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Hugvit og Hönnun
Land og Saga hóf hóf útgáfu á blaðinu Land og 

Saga árið 2007. Markmiðið var að fjalla um 
byggingar, hönnun og skipulagsmál, auk orku-
mála. Allar götur síðan hafa þessir mála� okkar 
verið uppistaða blaðsins sem hefur komið út 
nokkuð óreglulega. Ástæða þess ætti að vera 
nokkuð augljós vegna þess að eftir bankahrunið 
2008 varð næstum alger stöðnun á bygginga-
markaði. Hætt var við byggingar á reitum sem 
höfðu verið skipulagðir, byggingar stóðu hálf- 
og ókláraðar í mörgum hverfum og bygginga-
hönnuðir urðu margir hverjir verkefnalausir.

En menn hætta ekki að hugsa og skapa. Í 
kreppu felast sóknarfæri og það hafa fjölmargir 
nýtt sér. Sumir hafa sótt snúið sér að verkefn-
um erlendis og aðrir hafa endurskipupulagt 
starfsemi sína. Svo eru þeir sem hafa nýtt tíma 
frá hruni til að velta fyrir sér framtíðinni og þá 
ekki síst með tilliti til umhver� svænna þátta. 
Þangað hefur stefnan verið sett. Það má því 
segja að marg gott ha�  búið i kreppunni þótt 
vissulega ha�  hún verið mörgum er� ð.

Við hjá Landi og Sögu höfum einnig nýtt 
þennan tíma til að endurskoða okkar útgáfu 
og gefum því Land og Sögu – sem hefur haft 
undirtitilinn Byggingar og Skipulag – núna 
út í síðasta sinn undir þessum formerkjum. 
Í framtíðinni er markmiðið er að gefa út f jöl-
breytt, skemmtilegt og áhugavert blað sem 
höfðar til bæði karl og kvenna.

Fra mveg i s  mu nu m v ið gefa bla ðið út 
má na ða rlega u nd i r  heit i nu  Hu g v it  og 
Hönnun. Skipulag svæða og sveitarfélaga, 
hönnun bygginga og orkumál verða áfram 
ríkur þáttur i blaðinu. Við munum segja frá 
þeim tækifærum sem skapast hafa á kreppu-
tímum og því hugviti sem nýtt hefur verið til 
að nema nýjar lendur og leggja drög að betri 
heimi með heilsusalegri lifnaðarháttum og 
umhverfisvænni markmiðum. Það leiðir því 
af sjálfu sér að við munum fylgjast náið með 
því sem er að gerast í umhverfismálum. 

Auk þessa byggjast efnistök á þv í sem er 
að gerast í  bí la iðnaðinum, ein k um hver 

þróunin er á raf bí lamarkaðinum. Heimil i 
og ark itektúr sk ipa stóran sess í baðinu, 
auk þess sem v ið munum f ylg jast vel með 
því sem er að gerast í ferðaþjónustu, bæði 
hérlendis og erlendis.

Við munum f ja l la um heilsu og mataræði 
með áherslu á a l lt sem bætir l í fsstí l ok kar 
og l iðan. Ennfremur þá hönnun og hand-
verk sem f ram fer á heimi lum landsins í 
formi pr jóna- og saumaskapar. Það hefur 
a l la t íð þótt sjá l fsag t að konur á Ísland i 
vær u sk apa nd i á n þess a ð þv í  ha f i  ver-
ið gaumur gef inn en um tíma var eins og 
v ið hefðum g ley mt þeirr i hefð. Á k reppu-
tímum hefur hinn íslensk i myndarskapur 
hins vegar öðlast endurný jun l í fdaga eins 
og sést best á þeim f jölda ha n ny rða- og 
garnverslana sem sprottið hafa upp. 

Hvers kyns menning og l istsköpun verð-
u r t i l  u m f jöl lu na r í  Hug v it i  og Hönnu n. 
Nú þega r má sjá uppta k t in n að þv í sem 
verða v i l l í h inu ný ja blaði .

Við hjá Landi og Sögu þökkum viðtökurnar á því 
blaði sem kemur nú út í síðasta sinn og hlökkum til að 
færa ykkur Hugvit og Hönnun.

Land og Saga kemur nú út í síðasta sinn und-
ir því heiti. Eins og ljóst má vera af öllum þeim 
upplýsingum sem fram koma í blaðinu, búum við 
í heimi sem breytist hratt í kjölfar kreppu. Við 
erum farin að líta okkur nær, huga að því sem 
betur má fara og taka stefnu á heilladrýgri fram-
tíð í umgengni okkar við náttúru og mannlíf.

Í þessu blaði förum við víða í leit okkar að 
áhugaverðum nýmælum og framtíðarsýn. Við 
forvitnumst um það sem er efst á baugi hjá 
Framkvæmdasýslu ríkisins sem er í forystu 

varðandi nýmæli í byggingum og hönnun hér 
á landi. Við skoðum hugmyndir Metró-hópsins 
um jarðlestaker�  á höfuðborgarsvæðinu, skoð-
um kosti fallvatnsvirkjana og nýstárlegra raf-
magns� utningakerfa og hugmydir fagaðila um 
betri borg. Einnig kynnum við nýja gátt sem er að 
opnast fyrir íslensk fyrirtæki til að starfa erlend-
is og ræðum af því tilefni við Alberto de Souca 
Costas, forseta On Guard for Humanity en hann 
stendur, ásamt Brúarfossi, fyrir ráðstefnu hér á 
landi til kynningar á þeirri gátt í næstu viku. 

Rafmagnshjól eru óneitanlega hluti af nýrri 
framtíðarsýn á Íslandi og við kynnum okkur 
slík hjól sem þegar eru til sölu hérlendis. 

Saga Reykjavíkur er mikil og merkileg. Við 
ræðum við Þorstein Jónsson rithöfund sem rit-
ar sögu Reykjavíkur þessi misserin, tíu bindi 
sem byggja á íbúatali frá 1910. Auk þess er 
rætt við Heiðrúnu Kristjánsdóttur myndlsitar-
mann sem hefur ge� ð bókmennta-ar� num nýtt 
hlutverk í formi myndlistar. Við kynnum nýja, 
glæsilega Heilsutorgið í Blómavali, Skútuvogi og 

vekjum athygli á skemmtilegum veitingastöðm 
og áhugaverðum gistimöguleikum. 

Næsta blað hjá ok k u r kemu r út í  by r j-
un nóvember og þá undir heit inu Hug v it 
og hönnun. Markmiðið er að gefa það blað 
út mánaðarlega í by r jun hvers mánaðar. 
Nánari upplýsingar um það blað er að f inna 
hér neðar á síðunni. 

Um leið og ég þakka samfylgd ykkar í Landi 
og Sögu, hlakka ég til samstarfsins við ykkur 
í  Hugvit og Hönnun.

Útgefandi
Land & Saga  ehf. 
Síðumúla 1, 108 Reykjavík
Sími 578 5800 
info@landogsaga.is
www.landogsaga.is

Ritstjóri og framkv.stjóri
Einar Þorsteinsson
einar@landogsaga.is

Forsíðumynd

Prentun
Landsprent

Umbrot og Hönnun
Umbrotsteymi Land & Saga

Blaðamenn
Súsanna Svafarsdóttir
Steingerður Steinarsdóttir
Sigrún Pétursdóttir
Nanna Hlín Halldórsdóttir
Andrew Fortune 
Vignir Andri Guðmundsson

Markaðs & Sölumál
Anna Margrét Bjarnadóttir
Elín Bára Einarsdóttir
Elín Sigríður Ármannsdóttir
Erna Sigmundsdóttir
Delphine Briois
Sigurlaug Ragnarsdóttir

Drei� ng
Með helgarútgáfu Morgunblaðsins um allt land
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...þar sem gæðin eru sjálfsögð!
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Nýr BoConcept vörulisti var að
koma í hús, fullur af frábærum
hugmyndum og glæsilegri
hönnun.
Kíktu við að Fosshálsi 1 og fáðu
frítt eintak, eða farðu inn á
www.boconcept.is, flettu vörulistanum
og hannaðu þín eigin húsgögn

       í HomeCreator.

Þín veröld...
Hjá InnX innréttingum að Fosshálsi 1 finnur þú 
úrval glæsilegra eldhús- og baðinnréttinga og 
hágæðafataskápa á góðu verði.

InnX skrifstofuhúsgögn bjóða uppá vörur frá 
framleiðendum í fremstu röð. Skrifstofustólar, 
skjalaskápar og rafmagnsstillanleg skrifborð 
sem tryggja vellíðan og hámarka afköst.

BoConcept býður uppá sérsniðin húsgögn sem hægt
er að laga að þínum þörfum og þínum smekk

ásamt fallegri smávöru sem
kryddar tilveruna.

       í HomeCreator.
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   »Arkart - Guðrún Stefánsdóttir

Eftirtektarverð hönnun byggð úr leðri
Guðrún Stefánsdóttir hannar leðurvarning 

undir eigin vörulínu að nafni Arkart sam-
hliða störfum sínum sem arkitekt. Hönnun á svo 
ólíkri stærðargráðu getur vel átt sér marga sameig-
inlega � eti, enda má hæglega sjá hin geometrísku 
form arkitektúrsins í hönnun Guðrúnar.

Arkart-línan samanstendur aðallega af leður-
töskum af öllum stærðum og gerðum, sem og háls-
festum og eyrnalokkum úr sama efni. Guðrún hélt 
sig upprunalega við að sníða töskurnar en upp-
götvaði svo sér til ánægju að það leður sem varð 
afgangs við vinnuna við töskurnar gat nýst til ým-
iss brúks. Hóf hún því að hanna hálsfestarnar og 
eyrnalokkana úr afganginum með því að sníða hin 
ýmsu geometrísku form, svo sem hringi og fern-
inga, í mismunandi litum sem svo mynda fallega 
heild þegar þeim er raðað saman á festi eða lokk.

Vörur Arkart-línunnar bera þess ljós merki 
að um vanan og reyndan arkitekt er að ræða 
með greinilegar fagurfræðilegar áherslur. 

Einfaldleikinn sem og regufestan er í fyrirrúmi, 
eiginleikar sem eru prýði bæði fyrir hverja ein-
ustu byggingu sem og fallega hönnun.

Geometrísk form, sem svo mikilvæg eru við 
mótun fallegs umhver� s húsa og bygginga, ein-
kenna hönnun Arkart-línunnar. En á sama tíma 
glæða hinir ýmsu ólíku litir hin einföldu form 
miklu lí�  og tóna saman á skemmtilegan hátt. 
Allar vörur línunnar eru unnar frá grunni af 
Guðrúnu sjálfri. Vinnur hún töskurnar og skart-
gripina úr náttúrulegu, ólituðu sauðskinnsleðri.

Guðrún hafði lengi ver ið að v inna hluti 
úr leðri sér ti l yndisauka samfara störfum 
sínum sem arkitekt. Hana hafði dreymt um 
að geta eytt meiri tími í leðurhönnunina en 
það var ek k i f yrr en harnaði á dal inum á 
Íslandi að sá t ími gafst .  Á huginn á ark i-
tektúr hefur þó aldrei dvínað.

