk. nafn

7

12
13

14

15

Guðrún Fanney Briem (1.505) átti
leik gegn Kayla Zebek (1.176) á EM
ungmenna í skák.

LÓÐRÉTT
1 fyrirgefning
2 frjáls
3 rönd
4 ásakaði
7 skordýr
9 dekk
12 stara
14 mak
16 stöðugt

56...Dh3+! 57. Hxh3 ½ - ½. Patt!
Sextán íslensk ungmenn tóku
þátt. Bestum árangri náði
Aleksandr Domalchuk-Jonasson
sem endaði í 10. sæti í flokki 18 ára
og yngri. Hann náði áfanga að alþjóðlegum meistaratitli. Skákþing
Kópavogs fer fram um helgina.

16

www.skak.is: EM ungmenna.

LÁRÉTT: 1 afrek, 5 frá, 6 ær, 8 líkþrá, 10 ar, 11 iðn,
12 glit, 13 skóf, 15 nánast, 17 maría.
LÓÐRÉTT: 1 aflausn, 2 frír, 3 rák, 4 kærði, 7 rántíta, 9 þilfar, 12 góna, 14 kám, 16 sí.

Sjónvarp Símans

13.05 Heimaleikfimi
13.15 Kastljós
13.40 Útsvar 2015-2016 Reykjanesbær - Árborg
14.50 Á tali hjá Hemma Gunn
1990-1991
15.55 Eldað með Ebbu
16.25 Brautryðjendur Auður Eir
Vilhjálmsdóttir
16.50 Bækur og staðir M
 unaðarnes
17.00 Basl er búskapur
17.30 Landinn
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Sögur af apakóngi
18.26 Áhugamálið mitt
18.33 Jörðin M
 atur, matur, matur!
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins H
 ildur - Joga
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Okkar á milli Þegar
Aðalsteinn hrapaði niður 25
metra sprungu í Grænlandsjökli ákvað hann að hann
ætlaði að lifa af.
20.35 Könnuðir líkamans Kroppsgranskarna Á
 hverjum
degi fáum við mismunandi
skilaboð um hvað er hollt og
hvað ekki, og oftast er erfitt
að vita hvað býr að baki
niðurstöðunum. Hvernig
virka líkamar okkar?
21.10 Haltu mér, slepptu mér Cold
Feet IX
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD
23.05 Framúrskarandi vinkona III
My Brilliant Friend III
00.00 Dagskrárlok

Skák

Græn framtíð fyrirtækja á Íslandi

Hringbraut

RÚV Sjónvarp

17. nóvember 2022 FIMMTUDAGUR
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Pondus
Ég vil kvarta undan
þessum skóm! Þeir
framkalla hræðileg hljóð!

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.

Eftir Frode Øverli

Æj!

Það er venjulegt að
þeir geri smá hljóð
þegar þú ert að byrja
að ganga í þeim!

Inneignarnótu?

Satan
lifir

SPENNUTRYLLIR
„Ofurvættir ætti að gleðja unnendur
góðra fantasíubóka og þau sem
hrifust af Ljósberanum verða ekki fyrir
vonbrigðum með þetta framhald.“
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR / FRÉTTABLAÐIÐ

Ný bók eftir Ólaf Gunnar Guðlaugsson
sem hlaut Íslensku barnabókaverðlaunin
í fyrra fyrir Ljósbera.
LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Fyri
ung m r
en
á ö l l u ni
m
aldri
!

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið virka daga 10–18 | Laugardaga 11–17 | Sunnudaga 12–16 | www.forlagid.is

Ennþá meira úrval af

listavörum

Listverslun.is

Trönur í miklu úrvali, íblöndunarefni, teiknivörur

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fös. kl. 9-18, lau. kl. 10-17, sun. kl. 12-16
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Kaffi með heimsþekktum höfundum
Heimsþekktir rithöfundar
koma fram á Iceland Noir
bókmenntahátíðinni í ár.
Ragnar Jónasson og Yrsa Sigurðardóttir skipuleggjendur
segjast vilja auðga íslenskt
menningarlíf með hátíðinni.
tsh@frettabladid.is

n Listin sem
breytti lífi mínu
Margrét Bjarnadóttir danshöfundur segir
lesendum Fréttablaðsins frá listinni sem breytti
lífi hennar.
„Tónlistarmyndbandið
við lagið Praise
You með Fatboy Slim var einhvers konar uppljómun fyrir mig.
Árið var 1999 var ég 18 ára og hef
sennilega séð myndbandið fyrst
á MTV. Ég held að það hafi talað
sérstaklega til mín vegna þess að
á þessum tíma var ég í ströngu
ballettnámi þar sem markmiðið
er fullkomnun – að hafa fullkomið
vald yfir eigin líkama og hreyfingum – og ég hafði búið í þeim
heimi í mörg ár. Fagurfræði þessa
myndbands hafði hins vegar lítið
með fullkomnun að gera.
Í myndbandinu sýnir áhugadansflokkur dansatriði sitt við lag
Fatboy Slim fyrir utan kvikmyndahús einhvers staðar í Bandaríkjunum. Dansflokkurinn samanstendur af fullorðnu fólki en
sólódansarinn í hópnum, frekar
ræfilslegur maður um þrítugt,
heillaði mig sérstaklega. Mér leið
eins og ég hefði fundið sálufélaga
minn. Ég fékk tilfinningalega útrás
við það að horfa á hann dansa.
Hann hafði litla sem enga tæknilega færni en þeim mun meiri
ástríðu og frumkraft sem hreif
mig. Hreyfingar hans voru ákafar,
hættulegar og fyndnar en hann
var alltaf tengdur, í mómentinu.
Þótt ég kunni að meta tæknilega færni þá lærði ég þarna
að hún er til lítils ef það skortir
tengingu, tilfinningu og anda sem
er mjög dularfullt dæmi en þessi
maður og þetta myndband bjó
yfir. Nokkrum árum síðar komst
ég að því að þessi litli sálufélagi
minn í dansi var sjálfur leikstjóri
myndbandsins, Spike Jonze.“ n