Hún nam arkitektúr við hin Konunglega 
Arkitektaskóla í Kaupmannahöfn, þaðan sem 

hún lauk námi árið 1986. Hóf hún vinnufer-
illinn hjá Guðna Pálssyni arkitekt en hóf sjálf 
rekstur eigin teiknistofu árið 1989 í sam� oti við 
samstarfsmenn.

Að sögn Guðrúnar spanna verkefni hennar 
sem arkitekts allt litró� ð, frá hönnun umhverf-
is til stórra bygginga. Mest ha�  hún teiknað fyrir 
einkaaðila og þótt það skemmtilegustu verkefn-
in þegar hún fengi að hanna allt umhver�  fólks; 
byggingu sem og innréttingar hennar, garða og 
jafnvel sumarbústaði.

Sala á vörulínunni Arkart hefur gengið afar 
vel að sögn Guðrúnar og tók hún meðal annars 
þátt í sýningunni Handverk og hönnun í Ráðhúsi 
Reykjavíkur á dögunum. Hægt er að nálgast nánari 
upplýsingar um vörulínu Guðrúnar á arkart.is en 
hún er einnig til sölu í Listasafni Íslands og hjá 
Sædísi Gullsmiðju við gömlu höfnina í Reykjavík.

www.arkart.is -INH
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   »Almar Bakarí

Bakarí heimsborgarans
Selfoss er fallegur bær á suðurlandinu og sækir 

ferðafólk bæinn heim í auknum mæli undan-
farin ár. Á undanförnum árum hefur bærinn ver-
ið í miðju  mikilla jarðhræringa og ber stórkostleg 
náttúrufegurðin allt í kring þess merki. 

En þrátt fyrir mikla ólgu í jarðskorpu suður-
landsins þá ber mannlífið þess enn merki um 

líf legan bæ sem dafnað hefur í gegnum árin. 
Í hjarta bæjarins heyrist ljúfur niður hinnar 
fögru en kröftugu Ölfusár og laðar hún að 
ferðamenn frá öllum heimshornum. 

B l ó m s t r a n d i  m i ð b æ j a r l í f i ð  e r  f j ö l -
brey ti leg t og menningarl í f bæjar ins lað-
ar að f lóru mannlífsins á suðurlandinu og 

suðvesturhorninu. Á fallegum degi eru það 
ófáir sem stoppa á Selfossi til að kynna sér 
v iðburðaríkt listalíf á svæðinu, spila golf í 
stórkostlegri náttúrufegurð og gæða sér á 
ljúffengu kaffi eða smakka á kúluís frá Kjörís 
í hinu landsþekkta Almar bakaríi sem nýlega 
opnaði í nýju 200 fermetra húsnæði í gamla 
Landsbankaútibúinu. 

A l m a r ba k a r í  er  rek ið a f  A l m a r i  Þór 
Þorgeirs syni sem nam sín fræði í Danmörku 
og konu hans Ólöfu Ingibergsdóttur, en þau 
opnuðu fyrsta bakaríið í Hveragerði þar sem 
finna má merki um kraft jarðhitasvæðisins á 
sjálfu gólfinu í bakaríinu. Þar má sjá sprungu 
og fyrir þá forvitnustu má endurupplifa jarð-
skjáltftana eins og suðurlandsbúar þekkja þá 
í upplýsingamiðstöð bæjarins. 

Það sem einkennir bakaríið eru ofnarnir 
sem ganga fyrir jarðhita. Almar og Ólöf bjóða 
upp á hollt og gott brauð sem bakað er úr jarð-
hita svæðisins og má segja að allt frá brauði 
og sætubrauði , kökur, kex , sam lokur og 
pasta eiga rætur sínar að rekja til svæðisins. 
Þau hjónin bjóða meðal annars upp á ódýra 
en hol la og ljúf fenga súpu sem elduð er á 
staðnum og hefur hlotið lof bæði heima-
manna og utanaðkomandi. 

Salurinn tekur allt upp í 40 manns í sæti 
Þegar veðrið er gott, má njóta blíðunnar úti fyrir 
og kæla sig niður með kúluís. Í þessu litla en 
nútímalega bæjarfélagi má f inna sér margt 
að gera og er í raun nauðsy nleg t að g ista 
á einu a f g ist ihúsum bæjar ins eða t ja ld-
st æði nu og njót a a l l s  þess sem bær i n n 
hefur upp á að bjóða.

Í morgunsárið er upplagt að njóta stór-
kostlegrar náttúrunnar og labba upp að ár-
bakkanum með nesti úr bakaríinu. Þar geta 
al l ir unað sér hvort sem er um bóklærðan 
bókaorm, upprennandi jarðfræðinga eða 

áhugasama stangveiðimanninn. Ekki má þó 
gleyma að hafa fyllstu aðgát við ána því þó 
að morgunstund við árbakkann sé draumi 
líkust má ekki falla í algleymi yfir ljúfum og 
seiðandi nið Ölfusár. 

Þegar líður á daginn er upplagt að leggja 
leið sína í Almar bakarí enn og aftur og gæða 
sér á kældu hvítvíni á meðan börnin leika sér 
að lokinni ísveislu.

Og ekki má gleyma brauðinu!
Einstökum keimi brauðsins er best notið 
með ljúfu rauðvínsglasi og minnir margan 
heimsborgarann á kaffihús í sveitahéruðum 
Þýskalands þaðan sem Almar á sjálfur rætur 
að rekja. Auðvitað má ekki gleyma bragð-
mik lum íslenskum ost i t i l að njóta þess 
besta sem Selfoss býður upp á.

Það  vita það kannski ekki margir en bak-
aríishefðin er ekki jafn útbreidd og við ger-
um ok kur g rein f y r i r.  Ti l að my nda búa 
Bandaríkjamenn, al lavega þeir sem blaða-
maður hefur komist í kynni við og eru þeir 
allmargir, ekki við þann lúxus. Gott brauð er 
langt frá því að vera ódýrt og því þykir mörg-
um íslensk bakaríishefð áhugaverð og sækjast 
sérstaklega eftir því að nýta tíma sinn vel á með-
an landið er heimsótt. 

Því er upplagt að bjóða erlendum vinum 
sem koma hingað t i l lands t i l að uppl i fa 
Ísland og íslenska náttúru, upp á ekta suður-
landsbrauð eins og það gerist best.

Maðurinn og náttúran eru eitt á suður-
landinu og vita heimamenn betur en f lestir 
hversu öf lug móðir jörð er þegar reiðin ólgar í 
æðum hennar. Þá hristist jörðin undan selfys-
singum en þrátt fyrir það heldur lífið áfram og 
samkenndin og viljinn í sam-félaginu er víst 
besta dæmið um það. 

A lmar bakarí er á a l fara leið, einungis í 
nok kra metra f jarlægð frá bæjarmörkun-
um og því engin afsökun að keyra ekki yf ir 
brúnna og hlusta betur á nið ánnar í góðum 
félagsskap í gamla Landsbankahúsinu. 

Erum á Facebook -JB
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GjafabréfPerlunnar
Góð gjöf viðöll tækifæri!
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Forétr Adalrétr E
i	étr
Villibráðarsúpa

Blinis og kavíar

Hreindýra paté m/títuberjasultu

Reykt súla elduð í Guinnesbjór

Gæsa og kjúklingafrauð 

Skelfisksalat 

Krabbasalat í sweet chilli sósu

Reyktur áll á eggi

Heitreyktur silungur m/piparrót 

Sushi

Reyktur lax með wasabi majónes 

Hvala carpaccio m/parmisan

Graflax
Síldar salöt 

Parmaskinka með rjómaosti

Dúfu-terrin með foie gras 

Grafið lamb m/balsamico og 

sultuðum lauk

Villigæsabringa

Heilsteiktur hreindýravöðvi 

Hreindýrabuff

Sultuð gæsalæri

Villisveppir í smjörkænu 

Gufusoðinn kræklingur 

Hnetufylling

Krónhjörtur

Kryddlegin elgur

Pottréttur
Rauðvínssósa 

Kóngasveppasósa. 

Ostaterta
Úrval osta

Heit  eplakaka

Ferskt  ávaxtasalat

Rjómalagaður ítalskur ís

Crème Brullée 

Fylltir súkklaðibollar 

Kókostoppar

Enskt krem

Karamellusósa

Súkkulaðiterta
Skyrkaka 

Tapioka búðingur

Fylltar vatnsdeigsbollur.

Frábærir tónlistamenn flytja 
tónlist í Jólahlaðborðinu. Grétar 
Örvarsson og Sigga Beinteins á 
fimmtudögum og sunnudögum. 
Þórir Baldursson og Sveinn Óli 
Jónsson spila á föstudögum og 
laugardögum.

8.990 kr.
tilboð mánud.-miðvikud

7.990 kr.

Jólahlaðborð Perlunnar byrjar þann 15. nóvember
Jólahlaðborð Perlunnar byrjar þann 15. nóvember

8.790 kr.
tilboð mánud.-miðvikud

7.790 kr.

Föstudaginn 7. desember og laugardaginn 8. desember

Föstudaginn 14. desember of laugardaginn 15. desember

Opið í hádeginu 2 helgar í vetur

Aðeins 5.290 kr.

Elgurinn
er kominn 

í hús!

Mekka verður með
vínsmökkun á eðalvínum 
fyrir mat, á hlaðborðum 
Perlunnar.

C100 M60 Y0 K30

Pantone Coated 281

Svart

Hvítt

Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200  ·  Fax: 562 0207

Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is
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   »Blessuð sauðkindin

Lífsbjörg þjóðar í þúsund ár
V ið höldum því blákalt fram að íslenska 

lambið sé besta lamba k jöt í  heim i . 
Bragðgæðin megi rekja ti l þess að íslensk 
lömb ha� aldrei verið fóðruð í húsi; þau ha� 
nærst sumarlangt á fjalla- og heiðagróðri. Því 
eigi kjötið af þeim meira skylt við villibráð en 
húsdýra-afurðir. Á haustin er hátíð þegar við 
fáum hrygg eða læri af nýslátruðum lömbun-
um, nýsviðna hausa, tökum slátur og fyrsta 
kjötsúpa haustsins fer í pottinn. 

Segja má að íslenska sauðkindin sé hluti af 
náttúrumynd okkar. Hvar sem við förum um 
landið má sjá hana mjaka sér rólyndislega 
um dali og hlíðar, bítandi i lmandi grös og 
meðfram vegum nælandi sér i sölt og stein-
efni sem finnast í gróðurlausum jarðvegi. 

Án sauðk indarinnar væri náttúrumynd 
okkar heldur snauðari.

Íslenska sauðkindin er af svokölluðu stutt-
dindla kyn, fornum norrænum stofni sem var 
fyrr á öldum algengur í norðanverðri Vestur-
Evrópu en f innst aðeins á örfáum stöðum i 
heiminum í dag. Þetta er sterkt og harðgert 
kyn sem hefur aðlagast aðstæðum á Íslandi. 

Eitt af því sem veitir íslensku sauðkindinni sér-
stöðu eru hinar svokölluðu forystukindur, með 
sína einstöku hæ�leika, en þær er hvergi annars 
staðar að f inna í veröldinni. Þær eru ófáar 
sögurnar sem til eru um slíkar kindur sem hafa 
bjargað bæði mönnum og skepnum úr lífshættu.

Upp úr 1980 var sauðfé tíu sinnum �eira en 
íbúar landsins, eða um tvær milljónir (þar með 
talin sumarlömbin). Íbuatalan var 226.948 á 
þeim tíma. Nú hefur þeim fækkað um næst-
um helming, sums staðar vegna of beitar en 
einnig vegna markaðsþróunar. Hér f yrr á 
tímum fékk sauðkindin að valsa óhindrað 
um allan ársins hring, sem hafði alvarlegar af-
leiðingar þegar loftslag fór kólnandi. Samspil 
náttúruaf lanna; vatns og vinds, elds og ísa 
sem og ágangur manna og dýra, hefur í ár-
anna rás spillt y�rborðsgróðri landsins. Slík 
spilling veldur keðjuverkandi gróðureyðingu 
sem er�tt er að stöðva – sem sýnir hversu er�ð 
lífsbaráttan hefur verið á Íslandi.

Það er sagt að sauðkindin hafi haldið líf-
inu í þjóðinni fyrr á öldum. Þær þoldu vetrar-
hörkurnar sem hér ríktu og þjóðin gæddi sér 

á mjólk og kjöti hennar, gerði klæði úr ullinni 
hennar.

Á seinustu áratugum 20. aldarinnar var ráð-
ist í að berjast gegn gróðureyðingunni með 
stórfelldri og skipulagðri gróðursetningu trjáa 
og annars jarðvegsbindandi gróðurs, auk þess 
að vernda viðkvæm svæði fyrir ágangi manna 
og dýra. Í dag er ósjálf bær nýting á landi 
bönnuð með lögum. Einn liður í verndaráætl-
unum var að fækka sauðfénu. Í dag eru aðeins 
475.000 fullorðnar kindur í landinu, eða um 
1.1000.000 ef sumarlömbin eru talin með.

Sauðburður
Kindurnar eru leiddar undir hrútana í des-
ember og bóndin skráir dagsetningu hverrar 
mökunar. Þegar kemur að sauðburði getur 
hann �ett upp hvenær hver kind á að bera og 
undan hvaða hrúti lömbin eru. Það er mikil-
vægt fyrir hann að vita hvenær lömbin munu 
fæðast. Þá þarf að halda móðurinni innandyra 
til að hægt sé að skýla ungviðinu fyrstu dag-
ana. Hver bóndi hefur sitt eyrnamark, sem er 
skorið í eyra hvers lambs strax eftir fæðingu. 

Þessi hefðbundna bók haldsaðferð gerir 
bændum í rauninni kleift að afhenda ættbók-
arfærslu hvers kjötbita sem þú stur upp í þig. 
Í dag eru lömbin einnig eyrnamerkt með sérs-
tökum plastmerkingum. Ísland er eina landið 
í heiminum sem ræktar sauðfé með þessum 
hætti. Í f lestum öðrum löndum bera ærnar 
lömbin sín utandyra og enginn hefur hugmynd 
um ættartré þeirra. 

Lömbin fæðast í maí og dvelja sumarlangt 
með mæðrum sínum. Eftir að hafa eytt fyrstu 
dögum ævinnar inni í fjárhúsi, fá þau að gæða 
sér á túninu heima í þrjár til fjórar vikur. Þá eru 
þau send til fjallahagana þar sem þau gæða sér 
á villtum  og næringarríkum gróðrinum fram 
ímiðjan september. Á meðan heyjar bóndinn 
heimahagana til að byggja upp vetrarforða fyr-
ir kindurnar sínar. Á Íslandi er aðeins 15% af 
landinu í ræktun sem þýðir að megnið af fóðr-
inu sem sauðkindin li�r á er villtur gróður.

Haustréttir
Á haustin safna bændurnir fé sínu til byggða. 
Þeir smala fénu kerfisbundið saman um allt 
land. Fyrir utan jöklana er varla til sá blettur 
eða skiki þar sem ekki er sauðkind að f inna 
yfir sumarmánuðina. 

Þ v í  hent a r þa r fa st i  þjón n i n n best  t i l 
smölunar með aðstoð f járhunda. Smölunin 
getur tekið al lt að v iku og dvelja menn þá 
g jarnan í leitarkof um. Féð sem þegar er 
fundið er girt af, menn taka tappa úr f lösku 
og sk iptast á sög um og söng v um. Þegar 
smölun er lokið og allt fé hefur verið heimt 
af f jalli er haldið til byggða og féð rekið í rétt-
ir. Í réttunum er féð f lokkað eftir eyrnamarki 
svo hver bóndi geti gengið að sínu fé.Rétt-
ir njóta mikilla v insælda hér og landanum 
f innst ákaf lega skemmtilegt að taka þátt í 
þeim, hvort sem er um að ræða skrifstofu- 
eða bankafólk, skólabörn eða kennarar, sjó-
menn eða saumakonur. Nú ti l dags bjóða 
meira að segja nokkrar ferðskrifstofur ferða-
mönnum að taka þátt í réttum. Eftir að féð 
hefur verið rekið í sínar rétt, er því skipt upp. 
Þær sauðkindur sem eiga að lifa eru reknar í 
heimahaga þar sem þær nærist þar til þær eru 
reknar í hús í nóvember. Áður fyrr var fé rúið á 
vorin áður en það var rekið í fjallahagana en í 
dag rýja f lestir bændur fé sitt í fjárhúsunum á 
veturna vegna þess að sú ull gefur hærra verð.

Verðmæt afurð
Ullin var ein mikilvægasta útf lutningsvara 
landsins á miðöldum (ásamt skreið). Hún varð 
aftur ein mikilvægasta út�utningsafurðin á 20. 
öldinni. Ullin af sauðkindinni sem getur verið 
ýmist hvít, eða grá, brún eða svört, er í tveimur 
lögum. Innra lagið, stuttir og fíngerðir þræðir 
er kallað þel og var notað til þess að prjóna 
fínleg blúnduverk, undirfatnað og barnaföt, en 
ytra lagið sem samanstóð úr lengri og grófari 
þráðum er kallað tog og var notað í skjólgóð-
an og vatnsþolinn vetrarfatnað. Í dag er er það 
lopinn sem við notum mest til þess að prjóna 
okkar þykku, hlýju lopapeysur, hvort heldur er 
eftir hefðbundnum aðferðum, eða nýjum.

www.lambakjot.is -AMB/SS

*

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

Ármúli 17a . 108 Reykjavík . sími: 588 9933  | Miðás  9 . 700 Egilsstaðir . sími: 470 1600

www.brunas.is

á þá stöð sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

„Ég vel íslenskt...“
 - Jói Fel
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Skipulag, byggingar og hönnun

   » Spennandi þróunarverkefni framundan hjá Landsneti

Risar � ytja rafmagnið
Háspennulínumöstur hafa ekki þótt vera til 

sérstakrar prýði í íslenskri náttúru, þótt 
fáir efist um nauðsyn þeirra. Landsnet, sem 
annast f lutning raforku og stjórnun raforku-
kerfisins á Íslandi, vinnur nú að spennandi 
þróunarverkefnum sem miða að framleiðslu 
mastra sem ætlað er að gleðja augað og falla 
betur að umhver�  sínu. Þær tvær hugmyndir 
sem lengst eru komnar gætu orðið til þess að 
stálrisar og fuglar muni halda uppi línunum 
sem � ytja til okkar rafmagnið.

Árið 2008 efndi Landsnet til samkeppni í 
samstar�  við Arkítektafélag Íslands þar sem 
kallað var eftir nýrri hönnun á háspennu-
línumöstrum og létu viðbrögðin ekki á sér 
standa – en alls bárust 98 gildar til lögur í 
keppnina. Fjórar af þessum tillögum voru svo 
valdar til frekari rannsókna og þróunar. 

Ólík sjónarmið mætast
Þórarinn Bjarnason, verkefnastjóri fram-
kvæmda hjá Landsneti, segir að fyrst haf i 
þurft að ganga úr skugga um að tillögurnar 

henti íslenskum aðstæðum og hefur verið 
unnið að því síðastliðið ár í nánu samstarfi 
við arkítekta og verkfræðinga, bæði innlenda 
og erlenda. „Eftir að arkitektinn eða hönnuður-
inn hefur skilað frá sér hugmyndinni þá þurfa 
verkfræðingarnir að koma að verkefninu og þá 
kemur ef til vill í ljós að sumt gengur einfald-
lega ekki upp miðað við íslenskar aðstæður, 
þar sem t.d. veðurálag hér er mun meira en 
víða annarsstaðar. Þessi ólíku sjónarmið þurfa 
þó að mætast og við viljum hafa arkitektana 
og hönnuðina með okkur í öllu ferlinu til að 
fagurfræðin haldist sem mest,” segir Þórarinn.

Kostnaður við gerð slíkra mastra er enn sem 
komið er meiri heldur en við byggingu hefð-
bundinna mastra, en að sögn Þórarins vinnur 
Landsnet nú hörðum höndum að því að lækka 
hann eins og mögulegt er. „Núna erum við 
að vinna að því að yfirfara hönnunina til að 
þetta geti verið raunhæfur kostur á móti þeim 
möstrum sem við erum þegar með, án þess 
þó að fórna útlitinu í of miklu mæli. Til að 
byrja með sjáum við þessa nýjung ekki fyrir 

okkur nema sem ef til v ill stök möstur eða 
sem stutta kaf la á nýjum leiðum og því verð-
ur kostnaðurinn ekki svo mikill þegar litið 
er á heildarkostnað línunnar,” segir Þórarinn.

Í sátt við umhver� ð
Lagning nýrra háspennulína á Íslandi hefur 
ekki alltaf verið mætt með sátt og segir Nils 
Gústavsson, deildarstjóri framkvæmda hjá 
Landsneti, þessi þróunarverkefni vera hluta 
af því að reyna að skapa sátt um háspennu-
línurnar. Samkvæmt raforkulögum sem sett 
voru á Alþingi 2003 ber Landsneti að tengja 
þá sem eftir því sækjast við f lutningskerfið 
og segir Nils það í raun verða sífellt f lóknara, 
en eftir því sem viðskiptavinunum fjölgar og 
orkunotkun þeirra eykst þarf að styrkja kerf-
ið m.a. með nýjum línum.

„Við þurfum að bregðast við þessu með marg-
víslegum hætti, byggja nýjar línur eða til dæm-
is með því að hækka spennu á línum til að 
auka � utningsgetu og þar með haft línurnar 
færri, sem aftur kallar á aðeins stærri möstur. 

Að leggja línur í jörð er aftur á móti margfalt 
dýrara og í raun svo dýrt að Landsnet getur 
ekki tekið ákvörðun um það samkvæmt raf-
orkulögum, jafnvel þó sumir telji það fagur-
fræðilega betri kost. Um þetta eru auðvitað 
skiptar skoðanir og viljum við á móti leggja 
metnað okkar í það að hafa mannvirkin okkar 
sem fallegust og sem mest í sátt við umhver� ð.” 