Bókmenntahátíðin Iceland Noir fer
fram í Reykjavík um þessar mundir
í sjötta sinn. Hátíðin var stofnuð
2013 af rithöfundunum Ragnari
Jónassyni og Yrsu Sigurðardóttur,
auk breska rithöfundarins Quentin
Bates, og var upphaf lega hugsuð
sem vettvangur fyrir glæpa- og
spennusögur en í dag er búið að
auka á fjölbreytnina og blanda
inn ýmsum öðrum bókmenntagreinum.
Ragnar: „Við fundum mikinn
áhuga hjá rithöfundum erlendis
sem við vorum að hitta um að koma
til Íslands og við vorum eiginlega
bara að búa til vettvang fyrir aðra
höfunda til að geta komið og talað
um sínar bækur. Upphaflega voru
þetta bara glæpasögur en nú erum
við að tala um hvers kyns bókmenntir.“
Yrsa: „Hluti af því sem drífur
okkur áfram í dag er að auka áhuga
á fjölbreyttum bókmenntum.“
Þau Ragnar og Yrsa hafa alltaf
lagt ríka áherslu á að bjóða erlendum rithöfundum á Iceland Noir
en fjöldi þekktra höfunda hefur
sótt hátíðina heim á borð við Ann
Cleaves, Anthony Horowitz og Ian
Rankin.
Ragnar: „Stemningin hefur verið
sú að höfundar og lesendur blandast saman í einum stórum graut
þannig að þetta verður mjög náið
og þægilegt andrúmsloft. Lesendur
rekast á sína uppáhaldshöfunda og
fá sér kaffi með þeim.“
Skipulagning í sjálfboðavinnu
Að sögn Ragnars hefur hátíðin
vaxið töluvert á undanförnum
árum en von er á um 200 erlendum
gestum, sumum alla leið frá Singapore, og 50 erlendum höfundum
á Iceland Noir þetta árið auk þess
sem fjöldi Íslendinga sækir hátíðina, bæði gestir og höfundar.
Ragnar: „Við erum að gera þetta
allt í sjálf boðavinnu og markmiðið
með þessu hefur aldrei verið annað
en að fá skemmtilega höfunda
til Íslands og að koma íslenskum
bókmenntum á framfæri. Hingað
koma líka blaðamenn, útgefendur
og umboðsmenn.“
Yrsa bætir því við að Iceland Noir

Glæpasagnahöfundarnir Ragnar Jónasson og Yrsa Sigurðardóttir stofnuðu Iceland Noir bókmenntahátíðina árið 2013.


FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Höfundar og lesendur
blandast saman í
einum stórum graut
þannig að þetta verður
mjög náið og þægilegt
andrúmsloft.
Ragnar Jónasson

hafi þegar skapað íslenskum rithöfundum dýrmæt tækifæri.
Yrsa: „Við höfum getað komið
íslenskum höfundum sem eru ekki
gefnir út erlendis á pallborð þannig að útgefendur og umboðsmenn
sem eru að leita að höfundum, geta
séð þessa höfunda á sviði. Maður
fær eiginlega ekkert slíkt pláss á
erlendum bókmenntaviðburðum
nema að hafa þegar verið þýddur
eða þýdd. Að minnsta kosti þrír
íslenskir höfundar sem komið hafa
fram á hátíðinni hafa fengið samning við stóra erlenda umboðsskrifstofu í framhaldinu.“
Fjölbreytt sjónarhorn
Nokkrir heimsþekktir erlendir höfundar koma fram á Iceland Noir í ár,
Little Britain-stjarnan David Walliams tók forskot á sæluna um síðustu
helgi og í vikunni koma fram met-

söluhöfundurinn Richard Osman
og Booker-verðlaunahafinn Bernardine Evaristo auk metsöluhöfundanna Paulu Hawkins og AJ Finn. Þá
koma fram fjölmargir íslenskir höfundar, glæpasagnahöfundar sem og
aðrir íslenskir höfundar á borð við
Auði Jónsdóttur, Sverri Norland,
Elizu Reid, Kamillu Einarsdóttur og
Maríu Elísabetu Bragadóttur.
Hver er ástæðan fyrir því að þið
ákváðuð að víkka út dagskrána
og taka inn höfunda sem eru ekki
glæpasagnahöfundar?
Ragnar: „Við vildum hafa dagskrána fjölbreyttari og leyfa henni
að endurspegla áhugasvið okkar
umfram glæpasögur. Við lesum
allar mögulegar bækur og það er
svolítið erfitt að takmarka sig við
eina grein. Þannig að ég held að
þetta sé vonandi áhugaverðara fyrir
gesti hátíðarinnar auk þess sem
þetta gefur okkur tækifæri til að fá
inn enn fleiri höfunda.“
Yrsa: „Við eigum okkur þann
draum að á næstu hátíðum getum
við tekið höfunda og listafólk frá
enn fjarlægari ströndum en að
þessu sinni. En þetta er náttúrlega
hátíð sem hefur ekki nægilegt fjárhagslegt bolmagn til þess nema til
komi styrkir í takt við þann aukna
kostnað sem yrði því samfara.“
Dan Brown kemur á næsta ári
Rithöfundurinn Sjón átti upphaflega að taka þátt í Iceland Noir en

sagði sig frá hátíðinni á þeim grundvelli að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra væri gestur hátíðarinnar
og vísaði þar til stefnu ríkisstjórnarinnar í málum flóttafólks. Katrín
sagði sig sjálf frá þátttöku í hátíðinni
skömmu síðar.
„Þetta reyndist okkur mjög sárt,“
segja Yrsa og Ragnar og ítreka að
hátíðin sé unnin í sjálf boðavinnu
og hafi tekið langan tíma í undirbúningi.
Ragnar og Yrsa eru strax byrjuð
að leggja drög að næstu hátíð og
verða ekki nöfn af síðri endanum
þar því Dan Brown, einn frægasti
spennusagnahöfundur heims, hefur
boðað komu sína auk kanadíska
höfundarins Louise Penny, sem
skrifaði meðal annars bók með Hillary Clinton.
Þótt mikil aðsókn sé á Iceland
Noir er enn hægt að nálgast miða á
hátíðina í ár.
Yrsa: „Hátíðarpassarnir seldust
upp í sumar en það eru enn til sölu
miðar sem veita aðgang að öllum
viðburðum í Fríkirkjunni á Tix.is.
Draumurinn er auðvitað að hægt
sé að hafa ókeypis inn á hátíðina,
en þar sem opinberir styrkir eru af
skornum skammti þá stendur miðasalan undir meira og minna öllum
kostnaðinum við að flytja inn þessa
erlendu höfunda.“ n
Nánar á frettabladid.is

Ástarsaga um leiðtogafundinn
tsh@frettabladid.is

Snertilausir rofar

Sjálfvirkur
opnunarbúnaður og
snertilausir rofar frá
Þýsk gæðavara.
Skútuvogi 1h - Sími 585 8900

www.jarngler.is

Steinunn Ásmundsdóttir hefur sent
frá sér nýja skáldsögu sem ber heitið
Ástarsaga. Bókin fjallar
um unga Reykjavíkurstúlku og franskan fréttaljósmyndara sem kynnast og verða ástfangin
í aðdraganda fundar
Ronalds Reagan Bandaríkjaforseta og Mikhaíls
Gorbatsjev, leiðtoga
Sovétríkjanna, í Höfða
haustið 1986.
Steinunn segir innblásturinn að sögunni
hafa komið frá fregnum um vaxandi stirðleika á milli Vesturveldanna og Rússlands
og áhuga hennar á kalda stríðinu
en hún var sjálf tvítug og búsett í