Nils tekur þó fram að hér sé ekki um að ræða 
umhverfisvæn möstur í sjálfu sér, heldur ein-
faldlega nýja hönnun sem tekur mið af um-
hverfi sínu. „Þannig er hægt að fara þá leið að 
reyna að fela mastrið sem mest í því landslagi 

sem það stendur og svo er þvert á móti hægt 
að kalla athygli að mastrinu með því að gera 
það að listaverki. Í Finnlandi hefur til dæm-
is verið gert talsvert af listaverkamöstrum 
sem hefur verið stil lt fram á áberandi hátt 
og vakið mikla athygli,” segir Nils.

Öðruvísi valkostur
Ni ls seg i r að fa r i  a l lt  ef t i r  á æt lu n gæt i 
L a nd snet ver ið kom ið með f u l l ha n na ð 
mastur á næsta ár i , væri ef t irspurn ef tir 
því. „Við erum auðvitað aðeins að bjóða upp 
á valkosti og við færum aldrei út í byggingu 

á svona möstrum nema í sátt v ið v iðkom-
andi sveitarfélag. Við myndum hugsanlega 
leggja til staðsetningar og sjáum við t.d. fyrir 
okkur að það færi vel á því að staðsetja risa-
möstrin í kringum f jölfarna vegi. Möstrin 
með fuglsvængnum eru hugsuð á hei lum 
köf lum en í fyrstu myndum við aðeins reisa 
þau í litlum áföngum, þar sem þessi mann-
virki þurfa að vera gríðarlega áreiðanleg. Við 
færum líklega ekki út í stórar framkvæmdir 
án þess að reynsla sé komin á möstrin. En við 
erum að bjóða hér upp á eitthvað algerlega 
nýtt og öðruvísi,” segir Nils.

Land risanna
Land of Giants, eða Land risanna, hefur þegar 
vakið mikla athygli víða um heim og hlotið 
fjölda viðurkenninga. Áhrifin eru sótt í verk-
ið City Square eftir svissneska myndhöggv-
arann Giacometti, en skírskotar á sama tíma 
til þjóðsagna Íslands.  Það er arkitektastof-
an Choi+Shine í Boston sem eru hönnuð-
ir risanna. Möstrin líkja eftir risavöxnum 
mannverum sem halda uppi háspennulínum 
yfir höfði sér og geta sjálfar virst vera á gangi.  

Hendur og fætur risans gætu verið breyti-
legir á milli mastra, en á þó eftir að hanna 

b u r ð a r þ o l  á  b r e y t i l e g u m  ú t f æ r s l u m . 
Hugmyndir Landsnets eru að vel færi á því 
að hafa risana á áberandi stöðum t.d. þar sem 
háspennulínan þverar Suðurlandsveginn, 
sem myndi vekja mik la athygl i , jafnt hjá 
heimamönnum og ferðamönnum.  Þegar hafa 
nokkur sveitarfélög, m.a. í Noregi, lýst áhuga 
á að setja þessi möstur upp á völdum stöðum.

Fuglarnir � ytja rafmagn
Hönnun stálgrindarmastranna þykir mörg-
um tákn um gamla tíma og ætti þessi hönnun 
því að bjóða upp á velkomna tilbreytingu. Hér 
eru tvö gríðarstór stálrör sem standa upp úr 
jörðinni og bera á milli sín nokkurs konar 
stálfugl sem á eru festar háspennulínurnar. 
Fuglinum má halla á milli mastra og því líkja 
eftir f lugi fugla eftir hlíð eða brekku, eftir 
því sem aðstæður bjóða upp á.  Hönnuðir eru 
Hornsteinar arkitektar.

   „Landsnet skoðar nú að möguleika 
þess að staga mastrið í stað frístand-
andi masturs, til að draga úr kostnaði.

www.landsnet.is -VAG

      Nils Gústafsson og Þórarinn Bjarnason
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Skipulag, byggingar og hönnun

   » Til vitundar um vistvæna hönnun og framkvæmd

Fólkið, fjármagnið og 
fósturjörðin
H lutverk Framkvæmdasýslu ríkisins er að 

vera leiðandi af l á sviði opinberra fram-
kvæmda með það að markmiði að bæta verk-
lag, auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við 
framkvæmdir ríkisins. Stofnunin heyrir undir 
fjármálaráðuneytið og fer með stjórn ákveðins 
hluta framkvæmda á vegum ríkisins. Öll ver-
kefni eru boðin út en Framkvæmdasýslan 
fer með verkefnisstjórnun og framkvæmda-
eftirlit. Auk þess er Framkvæmdasýslan til 
ráðgjafar um byggingatæknileg málefni og 
undirbúning framkvæmda. Það er hlutverk 
hennar að innleiða nýtt verklag, bæta gæði 
og vera í fararbroddi hvað varðar nýjungar.

Óskar Valdimarsson forstjóri Fram kvæmda-
sýslunnar og Halldóra Vífilsdóttir aðstoðar-
forst jór i seg ja að þessi m isser in sé það 
einkum tvennt sem lögð sé áhersla á. „Annars 

vegar er það er innleiðing BIM (Bui lding 
Information Model), sem á íslensku nefnast 
upplýsingalíkön mannvirkja. Með þeim er 
hönnunin færð úr tvívídd yfir í þrívídd, sem 
gerir hönnuðum m.a. auðveldara að f inna 
árekstra mil l i einstak ra byggingarhluta . 
Ti lgangurinn er að bæta undirbúning ti l 
þess að fækka megi mistökum. Hins vegar er 
það v istvæna þróunin sem við höfum lagt 
mik la áherslu á . Við höfum verið í farar-
broddi í þv í að innleiða v istvænar v innu-
aðferðir í bygg ingariðnaði . Það er í anda 
menningarstefnu í mannvirkjagerð – sem er 
stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist. 
Nýjasta átakið í þessum efnum  er samnor-
ræna Nordic Built verkefnið þar sem hlut-
verk Framkvæmdasýslunnar er að vera einn 
af sendiherrum verkefnisins á Íslandi. 

Vistvæn byggingaraðferð
Það er markmið okkar að allar byggingar í eigu  rík-
isins verði vistvænar og í dag eru allar nýbyggingar 
okkar að fara í gegnum alþjóðlegt umhver� svott-
unarferli. Þetta veitir okkur m.a. tækifæri til að 
fá mælingar og samanburð bygginga. Þetta þýðir 
líka að við erum að breyta verklagi á markaði. 
Einkunnarorð verkefnisins er „fólkið-fjármagnið-
fósturjörðin“ sem er þýðing okkar á people-planet-
pro� t. Það er að segja, hagrænt, umhver� svænt og 
félagsvænt.“ En hvað er vistvæn byggingaraðferð?

„Í v istvænni bygging u er á kerf isbund-
inn hátt verið að hámarka notagildi og lág-
marka neikvæð umhverfisáhrif. Í vistvænni 
hönnun er sérstaklega hugað að hljóð og lýs-
ingahönnun. Það er horft til þess að það sé 
betra að búa í húsunum, fólki líði betur. Við 
skilgreinum verkefnið í níu f lokka:

1.Stjórnun Í því felst utanumhald á heildar-
ferlinu, meðal annars öryggi þeirra sem starfa 
við framkvæmdina og heilsu þeirra. 

2.Heilsa og vellíðan Þá er verið að huga að 
innivist, að notendur bygginganna ha�  dags-
ljós, sjái út, það er talað um birtustig og al-
menna vellíðan fólks í byggingunni. Ef verið 
er að hanna vinnusvæði þar sem ætlast er til 
að fólk dvelji lengur en í 30 mínútur í senn er 
ætlast til að rýmið njóti dagsbirtu. 

3.Orka Þessi f lokkur er háður stigakerfi en 
við Íslendingar fáum ekki eins mörg stig og 
við vildum vegna þess að við erum ekkert 
að spara. Vottunin snýst um að gera alltaf 
betur en við erum að gera. Við erum því 
miður orkusóðar.  En á móti kemur að kol-
vetnissporið okkar er afar lágt.

4.Samgöngur Hér skiptir máli hversu langt 
er á næstu stoppistöð fyrir almenningssam-
göngur, tíðni og aðgengi, sem og upplýsingar 
um samgöngur. Einnig tekið á öryggi á t.d. 
upplýstum göngustígum innan lóða. 

5.Vatn Hér erum við farin að huga meira að 
því hvernig við umgöngumst regnvatnið. 
Helsta breytingin hjá okkur er kannski sú að 
við söfnum regnvatninu innan lóðar og nýtum 
það. Við reynum að skila vatninu aftur inn-
an lóðarinnar í staðinn fyrir að láta það fara 
í lagnir og dæla því út í sjó. Með þessu fjölgar 
grænum svæðum og við fáum hreinna loft.

6.Byggingarefni Þetta er ka� i sem hefur 
reynst okkur er� ður hér á Íslandi vegna þess 
að við erum ekki með vottuð byggingarefni 
– eða að innsta kosti, lítið úrval. Ástæðan er 
að hluta til sú að það vantar vitundarvakn-
inguna hvað þetta varðar. Innf lytjendur 
byggingarefna eru jafnvel með vottaða vöru 
en gera sér ekki grein fyrir því og eru ekkert 

að útvega sér pappíra því til sönnunar. Það 
hefur lítil sem engin eftirspurn verið eftir 
vottuðum byggingarefnum. Ef engin er eft-
irspurnin, þýðir það bara aukavinnu fyrir 
inn� ytjendur að verða sér út um slíka papp-
íra. Það sama á við innlenda framleiðendur. 
Þeir óska ekki eftir vottun fyrir sína vöru 
ef engin eftirspurn er eftir slíku. Við erum 
að reyna að koma af stað eftirspurn og þá 
þróast markaðurinn með. Eitt af hlutverk-
um okkar hér sem frumkvöðlar er að hleypa 
eftirspurninni af stað.

7.Úrgangur Hér erum við að tala um � okk-
un úrgangs. Við þurfum að sýna fram á, bæði 
á framkvæmdatíma og í rekstri, hvernig far-
ið er með losun sorps. Framkvæmdum fylgir 
alveg rosalega mikið magn af umbúðum. Það 
felst gríðarleg vinna í því að � okka þetta og 
koma fyrir eins og reglugerð kveður á um. 
Engu að síður hefur þetta geysilega mikinn 
sparnað í för með sér ef þetta er gert á öllum 
byggingastöðum.

8.Landnotkun og vistfræði Í þessum 
� okki  eru skýrslur um vistfræði lands, nátt-
úrufar og dýralíf. Hér er líka verið að tala um 
að taka mengað svæði og skila því frá sér sem 
betra landi. Það er að segja, að skila frá sér 
landinu í betra ástandi en það var fyrir, eða 
að minnsta kosti jafn góðu.

9.Mengun Á f ram k væmdastað er lögð 
áhersla á það að vélar sem eru olíuknúnar 
leki ekki olíu. Til varnar eru settar plastá-
breiður á jörðina. Síðan er það rykmengun-
in – að henni sé markvisst haldið í lágmarki 
við byggingaframkvæmdirnar. Þessi f lokk-
ur nær y f ir lekavarnir frá kælimiðlum, 
f lóðahættu, mengunarhættu frá frárennsli, 
ljósmengun að næturlagi og hávaðameng-
un. Sem sagt, helstu áherslurnar eru á olíu, 
ryk, hávaða og ljós.“

Byggingar og endurbætur
Eins og Óskar og Halldóra segja, þá hefur 
Framkvæmdasýslan y� rumsjón með bygging-
um á vegum ríkisins. Þær byggingar sem eru 
nú þegar á framkvæmdastigi og hafa ver-
ið hannaðar með vistvænum áherslum eru 
nok krar. Hjúkrunarheimili á Eskif irði og 
framhaldsskóli í Mosfellsbæ eru í byggingu 
og í vottunarferli fyrir bæði hönnun og verk-
lega framkvæmd. Á næsta ári er ráðgert að  
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og nýtt fang-
elsi á Hólmsheiði fari í byggingu. Síðan Hús 
íslenskra fræða sem fer væntanlega � jótlega í 
útboð. Háskólasjúkrahúsið er í undirbúningi 
og hönnunarferli. Vottunarferlið er tvíþætt. Á 
hönnunarferlinu er farið í gegnum fyrra vott-
unarstigið, en seinni vottun fer fram eftir að 
framkvæmdum lýkur. Fylgst er grannt með 
þróuninni allt hönnunar- og framkvæmdaferlið.

 Auk þessa eru byggingar sem eru viðbæt-
ur og endurbætur. „Við höfum ekki ennþá 
farið út í að taka þær í vottunarferli,“ segir  
Halldóra, „en þessar byggingar eru viðbygging 
við Menntaskólann við Sund, samkeppnisver-
kefni þar sem tillögum var skilað inn í síð-
astliðinn mánuði til dómnefndar. Síðan eru 
það endurbætur á sjúkra húsinu á Selfossi, 
sem er mjög stórt verkefni. Núna erum við 

að hef ja samkeppni um v ið bygg ing u v ið 
Fjöl brauta skóla Suðurlands, stækkun verk-
námsaðstöðu. Við Háskólann á Akureyri er 
verið að vinna við lokaáfanga á uppbyggingu 
á Sólborgarsvæðinu, en í þessum áfanga verða 
aðallega skrifstofur og aðstaða kennara.“

Snjó� óðavarnir
En það eru ekki aðeins húsbyggingar sem eru 
á ábyrgð Framkvæmdasýslunnar, því snjó-
� óðavarnir eru á hennar könnu. Núna er ver-
ið að byggja snjóf lóðavarnir á Austurlandi, 
Norðurlandi og Vestfjörðum. „Það fer að jafnaði 
einn og hálfur milljarður króna á ári í þessar 
framkvæmdir næstu  átta árin,“ segir Óskar. 
„Núna eru miklar framkvæmdir í Neskaupsstað, 
bæði svokölluð upptakastoðvirki og varnar-
garðar. Upptakastoðvirki eru stálgrindur sem 
eru settar ofarlega í fjöllin til að hindra að snjó-
� óð fari af stað. Síðan eru varnargarðarnir niðri 
við bæina, eins konar skálar sem grípa snjó� óð-
in ef þau fara af stað. Þeir geta verið allt að 20 
metra háir og alveg þverhníptir veggir þar sem 
snjó� óðin lenda á þeim. 

Í hönnun á þessum vörnum eru landslagsarki-
tektar alltaf kallaðir til. Þetta eru mikil mann-
virki rétt hjá bæjunum og tilvalin sem góð 
útivistarsvæði. Það er því lögð áhersla á að 

svæðið sé fallegt, t.d. með því að gera tjarnir, sá 
gróðri og gera göngustíga. Vinna af þessu tagi er 
einnig í gangi á Siglu� rði, Ísa� rði, Bolungarvík, 
Bíldudal og Patreks� rði.“

Leiguhúsnæði og tengsl við ferðaþjónustu
Framkvæmdasýsla ríkisins hefur einnig umsjón 
með ö� un leiguhúsnæðis fyrir ríkisstofnanir. 
„Við getum nefnt hjúkrunarheimilin sem dæmi,“ 
segja Óskar og Halldóra. „Hjúkrunarheimili sem 
eru í svokallaðri leiguleið hjá ríkinu. Í því felst 
að í stað þess að ríkið byggi og eigi húsnæðið, 
þá er samið við sveitarfélögin um að þau eigi 
og byggi hjúkrunarheimilin og leigi síðan rík-
inu til 40 ára. Þó þannig að ríkissjóður tryggir 
fjármögnunina í gegnum Íbúðalánasjóð. Ríkið 
er í rauninni að fá sveitarfélögin til að taka þetta 
að sér sem verktakar. Það er nú þegar búið að 
semja við ellefu sveitarfélög, þannig að í þennan 
pakka fara á næstu � mm árum þrettán milljarð-
ar króna, sem er gífurleg innspýting í atvinnu-
lí� ð á hverjum stað. Þau sveitarfélög sem þegar 
eru búin að taka sín hjúkrunarheimili í notkun 
eru Borgarnes og Akureyri. Garðabær er langt 
kominn en aðrir eru á undirbúningsstigi.

Við sjáum líka um önnur leiguverkefni, þ.e.a.s. 
þar sem ríkið tekur húsnæði á leigu í stað þess 
að byggja sjálft. Við sjáum um útboð og samn-
inga. Tilfærsla ráðuneyta við sameiningu ráðu-
neyta er líka á okkar borði.

Síðast en ekki síst, erum við með ýmis smá-
verkefni tengd ferðaþjónustu. Við gáfum 
út leiðbeiningarit um uppbyggingu ferða-
mannastaða í samvinnu við Ferðamálastofu 
og Hönnunarmiðstöð Íslands. Það má segja 
að tilgangur Framkvæmdasýslunnar sé að 
ef la framþróun okkar manngerða umhverf-
is. Við höfðum umsjón með byggingu brúar 
í Almannagjá á Þingvöllum og nú f ljótlega  
verður farið í samkeppni um hönnun göngu-
brúar yfir Markarf ljót.”
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Skipulag, byggingar og hönnun

   » “Sóknarfæri íslenskra fyrirtækja í þróunarlöndunum nær ótakmörkuð”

Markmiðið er að skapa ný 
atvinnutækifæri og draga úr fátækt
Gátt til útlanda má segja að sé y� rskriftin á lok-

aðri ráðstefnu sem haldin verður hér á landi 
16. október næstkomandi. Að ráðstefnunni standa 
íslenska vatnsútlutningafyrirtækið Brúarfoss og 
kanadísku fyrirtækin DeSC International og On 
Guard for Humanity. Markmiðið er að kynna íslensk-
um fyrirtækjum þau sóknarfæri sem felast í aðstoð 
við og uppbyggingu í þriðja heims ríkjum og � ótta-
mannabúðum víða um heim. Brúarfoss er nú þegar 
í samstar�  við kanadísku fyrirtækin um út� utning 
á vatni í gámum til þessara svæða og verða fyrstu 
gámarnir sendir af stað frá Íslandi þann 15. október.

DeSC International er ráðgjafafyrirtæki 
sem tók að sér að skila inn umsókn um um-
hverfiskvóta fyrir Brúarfoss til CDM (Clean 
Development Mechanism sem er skilgreint í 
12. grein Kyoto bókunarinnar) og í þeim tilgangi 
að endurskipuleggja fyrirtækið á þann hátt sem 
kra� st er til að geta � utt út vatn í miklu magni 
til � óttamannabúða víða um heim.

On Guard for Humanity eru hjálparsamtök sem 
hafa veitt f lóttamannabúðum aðstoð, einkum 
með því að útvega það sem til þarf frá fyrirtækjum 
um allan heim. Alberto de Souca Costas er forseti 
beggja fyrirtækjanna og segir hann að vatns-
skortur í þriðja heims ríkjum og � óttamannabúð-
um ha�  opnað risastórt tækifæri fyrir Brúarfoss 
til að � ytja út vatn og um leið láta gott af sér leiða.

Ótal verkefni í þróunarlöndunum
 „Ég er forseti beggja stofnananna,“ segir de 
Alberto, „en þær eru algerlega aðskildar. Þær hafa 
ólíkan tilgang og lagaramma og það sitja ekki 
sömu aðilar í stjórnum þeirra. Þær deila forseta en 
allt annað er ólíkt og hvorug stofnunin selur hinni 
nokkurn skapaðan hlut. Þetta er algerlega gegn-
sætt. Við áttuðum okkur á því að það væri 
hægt að f ly tja út vatn frá Íslandi í mann-
úðarskyni. Það er nefni lega ek k i hægt að 
f lytja vatn frá hvaða landi sem er. Þar sem 

aðstoð við þróunarríki og f lóttamannabúð-
ir fer í gegnum Sameinuðu þjóðirnar, þarf sú 
þjóð sem tekur þátt í verkefni að þessu tagi 
að vera á l ista sem heitir Annex 1 og hafa 
undirritað og staðfest Kyoto bókunina. Þau 
eru skilgreind sem iðnaðarríki og geta veitt 
aðstoð í þeim þróunarlöndum sem einnig 
hafa undirritað og staðfest Kyoto bókun-
ina. Við buðum Brúarfossi að aðstoða þá 
v ið sk ipulagning u og innri uppbygg ing u 
samkvæmt aðferðarfræði sem v ið köl lum 
„The R ipple Model ,“  verkef n i sná l g u n á 
umhverfiskvóta sem við eigum einkaleyfi á.

Það er alveg sama til hvaða þróunarlands þú 
ferð í dag, hvort sem það er ríkt eða fátækt, þau 
eru öll að leita að fjármagni til að byggja upp 
sitt samfélagsker� . Því miður, fyrir þessar þjóð-
ir, er ekki lengur hægt að fá styrki úr sjóðum 
frá Þróunarbankanum, Alþjóðabankanum eða 
Alþjóða gjald eyris sjóð num. Slíkir sjóðir eru ekki 

lengur til. Það sem þær geta hins vegar gert, er 
að skapa verkefni sem skila umhver� skvóta. Þar 
skiptir mestu að draga úr notkun jarðefnaelds-
neytis, þannig að við erum að tala um endur-
nýtanlega orku. Í þessum löndum eru í boði 
ótal verkefni sem skapa þeim stærri umhver� s-
kvóta og það eru þau verkefni sem við beinum 
sjónum okkar að. Við skoðum verkefnin til að 
kanna hvað sé hægt að gera, hvort þau skili 
umhver� skvóta eða ekki. Úr öllum þeim fjölda 
verkefna sem liggja fyrir, stöndum við kannski 
uppi með tíu verkefni sem raunhæft er að álíta 
að uppfylli öll skilyrði um umhver� skvóta.“

Engin stjarnfræðivísindi en...
Vissulega þarf ýmislegt f leira en endurnýt-
anleg orka að koma til svo hægt sé að skapa 
það sem ég kalla heildstæð verkefni sem skila 
umhverf iskvóta. Og v ið erum ekki að tala 
um líti l verkefni, heldur risastór verkefni. 
Til þess að taka þátt í þeim verkefnum þarf 
að uppfylla þrjú skilyrði: Draga úr þörfinni 
fyrir jarðefnaeldsneyti, skapa ókynbundin 
atvinnutækifæri í þróunarríkjunum sem felur 
í sér jöfn tækifæri fyrir alla og að mælanlega 
dragi úr fátækt. Þetta eru markmið okkar.