Reykjavík þegar leiðtogafundur
Reagans og Gorbatsjevs átti sér stað.
„Borgin fór hliðina, eins og nærri
má geta, grámygla daganna vék um
stund og þjóðin tjaldaði öllu til
sem hún átti best.
Sumt af þessu var
hryllilega fyndið
svona eftir á að
hyggja. Ég skemmti
mér við að draga
það fram í Ástarsögu. Svo gerðust
þarna ýmis ævintýr í
öllu havaríinu,“ segir
Steinunn.
Hún bætir því við
að þarna í október
1986 hafi hún og margt
fólk af hennar kynslóð
fengið gleggri sýn á
heimsmálin.
„Heimurinn stækkaði til muna,

Heimurinn stækkaði
til muna, óralangt út
fyrir íslenskan raunveruleika.
óralangt út fyrir íslenskan raunveruleika og líf manns sjálfs minnkaði
kannski að sama skapi sem því nam,
sem af spruttu ýmsar tilvistarspurningar. Þetta umstang allt og brambolt hafði því mikil persónuleg áhrif
á mig og mína kreðsu. Ástarsaga er
byggð á grunni þessa alls og skáldskapurinn látinn fylla í eyðurnar,
eins og vera ber.“
Ástarsaga er gefin út á rafbók og
hljóðbók og er aðgengileg á vefsíðu
höfundarins Yrkir.is. n
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Flikk flakk heljarstökk
BÆKUR

Kollhnís

Arndís Þórarinsdóttir
Fjöldi síðna: 259
Útgefandi: Mál og menning

Kollhnís er afskaplega
vel skrifuð og
skemmtileg bók
aflestrar, bæði fyrir
krakka og fullorðna.

Brynhildur Björnsdóttir

Arndís Þórarinsdóttir tók þá
ákvörðun fyrir nokkrum árum
að hætta í dagvinnunni og helga
sig alfarið ritstörfum. Og lesendur
á öllum aldri hafa heldur betur
notið góðs af þeirri ákvörðun.
Galsabækurnar um Nærbuxnaverksmiðjuna, bókin um míkrósamfélagið í Blokkinni á heimsenda, örlagasaga skinnhandritsins
Möðruvallarbókar, ljóðabókin Innræti, allar þessar bækur hafa komið
út á þessum árum og í kjölfarið
hlotið bæði barnabókaverðlaun
Guðrúnar Helgadóttur og Íslensku
bókmenntaverðlaunin í f lokki
barnabóka auk ýmissa tilnefninga.
Nú er nýkomin út skáldsagan Kollhnís sem höfundur segir sjálf að hafi
verið lengi í skrifum. Kollhnís fellur
undir skilgreininguna barnabók
fyrir 6–12 ára í Bókatíðindum en passar betur í flokkinn „bækur sem börn geta
líka lesið“, eins og Guðrún
Helgadóttir orðaði það,
bækur sem alls konar fólk
getur haft bæði gaman og
gagn af að lesa.
Sér sig ekki sem
aðalpersónu
Kollhnís dregur nafn
sitt af fimleikaástundun
söguhetjunnar Álfs sem
segir söguna í fyrstu
persónu. Álfur á einn
vin, Ragnar, sem er
„aðalpersóna“ að mati
Álfs sem sér sjálfan
sig ekki þannig. Það
er einna helst að hann sé aðalpersóna í lífi litla bróður síns, Eika,
sem honum þykir óskaplega vænt
um og þegar foreldrar þeirra fá þá
fáránlegu f lugu í höfuðið að Eiki
sé einhverfur, bara af því að hann
talar ekki eins mikið og jafnaldrar
hans, ákveður Álfur að sanna fyrir
þeim og heiminum öllum að svo sé
ekki. Inn í söguna blandast svo lífið
í fimleikunum og ýmsar áskoranir
þar að lútandi og Harpa frænka Álfs
sem hann tekur upp samskipti við
í laumi en hún var áður besta fimleikakona landsins.
Kollhnís er afskaplega vel skrifuð
og skemmtileg bók aflestrar, bæði
fyrir krakka og fullorðna. Álfur er
skemmtileg persóna sem lesendur
fylgjast með þroskast og breytast og
aðrar persónur vel útfærðar, orðfær-

Brynhildur Björnsdóttir

ið skemmtilegt, kaflar mislangir og
halda stundum bara utan um eina
hugsun sem gefur lesendum færi á
að staldra við.
Allt heldur áfram
Sjónarhorn systkina barna sem
verða óhjákvæmilega aðalpersónur
í lífi fjölskyldna vegna veikinda eða
af einhverjum öðrum ástæðum
eru gríðarlega mikilvægt innlegg
í bók menntir nar,
bæði f y r ir
b ör n s e m
eru í svipaðr i stöðu
en einnig
fyrir
foreldra og aðra
fullorðna.
Sjónarhor n
Álfs ræður för í
sögunni og það
er ekki endilega
alltaf áreiðanleg t , hann á
er f itt með að
horfast í augu
v ið sannleika
bróður síns og
frænku og smíðar
sína eigin heimsmynd til að fá hegðun þeirra til að
ganga upp, nokkuð sem líklegt er að
bæði börn og fullorðnir sem þurfa
að takast á við óþægilegan sannleika í fari fjölskyldumeðlima geri.
Ferðalag hans í gegnum breyttar
forsendur í fjölskyldunni og í hans
eigin sambandi við fjölskyldumeðlimi er vel útfært, sársaukinn við að
horfast í augu við raunveruleikann
og styrkurinn sem felst í því að sjá
að allt heldur áfram þrátt fyrir að
allt fari á hvolf um tíma eins og gerist í almennilegum kollhnís. n
NIÐURSTAÐA: Kollhnís er áhrifamikil, vel skrifuð og mikilvæg
bók í íslenska bókmenntaflóru,
skemmtileg aflestrar og vekur
umhugsun.

OMEGA-3 COLLAGEN
HREIN ÍSLENSK FÆÐUBÓT

HJARTA
OG
ÆÐAKERFI
Í POKUM FYRIR LÁGMARKS KOLEFNISSPOR

ARCTIC HEALTH
AHI.IS

Í verkinu Geigengeist koma átta dansarar frá Íslenska dansflokknum fram ásamt teknófiðludúóinu Geigen.