Þetta eru engin stjarnfræðivísindi, en þetta 
er ferli sem er bæði tímafrekt og f lókið. Á 
þessum forsendum undirrituðum við samn-
ing við Brúarfoss um að kaupa vatn af fyrir-
tækinu til að f lytja það til svæða í heiminum 
sem þurfa mest á því að halda. 

Ti l þess að koma vatninu á áfangastað 
þurfum við að finna áreiðanlega kaupendur 
erlendis. Í því skyni fundum við sérfræðifyrir-
tæki sem hafa verið könnuð í þaula og sérstak-
lega valin. Landið sem fær vatnið borgar ekki 
krónu fyrir það og fær aldrei krónu af þeim 
peningum sem lagðir eru í verkefnið, held-
ur gerum við viðskiptasamning við áreiðan-
lega kaupendur og þeir sjá síðan um að koma 
vörunni á leiðarenda. Þetta er nauðsynlegt 
vegna þeirrar sorglegu staðreyndar að mörg 
(en ekki öll) af þeim löndum sem fá styrki til 

verkefna, nota peningana í eitthvað allt ann-
að en þau verkefni sem þeir voru ætlaðir til. 
Við fjármálahrunið 2008 má segja að bankar 
um allan heim hafi vaknað upp við vondan 
draum og vitkast hvað þetta varðar. 

Þetta er aðeins nefnt brot af því sem taka þarf 
með í reikninginn til þess að fullklára verkefni 
í þróunar- og � óttamannaaðstoð. Markmiðið 
með ráðstefnunni er að fá eins mörg fyrirtæki 
og hægt er frá Íslandi til þess að taka þátt í 
nokkrum risastórum verkefnum í þessum 
löndum. Fyrirtækin sjálf þurfa ekki að vera 
stór; þau geta verið lítil eða meðalstór með góð-
an orðstír. Jarðhitafyrirtæki væri gott dæmi. 
Við erum með verkefni í nokkrum löndum þar 
sem eru aðstæður til þess að nota jarðvarma. 
En við erum einnig að skoða önnur svæði sem 
þurfa á endurnýjanlegri orku að halda.“

Kyoto bókunin skilyrði
„Það sem við fáum ekki á Íslandi, sækjum við 
til Evrópu, aðallega til Evrópusambandsins. Í 
þessari blöndu af fyrirtækjum sem við skipt-
um við eru örfá kanadísk fyrirtæki sem eru 
með starfsstöðvar í Evrópu. Eins og allir vita 
þá dró Kanada sig alfarið út úr Kyoto bókun-
inni í desember síðastliðnum og Bandaríkin 
hafa ekki staðfest sáttmálann. Kanadísk fyr-
irtæki eiga því ekki möguleika á að sækjast 
eftir þessum verkefnum nema þau hafi starfs-
stöðvar í Evrópu. Þess vegna urðum við að 
finna ásættanlega blöndu fyrirtækja frá ýms-
um löndum til þess að uppfylla kröfur þeirra 
sem f jármagna verkefnin og þeirra mann-
úðarsamtaka sem styðja okkur. Þetta snýst 
sem sagt ekki bara um að kaupa vatnið. On 
Guard for Humanity þarf að tryggja að vatnið 
komist alla leið til f lóttamannabúðanna.

Ráðstefnan sem við höldum á Íslandi er 
gríðarlega áhugaverð. Aðalræðumaður hennar 
er herra John Agyekum Kufour, fyrrum forseti 
lýðveldisins Ghana. Hann er stjórnarformaður 
Sanitation and Water for All sem er samstarfs-
verkefni Alþjóðabankans og Unicef.  Hann er 

einnig stjórnarformaður JAK mannúðarstofn-
unarinnar. Hún einbeitir sér aðallega að Afríku 
þar sem möguleikarnir á verkefnum af því tagi 
sem við veljum eru ótakmarkaðir. Afríka hefur 
allt til að bera til að hrista af sér nýlendufortíð-
ina og koma sér inn í 21. öldina.“

Skapar einnig atvinnu á Íslandi 
„ Í  sa mv i n nu v ið Br úa r foss eygðu m v ið 
möguleikana á að fá f leiri íslensk fyrirtæki 
til liðs við okkur, vegna þess að vatn skapar 
í sjálfu sér ekki umhver� skvóta. Hann næst 
eingöngu með verkefnum sem unnin eru í 
þróunarlöndunum. Hins vegar eru verkefni 
af þessu tagi atvinnuskapandi á Íslandi. Ef 
við tökum bara Brúarfoss sem dæmi þá þarf 
innra skipulag að ganga upp. Það þarf að koma 
vatninu í þar til gerðar umbúðir, � ytja það með 
vörubílum í skip og ferja það síðan til útlanda. 

Þegar við tókum þetta verkefni að okkur, 
veltum við því fyrir okkur hvort það væri fram-
kvæmanlegt. Aðaláhyggjuefni okkar var hvort 
það hefði skaðvænleg áhrif að taka allt þetta 
vatnsmagn frá Íslandi og � ytja það til annarra 
landa. Við fengum þau svör frá ráðuneytinu að 
það væri ekki vandamál. Við höfum í einu og 
öllu farið eftir umhver� slögum og –reglum. Það 
er mjög mikilvægt fyrir okkur þar sem út� utn-
ingur á vatni í stórum stíl er hreinlega bann-
aður í mörgum löndum. Það er mjög pólitískt 
spursmál og við blöndum okkur alls ekki í það. 
Ástæða bannsins er sú að stórar fyrirtækjasam-
steypur eiga hagsmuna að gæta vegna út� utn-
ings á vatni í � öskum. Sem betur eru til lönd sem 
ekki hafa tekið þann pól i hæðina. Ísland er eitt 
þeirra, sem og Nýja-Sjáland og Chile, auk eins 
eða tveggja Skandinavíuríkja.“

Mannúðarsjónarmiðið mikilvægt
„Þegar við áttum okkur á því að í heiminum er 
1.1 milljarður manna sem hefur aldrei smakk-
að hreint vatn, sjáum við hvað vandinn er mik-
ill. Við reynum að útskýra hvað það þýðir en 
það er svo auðvelt að horfa á þessa tölu eins og 

hverja aðra tölfræði. Það er svo er� tt að skilja, 
nema sjá með eigin augum, þjáningar þeirra 
sem veikjast af sjúkdómum sem berast með 
menguðu vatni – og deyja jafnvel úr þeim. 

En það er ekki nóg að gefa fólki vatn að drekka. Á 
ráðstefnunni í Reykjavík ætlum við ekki aðeins að 
ræða vandamálin og hvað Ísland getur lagt fram 
til að draga úr neyðinni. Markmiðið er að skapa 
ný atvinnutækifæri til að draga úr fátækt í þeim 
löndum sem við erum að � ytja vatnið til. Í því ligg-
ur sóknarfærið. 

Sú staðreynd að JAK stofnunin, sem er ein 
fremsta mannúðarstofnun í heimi, vill vinna með 
okkur er ekkert annað en stórkostlegt! Bara það að 
herra John Agyekum Kufour skyldi koma til okkar 
og óska eftir því að fá að � ytja erindi um Afríku er 
mikil lyftistöng. Hann sá þetta sem mjög jákvætt 
tækifæri til þess koma framtíðarsýn fyrir Afríku 
á framværi – og við erum áka� ega hreykin af því.

Brúarfoss verkefnið skipti ákaf lega miklu 
máli fyrir okkur. Þar á bæ hafa menn lyft 
grettistaki og það sem mér f innst svo vænt 
um er að þetta snýst ekki bara um „bisnes“ hjá 
þeim. Mannúðarsjónarmiðin eru ríkur þáttur 
í allri framkvæmdinni – annars væri þetta 
ekki mikils virði.“

Við getum raunverulega hjálpað fólki
„Ég er fremur jarðbundinn maður og y� rleitt 
ekkert uppri� nn út af ráðstefnum. En þessi ráð-
stefna hefur gripið mig föstum tökum af mann-
úðarástæðum. Við getum raunverulega hjálpað 
fólki sem þarf á því að halda. Mér � nnst eins og 
ég ha�  fundið fólk sem skilur staðreyndirnar á 
bak við tölfræðina, fólk sem vill gera eitthvað 
í stað þess að sitja bara og ræða vandamálið.

Það búa 43.6 milljónir manna í � óttamanna-
búðum víðs vegar um heiminn. Það eru � eiri en 
íbúar Kanada. En þegar maður sér þessa tölu 
í skýrslu, er hún bara tölfræði. Það deyja eitt 
þúsund og fjögur hundruð börn undir fimm 
ára aldri daglega vegna skorts á hreinu vatni. 
Þetta eru sláandi tölur á pappír en þegar við 
lesum þær í okkar þróuðu löndum er vandinn 

svo langt í burtu. Við höfum ekki hugmynd um 
hvernig stór hluti mannkynsins li� r – og hversu 
heppin við erum að búa þar sem við búum. En 
þegar öllu er á botninn hvolft erum við öll hluti 
af sömu keðju. Við erum öll manneskjur.

Markmið okkar með því að fá íslensk fyrir-
tæki til samstarfs við okkur er að draga úr fá-
tækt. Með því að draga úr fátækt, drögum við 
úr borgaróeirðum og enn meiri skel� ngu í þess-
um heimi. Ég vitna oft til orða Móður Teresu 
máli mínu til stuðning: Með því að hjálpa að-
eins einni manneskju, ertu að gera skyldu þína.

Ráðstefnan 16. október verður fyrsta ráð-
stefna sinnar tegundir á Íslandi. Með henni 
viljum við vekja athygli á aðstæðum stórs hluta 
mannkynsins – en við viljum fyrst og fremst 
vekja athygli á þeim tækifærum sem eru til 
staðar til að láta gott af sér leiða.

Það er ekki verið að biðja neinn um að gefa 
vinnuna sína. Allir sem taka þátt í verkefn-
um af þessu tagi fá greitt. Peningarnir fara 
aldrei til landanna sem verið er að hjálpa eða 
byggja upp, heldur til fyrirtækjanna og fólks-
ins sem v innur að uppbyggingunni. Eins 
sorglegt og það er, þá er það staðreynd að ef 
löndin sem þurfa á þessari uppbyggingu að 
halda fengju peningana í hendur, færu þeir 
oftar en ekki í eitthvað allt annað en verk-
efnin sem þeir áttu að fara í . Sem er ein 
meginástæðan fyrir því hvað mannúðarað-
stoð hefur oft reynst erf ið. Bara sú einfalda 
staðreynd að sjá ti l þess að hjálpin berist 
þeim sem þurfa á henni að halda. 

Við höfum fundið leið til að tryggja að það 
gerist og ef okkur tekst að byggja upp skipulag 
og kerfi í þessum löndum sem skapa atvinnu 
og auka lífsgæði, þá er fólkið hamingjusam-
ara og minni hætta á óróa. En til þess vant-
ar okkur fyrirtæki og mannskap sem getur 
styrkt innri stoðir þessara land, þjálfað fólk 
til að vinna hin ýmsu störf og kenna því að 
vera virkir þátttakendur í samfélaginu. 

www.bruarfoss.com -SS

Birgir Viðar Halldórsson og Alberto de Souca Costas handsala samning um útfl uttning á vatni frá Brúarfossi
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Skipulag, byggingar og hönnun

   »Margverðlaunuð rafmagnshjól á markaði hérlendis

Nú skal hjólað!
V ið segjum stundum að Ísland sé óheppilegt 

til hjólreiða vegna veðra og vinda og snjóa 
og skaf la; þetta sé einfaldlega of erfitt. En nú 
eru afsakanir slegnar út af borðinu með tilkomu 
rafmagnshjóla. Rafmagnshjól í Skipholti 33 hóf 
innf lutning á QWIC hjólunum frá Hollandi í 
júní síðastliðnum. Þetta eru hjól í hæsta gæða-
�okki og „með öllu,“ aurhlíf á brettunum, lok-
aða keðjuhlíf, díóðuljósum að framan og aftan, 
sterkan bögglabera með þrefaldri teygju svo 
hægt er að ferðast með tölvna sína, veskið, 
sundtöskuna eða matarinnkaupin. Hjólið hefur 

sjö gíra sem eru lokaðir inni i afturna� (engin 
utanáliggjandi tannhjól) og stýri sem hægt er að 
stilla á marga vegu. Hjólin eru smekkleg og vel 
hönnð – enda hafa þau hlotið fjölda 1. verðlauna 
í óháðum hjólaprófunum í Hollandi. 

Falleg, þægileg og notendavæn
Ragnar Kristinn hjá Rafmagnshjólum segir 
að fyrstu QWIC hjólin hafi komið á götuna 
árið 2006. „Hugmyndin kviknaði tveimur 
árum áður þegar tveir ungir hollenskir verk-
fræðingar fóru í 7 mánaða og 10.000 km langt 

hjólreiðaferðlag á milli Beirút og Peking. Í 
ferðinni fengu þeir hugmynd um að hanna 
og framleiða einfa lt , vandað og þægi legt 
borgarhjól með hjálp nútíma rafmagnstækni. 
Í framhaldi hófst samstarf v ið tæknideild 
Háskólans í Delft. Það samstarf stendur enn. 

Hollendingar nota hjólið sem samgöngu-
máta mest a l lra í hinum vestræna heimi. 
Rúmlega  30%  allra þeirra ferða eru á hjólum 
á móti 20% Dana – sem þykja nú ekki litlir 
hjólreiðamenn. En þetta snýst ekki bara um 
Hollendinga. Nútímamaðurinn er meira og 

minna háður samgöngum og rafmagnshjólin 
eru sjálfbær ferðamáti. Með þeim skapast nýr 
og umhverfisvænn valkostur til að komast á 
milli staða í borg og þéttbýli. Þar með leggjum 
við okkar af mörkum til minni bílaumferðar 
– sem nú þegar er orðið stórt vandamál hér, 
minni útblásturs og betri heilsu.“

Læknar og sjúkraþjálfarar mæla eindregið 
með þessum hjólum fyrir alla, ekki síst gigtar-
sjúklinga og QWIC hjólin eru frábær kostur. Þú 
færð alveg þá þjálfun og hrey�ngu sem þú vilt 
út úr hjólinu. Mótorinn hjálpar þér á móti vindi 
og upp brekkur – en þú stjórnar því.“ 

Barnastólar í hæsta gæða�okki
Rafmagnshjól í Skipholti bjóða einnig upp á 
mjög vandaða og �otta barnastóla sem passa 
á öll hjól. Þetta eru YEPP barnastólarnir sem 
koma einnig frá Hollandi. Stólarnir eru marg-
verðlaunaðir fyrir öryggi og hönnun og upp-
fylla alla ströngustu öryggisstaðla í Evrópu og 
Bandaríkjunum. Minni stólarnir sem eru festir 
á stýrisstöngina eru fyrir börn frá 9 mánaða 
upp í þriggja ára. Stærri stólarnir eru fyrir börn 
frá 9 mánaða og upp í sex ára. Þeir eru festir á 
bögglabera eða sætisstöng. Stólarnir eru í �ott-
um litum og hægt er að skipta um liti á ólum og 
axlapúðum. Á stólunum eru stór og vel staðsett 
endurskinsmerki. Síðast en ekki síst er hægt 
að fá léttan og fyrirferðarlítinn stólfót sem 
hægt er að taka með sér hvert sem er, til afa og 
ömmu, til vina eða á ka�hús. Ferðapoki með 
axlaról fylgir. Stóllinn er þá orðinn að barna-
stól. Stólarnir eru tilvalin gjafavara.

Rafmagnshjól senda hvert á land sem er. Til að 
kynna sér vöru og þjónustu fyrirtækisins bet-
ur er upplagt að fara á heimasíðuna www.raf-
magnshjol.is þar sem einnig er hægt að skoða 
lánatilboð fyrirtækisins og skilmála þeirra.

www.rafmagnshjol.is -SS

   »Geymið bílinn á hóteli meðan ferðast er erlendis

Bílahótel við Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar
B ílahótel (áður Alex bílahús) var stofnað 

árið 1993 og hefur allar götur síðan þjón-
ustað f lugfarþega er fara um Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. Frá upphafi hefur verið boðið 
upp á innigeymslu á bílum fyrir �ugfarþega, 
auk þess sem boðið er upp á öll almenn bíla-
þrif. Ennfremur er boðið upp á alla almenna 
viðhaldsþjónustu á bílum svo sem þjónustu-
skoðanir, smurþjónustu, dek kjaþjónustu, 

bifreiðaskoðanir, eldsneytisáfyllingar og í 
raun alla þjónustu sem snýr að bílum og þá í 
samstar� við löggild verkstæði, enda tilvalið 
að nýta tímann meðan dvalið er erlendis fyrir 
stórar jafnt sem smáar viðgerðir á bílnum.

Einfalt og  þægilegt
Það er mjög einfalt og þægilegt að geyma 
bí l i n n hjá Bí la hótel i .  Bí l nu m er la g t á 

skammtímastæðið (P1) sem er næst innritun-
arsal �ugstöðvarinnar. Í innritunarsal er síðan 
sjálfsafgreiðsluborð merkt Bílahótel, þar sem 
fyllt er út verkbeiðni, hún sett í hólf á borðinu 
ásamt lyklinum. Starfsmenn Bílahótels sækja 
síðan bílinn sama dag og fara með hann í inni-
geymslu. Þótt alltaf sé betra að panta þjón-
ustuna fyrirfram á vefnum www.bilahotel.is, 
er það ekki nauðsynlegt. 

Starfsmenn segja álag mismikið og því skyn-
samlegra að tryggja sér stæði, einkum ef þrífa 
á bílinn eða þjónusta á einhvern hátt. Það er 
óneitanlega þægilegt að koma heim eftir ferða-
lag erlendis og stíga beint upp í tandurhreinan bíl 
– sem er auk þess í lagi. Við heimkomu er aðstaða 
á hægri hönd þegar komið er út úr tollinum, þar 
bíður starfsmaður Bílahótels með lykilinn að 
bílnum eða lyklinum hefur verið komið fyrir í 
lyklaboxi.  Lykiltölur að boxinu hafa þá verið 
sendar með SMS í síma þjónustukaupa. Bíll 
eiganda bíður á skammtímastæði næst komu-
sal.  Sími er í afgreiðslunni, þar sem þjónustu-
kaupi getur náð beinu sambandi við Bílahótel.

Tryggingar og vöktun
Bí l a hót e l  er  s a m st a r f s a ð i l i  S a ga C lub 
Icelandair og fá félagar punkta þegar þeir nýta 
sér þjónustuna.

Bílahótel tryggir bíla fyrir tjóni er hlýst af 
þeirra völdum, en ekki fyrir tjóni eða tjónum, 
er aðrir geta valdið. Undanskiliði frá tryggingu 
er  vél- og rafbúnaður. Bíll er á ábyrgð eiganda 
á bílastæðum f lugstöðvar. Bílahótel áskilur 
sér rétt til að bílar standi utandyra á mestu 
álagstímum. Bæði bílahús og stæði Bílahótels 
eru vöktuð af viðurkenndu öryggisfyrirtæki.

www.bilahotel.is -SS

Það er alger óþarfi að skipta um alla eldhúsinn-
réttinguna þegar fólk vill breyta eldhúsinu hjá sér, 
segir Páll Þór Pálsson hjá Innréttingaþjónustu 
Bjarnarins ehf. í Ármúla 29 og bætir við: „Það er 
alveg nóg að skipta út hurðum og borðplötum og 
þú ert komin með nýtt eldhús. Þessu fylgir lítið 
sem ekkert rask, hvorki í pípulögnum né rafmagni 
og þú þarft ekki að endurnýja eldhústæki eins og 
eldavélina og ísskápinn. Það er töluvert um að fólk 

sé að velja þessa leið nú um stundir.“

Innréttingaþjónusta Bjarnarins er með hefðbundn-
ar eldhúsinnréttingar í öllum útfærslum, bæði ný-
tísku innréttingar og gamaldags. Páll segir þetta allt 

snúast um að hverju fólk sé að leita. „Við getum 
smíðað flest sem viðskiptavinir okkar biðja um. Við 
erum ekki svo staðlaðir að við getum ekki breytt 
út af staðli. Við erum með fjölmargar viðartegundir 
og liti og allar mögulegar tegundir af borðplötum.“ 
Eina sem þarf að gera er að skoða úrvalið á www.

bjorninn.is og velja.

„Þegar búið er að velja innréttingu, mætum við 
á staðinn og mælum allt rýmið nákvæmlega áður 
en smíði hefst. Við berum ábyrgð á öllum mál-

um,“ segir Páll.

www.bjorninn.is

Úrval eldhúsinnréttinga
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Skipulag, byggingar og hönnun

   » Línudans hefur hannað ný möstur til �utnings á rafmagni

Umhver�svæn, endingargóð 
og tæknilega fullkomin
L í nud a n s eh f .  er  u n g t í s len sk t verk-

fræðifyrirtæki sem sérhæfir sig í f lutn-
ingskerfum fyrir rafmagn. Fyrirtækið var 
stofnað af Háskólanum í Reykjavík, Magnúsi 
Rannver Rafnssy ni ásamt nok k rum ráð-
g ja fa f y r i r tæk ju m í Reyk jav í k . Ma rk m ið 
fyrirtækisins er að þróa markvisst umhverfis-
vænar en jafnframt hagkvæmar lausnir á því 
sívaxandi verkefni að f lytja raforku.