MYND/AXEL SIGURÐARSON

Fiðla, teknó, barokk og rave
DANS

Geigengeist

Borgarleikhúsið
Höfundar: Gígja Jónsdóttir og
Pétur Eggertsson
Flytjendur: Gígja Jónsdóttir, Pétur
Eggertsson og dansarar Íslenska
dansflokksins
Búningar: Tanja Huld Levý og
Alexía Rós Gylfadóttir
Leikmynd og leikmunir: Sean
Patrick O’Brien
Sesselja G. Magnúsdóttir

Geigengeist, fiðluandi eða fiðluheimur, er fyrsta frumsýning
Íslenska dansflokksins þetta sýningarárið. Verkið fer fram á Litla
sviði Borgarleikhússins en ekki
á sviðinu heldur er áhorfendum
boðið í salinn eins og um dansklúbb væri að ræða. Í verkinu halda
teknófiðlu-dúettinn Gígja Jónsdóttir og Pétur Eggertsson áfram
að kanna, ögra og leika sér með
fiðluna og möguleikann á að frelsa
hana frá sinni klassísku ímynd, en
verkið þeirra Geigen sem sýnt var
á Reykjavík Dance Festival 2019 sló
fyrst tóninn fyrir fagurfræðina sem
þau vinna áfram með hér.
Í Geigengeist taka átta dansarar
úr Íslenska dansf lokknum þátt,
ásamt Gígju og Pétri. Þeir auðga
fiðluheiminn sem þau hafa skapað
með líkömum sínum og gefa honum
nýtt líf. Saman láta þau fiðlurnar
dansa, dansa við þær og umbreytast í fiðlur. En þó fiðlurnar séu í
forgrunni bylur teknótaktur undir
öllu saman sem gefur dansinum
og hljóðum fiðlunnar nýja vídd. Í
grunninn var samruni þessara ólíku

tónlistarheima mjög vel gerður en
stundum urðu fínlegir hljómar fiðlunnar undir í baráttunni við kraft
teknósins, sérstaklega í fyrri hlutanum þegar dansarar með fiðluboga strjúka mjúklega yfir strengi
fiðlanna á ferðum sínum um rýmið.
Þátttaka áhorfenda
Áhorfendur höfðu einnig hlutverki
að gegna í danssköpuninni meðal
annars til að undirstrika klúbba
stemminguna í salnum. Þar sem
þeir sátu ekki í sætum heldur stóðu,
sköpuðu hreyfingar þeirra í rýminu
flæði sem gaf danssmíðinni auka
vídd. Það að blanda áhorfendum í
danssköpun er ekkert nýtt. Sú leið
hefur oft verið farin með misjöfnum
árangri. Í Geigengeist tókst þetta
vel nema að tilgangurinn var ekki
skýr þegar fjórir einstaklingar voru
færðir út af sviðinu undir hvítum
slæðum. Annars voru áhorfendur
smátt og smátt boðnir velkomnir
í fiðluheiminn og urðu hluti af
sýningunni. Andrúmsloftið var
afslappað og áhorfendur voru til í
að vera með, reyndar svo mjög að í
lokin urðu þeir spældir yfir því að
verkinu lauk og allir skyldu heim.
Þeir voru orðnir tilbúnir í að dansa
alla nóttina.
Dansleikjaform síns tíma
Búningarnir í verkinu voru geggjaðir, hvítir og stílhreinir, þar sem parrukk, korselett og háir hælar nutu
sín. Þeir báru með sér formfestu barokktímans ekki síður en frelsi ravemenningarinnar en þessir ólíku
menningarheimar voru grunnur
verksins. Hreyfingar dansaranna
undirstrikuðu líka þessa ólíku
menningarheima. Verkið hófst á

Geigengeist er kröftugt
og töff verk.

fáguðum dansi í anda dansleikja
barokktímans en endaði í kröftugu
ravepartíi í ónefndum klúbbi og það
var eins og ekkert væri eðlilegra en
að tengja þetta tvennt saman, enda
bæði dansleikjaform síns tíma.
Samspil listgreina, tónlistar, dans
og hönnunar, og þá um leið listamanna úr mismunandi greinum er
einn af styrkleikum verksins. Samspil sem þetta er áberandi í íslenskum dansheimi nú um stundir og
heppnast nánast undantekningarlaust vel. Sviðsmyndin sem byggist
ekki síst upp af áhugaverðum leikmunum og sérlega vel heppnaðri
notkun ljóss og lita er töff eins og til
dæmis fiðlubogar með ljósi á endanum sem gátu skrifað á búningana.
Leikur með ljós og leikmuni var
sannfærandi partur af danssköpuninni og heildarútkomunni allri. n
NIÐURSTAÐA: Geigengeist
er kröftugt og töff verk. Sterk
heildarupplifun þar sem tónar
sjást, hreyfingar heyrast og ljós,
litir og form örva skynjun áhorfandans þannig að hann langar að
leika með.

Jón Sæmundur sýnir í Mosfellsbæ
tsh@frettabladid.is

Listamaðurinn Jón Sæmundur
Auðarson opnar sýninguna Litandi,
litandi, litandi á föstudag í Listasal
Mosfellsbæjar. Opnunin fer fram frá
kl. 16-18 og mun Teitur Magnússon
spila lög af nýjustu plötu sinni.
Jón Sæmundur er kröftugur listamaður sem er bæði þekktur í heimi
myndlistar og tónlistar. Viðfangsefni verka hans á sýningunni eru
andar en tengsl lífs, dauða og þess
sem bíður handan dauðans hafa
verið Jóni hugleikin um langt skeið.
Fyrir tólf árum byrjaði Jón
Sæmundur að mála anda á striga í

MYND/JÓN SÆMUNDUR

upphafi hverra tónleika með hljómsveit sinni Dead Skeletons. Þetta
gerði hann til að undirbúa sig andlega og komast yfir sviðsskrekk.
Jón Sæmundur er enn að mála, ekki
bara fyrir tónleika, heldur hvenær
sem andinn kemur yfir hann.
„Andaherinn á þessari sýningu
virðist njóta stundar milli stríða
og það er létt yfir þeim. Litríkir,
leikandi og allt að því sposkir á svip
bera þeir skapara sínum vitni. Þeir
bjóða okkur að taka lífinu ekki of
alvarlega,“ segir Jón um verkin.
Listasalur Mosfellsbæjar er opinn
kl. 9-18 virka daga og 12-16 laugardaga. Aðgangur er ókeypis. n

BARA
SMÁSTUND!
Upplifðu töfrana
í Borgarleikhúsinu
9líf
Bubbi Morthens
Söngleikur

Fjöldi sýninga í nóvember

„Allt í kringum mig veltust
áhorfendur um af hlátri
frá byrjun til enda“
N.H. Víðsjá
S.B.H. Mbl.

Síðustu
dagar
Sæunnar
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Heldur takti á
tíu ára afmæli
Mósebókar
Maggi trommari er á snerti
fleti við flesta kima íslensks
tónlistarlífs. Hann er jafn
framt meðlimur djassbands
ins ADHD og einn stofnmeð
lima hinnar gríðarvinsælu
sveitar Moses Hightower.
Síðarnefnda sveitin fagnar
um þessar mundir tíu ára
afmæli útgáfu Annarrar
Mósebókar.
ninarichter@frettabladid.is

Önnur Mósebók með Moses High
tower var valin plata ársins 2012
af Fréttablaðinu, komst á Kraums
listann, fékk Menningarverðlaun
DV og hlaut Íslensku tónlistarverð
launin fyrir lagasmíðar og texta
gerð auk tilnefninga fyrir plötu, lag,
söngvara og upptökustjóra ársins.
Magnús Tryg vason Eliassen
mætir á Hressingarskálann á gráum
haustdegi. Hann er með derhúfu og
strákslegt yfirbragð og hefur ekki
breyst mikið síðan undirrituð sá
hann fyrst spila á tónleikum árið
2005. Maggi trommari, eins og hann
er gjarnan kallaður, er alinn upp á
Vatnsenda í Norðlingaholti. „Það
er alveg jafn langt þangað í dag, en
bara fleiri hús á milli,“ segir hann.
„Algjört sveitalíf,“ segir hann.
Móðir hans er fyrrverandi leik
skólastýra og deildarstjóri á leik
skóla í dag. Faðir hans er Norð
maður, fyrrverandi yf irmaður
leikmunadeildar Þjóðleikhússins.
Þaðan kemur nafnið, Trygvason
Eliassen með einu g-i.
Spilaði á Magnúsi mánaðarins
Það ganga bransasögur af Magga, að
hann hafi spilað með nánast öllum
íslenskum böndum sinnar kyn
slóðar. Magnúsi mánaðarins var
slegið upp, svolítið furðulegri og
skammlífri tónlistarhátíð þar sem
Maggi kom fram með einu þessara
banda mánaðarlega. „Þetta voru alls
konar verkefni sem ég var, eða er í.
Ég hef nú aðeins minnkað við mig,“
segir hann.
Aðspurður um ástæður vinsæld
anna, hvort hann sé svona góður
trommari eða einfaldlega svona
þægilegur í samvinnu, hlær Maggi
við: „Þú þarft að taka viðtöl við alls
konar fólk um það. En örugglega
bara bæði. Það er nú samt alls konar
gott fólk annað til. Það var fyndið
að halda svona sjálfshátíð í nokkra
mánuði en svo er þetta pínu flókið.“
Það á sér dökka hlið að vera jafn

Maggi upplifði
ofurálag og lenti
í kulnun árið
2018 og tók sér
hlé til að byggja
sig upp. Hann
slær upp tón
leikum ásamt
félögum sínum í
Moses High
tower í Hörpu
26. nóvember.
FRÉTTABLAÐIÐ/



ANTON BRINK

Að spila á hljóðfæri er
miklu miklu stærri
hluti af mínu sjálfi en
ég vil nokkurn tímann
viðurkenna. Ég hef
samið og æft og ruglað
á hljóðfæri í þrjátíu og
eitt ár.
Magnús Trygvason Eliassen

upptekinn
og rau n ber
vitni og Maggi
glímdi v ið
kulnun árið
2018. „Þá var
ég að f lytja
alla búslóð
ina mína yfir
í nýtt hús. Ég
var að túra með ADHD þá, við
vorum í smá Evrópureisu. Svo bara
gat ég ekki meir og var bara sendur
heim. Mér var alltaf ógeðslega illt í
maganum, ég var kvíðinn og stress
aður og mér bara leið ömurlega.“
Maggi vann sig út úr kulnuninni
með hvíld og endurhæfingarferli.
„Svo hitti ég sálfræðing reglulega
og talaði mikið við vini mína.“
Aðspurður hvaða áhrif slíkt hafi
haft á sjálfsmyndina, að koma ekki
lengur fram, svarar hann: „Ég gat
alveg sest og spilað, en það var eins
og óöryggi varðandi allt annað
hefði grillað mig að innan,“ segir
hann. Maggi er faðir og fjölskyldu
maður og gegnir því ýmsum hlut
verkum í lífinu eins og gerist. „Að
fara á Evróputúr viku eftir að maður
flytur á nýjan stað er sennilega það
heimskulegasta sem ég hef látið mér
detta í hug. Samt gerir maður þetta,
maður er alltaf að þessu. Að spila
tónleika þó að maður þurfi helst að
vera í jarðarför, afmæli og að sinna
börnunum á sama tíma.“
Maggi segir að fæstir tónlistar
menn geri sér grein fyrir því hversu
stór hluti af sjálfinu tónlistin er. „Að
spila á hljóðfæri er miklu miklu
stærri hluti af mínu sjálfi en ég vil

nokkurn tímann viðurkenna. Ég hef
samið og æft og ruglað á hljóðfæri
í þrjátíu og eitt ár,“ segir hann og
bendir á að í samanburði séu börnin
hans sjö og ellefu ára gömul.
Allir í greiningu, alla leið, alltaf
Maggi er meðlimur djasssveitarinn
ar ADHD og talandi um sjálfsmynd
má spyrja hvernig ADHD-greining
spilar inn í annað eins vinnuálag.
„Ég hef aldrei fengið greiningu en
ég er núna í ferli. Ég er að vinna í
pappírunum,“ segir hann. „Allir í
greiningu, alla leið, alltaf. Og það
mætti stytta biðtímana líka,“ bætir
hann við.
Í beinu framhaldi minnist Maggi
á þá merkilegu staðreynd að síðan
viðtalið hófst hafi Önnur Móse
bók verið á fóninum á kaffihúsinu.
„Þetta er fimmta lagið í röð,“ segir
hann hugsi. „Kannski ætti ég að
biðja þau að slökkva á þessu,“ segir
hann. „Nei. Djók.“
Vissirðu að platan yrði hittari?

„Nei. Það hefur alltaf komið
mér mikið á óvart þegar lög með
Moses verða rosa vinsæl,“ svarar
Maggi. „Ég veit ekki af hverju.“ Hann
segir að sennilega snúist það að ein
hverju leyti um hljóðfæraleikinn.
„Sumir vilja meina að þessir textar
hafi djúpa og mikla meiningu.“
Undirrituð samsinnir því.
„Steini og Andri skrifa þá að
mestu leyti. Ég hef lagt til hugmynd
ir. Einu sinni kom út lag sem heitir
Lyftutónlist með þessari ágætu
sveit. Steina vantaði innblástur og
ég lagði til lyftuferð. Þá varð þetta
til. En þeir eiga þessa texta með húð
og hári.“
Maggi á sér ekkert uppáhaldslag á
Annarri Mósebók. „Mér finnst Stutt
skref mjög gott lag og mér heyrist
þau vera að rúlla plötunni í gegn,“
segir Maggi um tónlistina sem ómar
í bakgrunni.
Maggi en ekki Mark Forster
„Heyrðu, eitt! Það er sko maður.

Mark Forster

Ég ætla
að sýna þér
my nd.“ Hann
rek ur símann upp
að andlitinu og á skjánum er ljós
mynd af manni með skegg, húfu
og gleraugu. „Eru mikil líkindi með
okkur?“
Maðurinn á myndinni heitir
Mark Forster og er þýskur tónlistar
maður, poppstjarna reyndar.
„Ég hef verið hundeltur af fólki á
götum Þýskalands sem heldur að ég
sé þessi maður. Taka myndir og elta
mig á klósettið,“ segir hann. „Það
var kona með dóttur sinni sem sá
mig labba inn á almenningssal
erni og þær hlupu á eftir mér. Ég
var á leiðinni í flug. Svo vildu þær
ekki trúa því að ég væri ekki þessi
maður. Á sama flugvelli var fólk að
taka myndir í leyni.“
Móses Hightower heldur afmæl
istónleika útgáfunnar í Hörpu 26.
nóvember næstkomandi. n

Laddi slær í gegn á nýju sviði
benediktarnar@frettabladid.is

Þjóðargersemin Þórhallur Sigurðs
son, betur þekktur sem Laddi, hefur
slegið í gegn í myndlistarheiminum
og heldur hann sína þriðju sýningu
næstkomandi föstudag. Laddi segir
að hann hafi alltaf langað að vera
listmálari en hann hafði aldrei
neinn tíma til að sinna áhugamál
inu. Nú þegar hann er kominn á
elliárin, þá málar hann næstum því
alla daga.
„Ég er með málverkasýningu í
Smiðjunni listhúsi. Þetta er mín
þriðja sýning þar og ég er að selja
málverk á striga og teikningar á
pappír,“ segir Laddi.

Spurður hvort listin hafi tekið
yfir lífi hans segir hann svo vera.
„Bara gjörsamlega. Þetta stóð
nú alltaf til alveg frá því að ég var
unglingur, það var bara aldrei neinn
tími til þess að fara að mála. Ég lenti
í öðru, hljómsveit og svo í
skemmtibransanum og öllu
þessu, þá varð þetta bara
að bíða til elliáranna. Nú
er komið að þeim og það
verður ekki aftur snúið,“
segir Laddi, sem málar alla
daga eins og vitleysing
ur að eigin sögn.
Á málverkum
Ladda má sjá
alls kyns fígúr

ur, hálfgerða menn og álfa, sem eru
hans hugarfóstur. „Þetta eru alls
konar súrrealískar myndir sem ég
er að mála,“ segir hann.
Laddi segir að viðtökurnar við
myndum hans hafi verið góðar.
„Á þessum tveimur sýningum
sem ég hef haldið þá seldist allt
upp. Þannig það hefur gengið
ágætlega,“ segir Laddi.
Sýning Ladda verður opnuð
föstudaginn 18. nóvember í
Smiðjunni listhúsi klukkan 18. n
Laddi hefur tileinkað sér
myndlist á efri árum og
hefur slegið í gegn á
nýju sviði.

Eitt af súrr
ealísku verkum
Ladda sem verð
ur til sýningar
á föstudaginn
næstkomandi.

„Skáldsagan Gratíana er enginn eftirbátur
Hansdætra og ég er ekki frá því að þetta
sé hennar besta verk til þessa.“
RAGN HE IÐUR BIRGISDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ

„... minnir á íslensk bókmenntastórvirki ...
eftir höfunda eins og Guðrúnu frá Lundi
og Halldór Laxness.“
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR / FRÉ TTABLAÐIÐ

„Þetta er afskaplega vel gert.“
KOLBRÚN BE RGÞÓRSDÓTTIR / KILJAN

„Gratíana er yndisleg bók. Mikið öfunda
ég þá sem eiga þá ánægju eftir að lesa
Hansdætur og Gratíönu.“
STE IN GE RÐUR STE INARSDÓTTIR

Hjartastyrkjandi örlagasaga eftir
Benný Sif Ísleifsdóttur um
íslenskar alþýðukonur, sorgir
og sigra, drauma og þrár.

Innbundin

Rafbók

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið virka daga 10–18 | Laugardaga 11–17 | Sunnudaga 12–16 | www.forlagid.is
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Valmöguleikar
falli fuglaforrit
í valinn
Hvað er Mastodon?

Hvað er Twitter?
Twitter er örbloggs- og samfélagsnetþjónusta
í eigu bandaríska fyrirtækisins Twitter, Inc., þar
sem notendur eiga samskipti í formi skilaboða
sem kallast „tíst“.
Skráðir notendur geta þar sent inn, líkað við
og endurtíst tístum, á meðan óskráðir notendur
hafa aðeins möguleika á að lesa opinber tíst.
Notendur nota Twitter í gegnum vafra eða
smáforrit. Þangað til í apríl 2020 var forritið
einnig aðgengileg með SMS. Tíst voru upphaflega takmörkuð við 140 stafi, en stafafjöldi var
tvöfaldaður í 280. Ástæðan þess var að koma til
móts við kínversku-, japönsku- og kóreskumælandi notendur. Breytingin fór í gegn í nóvember
2017. Þá er einnig hægt að tísta smáum hljóð- og
myndskrám.
Twitter var stofnað í mars árið 2006 af fjórum
Bandaríkjamönnum, Jack Dorsey, Noah Glass,
Biz Stone og Evan Williams. Höfuðstöðvar
fyrirtækisins eru í Kaliforníu en Twitter rekur
rúmlega 25 útibú á heimsvísu, þó að þessar tölur
gætu hafa breyst á dögunum í kjölfar fjöldauppsagna. Í byrjun árs voru fleiri en 330 milljónir
virkra notenda á Twitter mánaðarlega en gögnin
segja að flest tístin séu skrifuð af litlum hluta
notenda. Ýmsir aðrir möguleikar eru í boði fyrir
þá sem vilja kynna sér aðra textabundna samfélagsmiðla eða sjá fram á að neyðast til þess
ef stjórnendur Twitter loka miðlinum. Nú hefur
nokkur fjöldi fært sig yfir á samfélagsmiðilinn
Mastodon.

Að forminu til
er Mastodon
örbloggsmiðill og
þannig
nokkuð líkur
Twitter. Þegar
notandi hefur sett
upp Mastodon birtist honum
kunnuglegt heimasvæði með
virkni sem er nokkuð keimlík
fuglaforritinu.
Þar er hægt að fylgjast
með öðrum notendum,
fylgja þeim og þeir geta
fylgt manni á móti. Hægt er
að birta færslur á tímalínu.
Tístið á Mastodon heitir
„toot“ og endurtístið eða
„retweet“ af Twitter heitir
„boost“. Þá ættu hugtökin að
vera á hreinu.
Það sem greinir Mastodon helst frá Twitter er það
hvernig fyrirtækið er byggt
upp. Twitter er miðlægur
vettvangur sem rekinn er
af einu einstöku fyrirtæki
sem lýtur stjórn eins manns,
Elons Musk, sem jafnframt
er einn af virkustu notendum forritsins um þessar
mundir.
Einhverjir hafa líkt Mastodon við eldri tækni á borð við
tölvupóst þar sem hver sem
er getur sett upp og keyrt
tölvupóstþjón en notendur
tölvupósta geta allir talað
saman óháð þjóni.
Á vissan hátt minnir virkni
Mastodon á áhugamálamiðaða samfélagsmiðilinn Reddit, eða jafnvel Facebookgrúppur. Helst að því leytinu
að þar finnast mismunandi
samfélög áhugafólks sem
gegna mismunandi reglum
sem umsjónarmenn viðkomandi samfélags sjá um
að fylgja eftir. Þó er Reddit,
líkt og Twitter, stjórnað af
einu fyrirtæki, á sama hátt og
Facebook.

Framtíð samfélagsmiðilsins
Twitter er óráðin og nýr
eigandi, Elon Musk, hefur
gefið til kynna að mögulega
sé fyrirtækið á barmi gjaldþrots. Á miðlinum er öflugt
samfélag íslenskra notenda
sem hugsanlega eru að skima
eftir staðgengli fuglaforritsins
svokallaða.
@ninarichter@frettabladid.is

Opinberar persónur hafa nýtt
sér Twitter og sömuleiðis hafa
blaðamenn verið með dyggustu
notendum forritsins. Bláa merkið
svokallaða hefur hingað til tryggt
öryggi notenda sem geta staðfest
hverjir þeir eru í raun. Þetta er sérlega mikilvægt þegar frægt fólk
er annars vegar sem er útsett fyrir
kennistuldi. Nýr eigandi hefur hins
vegar gert öllum notendum kleift að
kaupa sér vottunina á átta dollara. n

Hvað er Reddit?
Reddit er samfélagsmiðill sem byggir á því að
deila og ræða textabundið efni. Reddit er skipt
í svokölluð subreddits, sem eru undirsíður sem
vinna út frá ákveðnum áherslum í efnistökum.
Hægt er að gerast áskrifandi að ákveðnum subreddits, eða umræddum undirsíðum. Hægt er að kjósa
með eða á móti færslum inni á síðunum. Hver færsla
safnar stigum á sama tíma og Reddit telur saman heildarstigafjölda
frá hverjum notanda yfir allt notkunartímabilið.
Þó að Reddit sé textamiðaður vettvangur eru þó sum subreddit
sem byggja á hlekkjum, myndefni og fleiru. Takmarkað eftirlit er á
síðunni og því er nokkuð um gróft efni inni á Reddit, til dæmis má
finna þar áróður öfgasamtaka og klám.
Hafi fólk áhuga á því að færa sig út fyrir textafókusinn er hægt
að skoða eldri miðil sem gekk í endurnýjun lífdaga í heimsfaraldrinum, Tumblr.

Twitter er
miðlægur
vettvangur
sem rekinn
er af einu
einstöku
fyrirtæki
sem lýtur
stjórn eins
manns,
Elons
Musk.

Hvað er Tumblr?

Ýmsir
möguleikar eru
í boði
fyrir þá
sem vilja
kynna sér
aðra textabundna
samfélagsmiðla en
Twitter.

Bandarískir miðlar sögðu frá því
í byrjun árs að svokölluð Gen
Z-kynslóð hefði hreinlega
flykkst á Tumblr í heimsfaraldri. Gögnin styðja það,
en frá og með ársbyrjun 2022
er 61 prósent nýrra notenda
Tumblr og næstum helmingur
virkra notenda undir 24 ára aldri. Tumblr hefur
að sögn talsmanns fyrirtækisins fleiri
virka notendur á mánuði en systurmiðillinn
Wordpress, sem er önnur risaeðla sem er þúsaldarkynslóðinni vel kunnug.
Tumblr er samfélagsmiðill sem er eins konar
millistig milli Twitter og bloggsins sáluga. Tumblr
miðar að því að deila og senda texta, myndir, GIF
og stutt myndbönd. Hægt er að fylgjast með
bloggum annarra notenda, endurbirta færslur
annarra og skrifa athugasemdir við þær.

Frá og
með ársbyrjun
2022 er
61 prósent nýrra
notenda
Tumblr, og
næstum
helmingur
virkra
notenda
undir 24
ára aldri.
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Madonna svarar fyrir
margbreytilegan stíl
Poppstjarnan Madonna hefur
kallað eftir því að netverjar
hætti að hrella hana, eftir að
50 Cent hæddist að henni í
nýlegri færslu á samfélagsmiðlum.

Söngkonan
svarar rapparanum 50 Cent
fullum hálsi,
enda er ekkert
aldurstakmark á
tískunni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/

ninarichter@frettabladid.is

GRÆN FRAMTÍÐ
FIMMTUDAGA KL. 20.00
OG AFTUR KL. 22.00
Sjónvarpsþáttaröð um
fyrirtæki í iðnaði og hvernig
þau nálgast markmið um
kolefnishlutlaust Ísland.

Rapparinn og Íslandsvinurinn
hefur áður gert grín að Madonnu
opinberlega. Hann hæddist að
myndasyrpu sem söngkonan birti á
Instagram í fyrra þar sem hann lýsti
henni sem „útbrunninni“ og bætti
við að hún væri ellileg.
Madonna hefur verið kölluð kamelljón þegar kemur að tískunni og
slær hvergi af þrátt fyrir að vera
komin á sjötugsaldur. Eins og
myndirnar sýna hefur hún alla tíð
verið óhrædd við að prófa nýjan stíl
og mun án nokkurs vafa halda því
áfram.
Í júní á þessu ári gagnrýndi
50 Cent Madonnu fyrir að deila
munúðarfullum ljósmyndum á
Instagram. Þá var haft eftir honum
á samfélagsmiðlum: „Ég vona að
hún hafi ekki látið börnin sín taka
þessa mynd. 63 ára, getur einhver
vinsamlegast beðið hana að slaka
aðeins á?”
Madonna birti á dögunum TikTok-myndband þar sem hún
hreyfði varirnar við rapplagið
„Vent“ eftir Baby Keem. 50 Cent
virtist gróf lega misboðið,
en hann birti skjáskot úr
myndbandinu og sagði
að honum þætti aumkunarvert og truflandi að
sjá Madonnu reyna að
hossa sér á rapptónlist á
TikTok.
„Ég sagði ykkur að
amma væri í ruglinu.
Eins og jómfrú, 64
ára,“ skrifaði hann.
Madonna sva r aði
rapparanum á Insta
gram og skrifaði í
pósti sem virtist beint
að 50 Cent. „Hættið að
hrella Madonnu fyrir að
njóta lífsins.“ Hún hefur áður
gefið í skyn að að hann sé einfaldlega afbrýðisamur vegna þess að
hann muni ekki líta eins vel út og
hún þegar hann verður kominn á
hennar aldur. n

GETTY

Hin 64 ára
Madonna vakti
athygli á dögunum fyrir skemmtilegan bleikan
hárlit.

Söngkonan
hefur alla tíð
verið óhrædd við
tískuna og hefur
áratugi leikið sér
að mismunandi
stíl.

Bragðlaus framhaldssaga í Wakanda
að deila auðlindum sínum, líkt og
víbraníum-málminum sem finnst
eingöngu í Wakanda og virðist stríð
vera í aðssigi.
En nýjar hættur birtast þegar
týnd Talokan þjóð og konungur
þeirra, Namor koma á sjónarsviðið og gefur Shuri og leiðtogum
Wakanda afarkosti, sem getur haft
alvarlegar afleiðingar fyrir framtíð
alheimsins. n

KVIKMYNDIR

Black Panther:
Wakanda Forever

Smárabío og Sambíó
Leikstjóri: Ryan Coogler
Leikarar: Letitia Wright, Angela
Bassett, Tenoch Huerta
Benedikt Arnar Þorvaldsson

Guðmundur Gunnarsson er
umsjónarmaður þáttanna.

Það er alltaf erfitt að fylgja eftir
myndum sem slá í gegn, sérstaklega
þegar um er að ræða mynd úr kvikmyndabálk Marvel. Eins og flestir
vita eru vinsælustu myndirnar á
hverju ári ofurhetjumyndir, en
sjaldan hefur kvikmynd haft jafn
mikil áhrif og Black Panther frá
árinu 2018. Því miður fyrir Wakanda Forever, þá er hún alls ekki á
sama kalíberi og forrennari hennar.
Ég ætla ekki að spilla neinu í
myndinni, en það ættu allir að vita
að aðalleikari Black Panther, Chad-

wick Boseman, lést 28. ágúst 2020
eftir baráttu við krabbamein. Hann
sló í gegn sem T’Challa konungur í
Black Panther og það kemur því í
hlut Letitia Wright, sem leikur systur hans, Shuri, að fylla í hans skarð
sem aðalhetjan í framhaldsmyndinni og henni tekst það ágætlega.
Í Wakanda Forever fylgjum við
fjölskyldu T’Challa og lífinu í Wakanda án hans. Aðrar þjóðir heimsins
eru að þjaka að leiðtogum Wakanda

NIÐURSTAÐA: Wakanda Forever
er í besta falli ágæt mynd. Hún,
eins og flestar Marvel-myndir, er
ótrúlega vel gerð með flottum
tæknibrellum. Veikleiki myndarinnar er hversu löng og hæg hún
er, með karakterum sem eru því
miður ekki nógu áhugaverðir.
Hins vegar stendur frammistaða
Wright sem Shuri og Huerta sem
Namor upp úr og það er spennandi að sjá karakterana þeirra í
framtíðar Marvel-myndum.
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Nýja kynslóðin
í sturtuklefum!

Engar skrúfur,
ekkert sílikon!

Fast-fix sturtuklefi
með smellukerfi
80x80 cm og 90x90 cm
*blöndurnartæki seld sér

Ármúli 31 | 588 73 32 | i-t.is
Mán - Fim 9-18 | Fös 9-17 | Lau 11-14

frettabladid.is

Opið allan
sólarhringinn

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

2022 - 2025

Í Nettó Mjódd
og Granda

n Bakþankar
Ebbu Guðnýju
Guðmundsdóttur

Tuð
„Viltu hætta þessu helv... tuði!“
er setning sem maðurinn minn
hefur sagt við mig og ég við hann.
Tuð er nefnilega alveg gjörsamlega óþolandi. Og það virkar ekki.
Alveg sama hvað maður telur sér
trú um.
Það eina sem það gerir er að
gera alla brjálaða í kringum
mann.
Tuð er einhver undarleg leið
sem maður fer stundum til að fá
útrás fyrir pirring, stjórnsemi,
aðfinnslur og jafnvel vonbrigði
eða hræðslu.
Manni finnst eins og þetta
hljóti að virka. Allir hljóti bara að
skilja betur og taka til sín hlutina
enn betur ef maður tuðar leynt
og ljóst yfir því sem maður er
óánægður með.
Og oftar en ekki er smá fórnarlambs-undirtónn í tuðinu.
Hvað er betra að gera? Jú, það
er mikið betra að segja frá því
sem er að angra mann í samskiptum við aðra, þegar maður
er í góðu jafnvægi og ekki í fúlu
skapi. Ræða málin í ró og spekt.
Útskýra.
Þetta getur verið erfitt, sérstaklega þegar manni finnst enginn
fara eftir því sem maður er að
segja.
Eins og til dæmis í uppeldi
unglinga eða samskiptum við
makann.
En að byrja að tuða mun ekki
virka betur. Ekkert drepur niður
stemninguna betur eða hraðar en
gott tuð.
Ef þetta virkar ekki, verður
maður að taka ákvörðun um að
miðla málum eitthvað eða sætta
sig við að fólk í kringum mann er
ekki eins og maður sjálfur.
Jafnvel líta í eigin barm, horfa í
spegilinn.
Kannski kemst maður að því
að maður sjálfur er ekki heldur
fullkominn eftir allt saman. n

Allt fyrir
veisluna
Skreytingar
Borðbúnaður
Búningar
Tækjaleiga

VINNA
UM JÓLIN
SjálfsVörn hjá Nova

Áhyggjulaus
heima um jólin!
Með SjálfsVörn hjá Nova setur þú saman
þitt kerfi, alveg eins og þú vilt.

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Ekkert
stofngjald

Uppsetning
innifalin