„Við byrjuðum 2008 að færa okkur inn á 
þetta svið, það er að segja �utningsker�n, til 
að skoða nýja lausnir á burðarvirkjum fyrir 
háspennumöstur,“ segja verkfræðingarnir 
Magnús Rannver Rafnsson  framkvæmdastjóri 
Línudans og lektor við Háskólann í Þrándheimi 
og Eyþór Rafn Þórhallsson  stjórnarformaður 
Línudans og dósent við Háskólann í Reykjavík. 
„Við byggjum í raun á nýrri hönnunarhugsun, 
nýjum efnum og nýrri aðferð. Við höfum þróað 
með okkur sýn á það hvernig raforku�utnings-
ker� 21. aldarinnar eigi að vera og vitum því 
hvert förinni er heitið með nýju tækninni.  
Háspennumöstur – eins og aðr ir mann-
gerðir hlutir – eiga að vera umhverf isvæn. 
Þau f lutningskerf i sem við erum núna með 
byggja á 80 ára gamalli tæknilausn, sem er 
uppfyllir ekki kröfur samtímans“ 

Þeir Magnús og Eyþór segja heiti fyrirtæk-
isins, Línudans, koma til vegna þess að það sé 
að fást við háspennulínur og bæta við: „Svo 
er stofnun nýsköpunarfyrirtækis hálfgerður 

línudans. Þetta er langt og strangt ferli. Það 
hverfa mörg slík fyrirtæki á braut – en við 
ætlum að hanga á línunni.“

Þriðja leiðin
Fyrsti styrkurinn sem Línudans hlaut var í 
gegnum „Átak til atvinnusköpunar“  sem sett 
var af stað á vegum Iðnaðarráðuneytisins. 
„Þar er fyrsta skrefið stigið segja Magnús og 
Eyþór. „Í kjölfarið á því verkefni, fáum við 
styrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís. Þar sýnir 
Tækniþróunarsjóður töluverða framsýni og 
skilning, ef litið er til umræðunnar í dag sem 
blásið hefur upp vegna raforku�utningskerfa. 
Sú umræða helgast af andstæðum, annars 
vegar að setja allt í jörð eða �ytja rafmagn með 
loftlínum. Hvað rafmagnið sjálft varðar,  sé ekk-
ert annað í stöðunni. En við erum að benda á 
þriðju leiðina. Í því felst að taka þur� tillit til 
�eiri þátta samtímis; umhver�s, hlutverks raf-
orku�utningskerfa og hagkvæmni. Til að þetta 
sé hægt án þess að halli á einn þáttinn í jöfn-
unni, þarf að gera breytingar á mörgum þáttum 
í ferlinu. Hvað útlitið varðar, þá er það nú einu 
sinni svo að fegurðin skiptir máli. En umhver�s-
f löturinn er margþættur. „Möstrin okkar eru 
ekki bara falleg, það er einfaldlega mun minni 
mælanleg mengun sem fylgir öllu ferlinu,  allt 
frá framleiðslu, í gegnum �utning og við notkun 
á línudans möstrum“. Þau eru helmingi léttari 
en hefðbundin stálmöstur. Þau eru tákn um 

nútímaverkfræði en ekki 19. aldar verkfræði. Við 
þurfum ekki annað en að horfa til Danmerkur 
á vindmyllurnar til að skilja það. Auk þessa er 
hægt að aðlaga þau  að umhver�nu. Það er hægt 
að velja hvaða lit sem er án aukakostnaðar sem 
talið getur. Slíkt er ekki hægt á hefðbundnum 
möstrum. Þau eru bara grá þangað ti l þau 
fara að ryðga og þá verða þau appelsínugul 
eins og á Hellisheiðinni núna.“

Tækifæri til út�utnings
Magnús og Eyþór segja Línudans stefna að því 
að koma af stað framleiðslu á Íslandi. Mikið sé 
í hú� þar sem framleiðsluáætlanir geri ráð fyrir 
um áttatíu störfum,  þegar framleiðsla ha� náð 
fullum afköstum, eftir 7-8 ár ef byrjað  væri í 
dag.. En hér er ekki  eingöngu verið að tala um 
markaðssvæðið Ísland, því  framtíðarmarkað-
urinn er stærstur erlendis. Íslenskt hugvit sem 
hægt er að �ytja út. Margar þjóðir hafa verið að 
glíma við sömu vandamál og Íslendingar varð-
andi þá neikvæðu ásýnd og neikvæðu ímynd 
sem hefðbundin raforku�utningsker� hafa. Þá 
eru �utningsker�n í Evrópu, Bandaríkjunum 
og í mörgum þróuðum ríkjum komin á enda 
síns æviskeiðs og þau þarf að endurnýja. Þetta 
kemur til viðbótar við mikla stækkun sem 
áætlað hefur verið að þur�.  Í þessu felast mik-
il tækifæri fyrir íslenska verkfræðinga. Ekki 
síst felast tækifæri í þeirri nýju þekkingu sem 
skapast, mögulega til þess að stofna enn önnur 

nýsköpunarfyrirtæki sem hafa áhuga á að not-
færa sér sömu nálgun og Línudans varðandi 
hagnýtingu trefjaplasts í hönnun og vöruþró-
un. Það skapast nýjar víddir með trefjaplastinu.

Hagkvæmur kostur 
Hvað hagkvæmni varðar segja Magnús og 
Eyþór að hagkvæmnin hafi í öllu ferlinu ver-
ið grunnforsenda í nálgun Línudans á við-
fangsefnið, henni sé vel hægt að ná ef upplagið 
er rétt. „Ef við tökum tillit til möguleikanna 
sem Línudansmöstur bjóða upp á, þá er ekki 
hægt að bjóða upp á þá með hefðbundnum 
stálmöstrum, það yrði einfaldlega of dýrt. 
Ef við tökum litina sem dæmi, þá er gríðar-
lega dýrt að setja hefðbundin stálmöstur 
í umhverf isvæna liti . Litir eru oft notaðir 
erlendis til þess að lágmarka umhverfisáhrif, 
en kostnaðurinn takmarkar notkunina við 
lítinn fjölda mastra“. Annar þáttur er ending. 
Tref japlastmöstur endast mun lengur en 
hefðbundin stálmöstur, þetta á sérstaklega 
v ið í „aggressívu“ umhverf i, s.s. v ið sjó og 
strendur eða í brennisteinsmengun. Erlendis 
er að f inna tref japlastframleiðendur sem 
halda því fram að þessi vara endist í 120 ár. 
„ Við tökum ekki svo djúpt í árinni (ekki hægt 
að sanna enn), en ljóst er að það er mikil 
reynsla nú þegar á Íslandi með tref japlast. 
Íslenskir bátar hafa verið í  sjó við strendur 
Íslands í bráðum 40 ár. Í sjó er um að ræða 
mun erf iðara endurtekið álag í söltum sjó. 
„Ef v ið tökum Hellisheiðina sem dæmi, þá 
eru þar stálmöstur bæði ný og gömul að ryðga 
með miklum hraða, út af brennisteinsmeng-
uninni. Stálmöstur eru ekki og munu aldrei 
verða samkeppnisfær við Línudansmöstur í 
verði eða gæðum á slíkum svæðum.

Línudansmöstur ryðga ekki og það þarf 
ekki að galvanhúða þau eins og stálmöstur. 
Galvanhúðin fel lur af stá lmöstrunum og 
mengar nánasta umhver� mastranna.

Enn einn m i k i lvæg u r þáttu r varðand i 
ha g k v æm n i er  f lut n i n g u r i n n .  Hön nu n 
Línudansmastra tekur m.a. sérstaklega mið 
af f lutningi. Fyrir utan mun minni heildar-
þyngd mastranna, borið saman við stál, þá eru 
Línudansmöstur hönnuð sérstaklega til þess 
að þurfa lítið rými í �utningi. Ennfremur hefur 
samsetningaraðgerðum á byggingarstað verið 
snarfækkað og eru í mörgum tilvikum einungis 
um 1/10 hluti af fjölda aðgerða margra hefð-
bundinna mastragerða Þetta skiptir miklu 
máli því uppsetning á möstrum getur verið 
háð veðri og er�ðum aðstæðum uppi á fjöllum

Óplægður akur
Eins og fram hefur komið eru Línudansmöstur 
gerð ú r  t ref ja st y rk t u pl a st i ,  sem opn-
a r  a lveg ný ja  hei m a v a rða nd i  for m og 

burðarþolshönnun, útlit, liti og fagurfræði – 
þar sé akurinn algerlega óplægður. „Þess vegna 
erum við að leggja áherslu á aðferð, ekki eina 
týpu, segja þeir Magnús og Eyþór. „Við getum 
framleitt hvaða form sem er og kjósum að gera 
það í samvinnu við kúnnann. Við höfum hins 
vegar  þróað ákveðnar grunntýpur samhliða 
rannsóknar og þróunarvinnu, sem við höfum 
notað til þess að átta okkur á mikilvægum 
þáttum í ferlinu, s.s. raunverulegum kostnaði 
sem og möguleikum í formi og fagurfræði. Um 
leið höfum við þróað hönnunarleiðbeiningar 
sem byggja á okkar hugmyndafræði og eru 
nauðsynlegar til þess að þróa nýjar gerðir.“ 
Í stuttu má l i felur það í sér að leitað er 
eftir jafnvægi á meðal þeirra mikilvægu þátta 
sem taka þarf tillit til; umhverfis, tæknilegs 
hlutverks og hagkvæmni. Við erum að tala 
um  umhverfisvæn raforkuf lutningskerfi sem 
einnig eru hagvæm, eitthvað sem við getum 
framleitt á samkeppnishæfu verði með þeirri 
tækni sem við erum að þróa.“

Magnús og Eyþór segja trefjaplast vera efni 
framtíðarinnar „Nýja Dreamliner Boeing þotan 
er að mestu úr trefjaplasti sem og nýjar �ugvélar 
frá Airbus, bátar hafa verið framleiddir  í trefja-
plasti í marga áratugi og hlutur þessa efnis er sí-
fellt að aukast á �estum sviðum verkfræðinnar. 
Ef menn þora að �júga í stórum trefjaplastsþot-
um á milli landa, ættu þeir að þora að nota efnið 
í raforku�utningsker�. Það er ekki verið að tala 
um að hætta að nota stál og steypu, heldur er 
sífellt hagkvæmara á mörgum sviðum að nota 
trefjaplast. Það er létt efni og endingargott.“

Hagkvæmni framleiðslunnar byggist ekki 
síst á framleiðsluhraðanum. Fyrst eru búin til 
mót fyrir það form sem valið hefur verið, en 
mótin eru tímafrekasti og dýrasti liðurinn í 
framleiðslunni, eftir það er framleiðsla hröð. 
Mótin er síðan hægt að nota aftur og aftur 
til að framleiða mikið magn eininga. „Þetta 
myndi auðvitað ekki borga sig ef við ætluðum 
að búa til tvö möstur. Mótin eru dýr en kostn-
aðurinn skilar sér margfalt þegar magnið er 
rétt“. Mikið magn er eðli raforku�utningskerfa 
og réttlætir að lagt sé út í ákveðinn stofnkostn-
að. „Við getum tekið sem dæmi, að ef á að reisa 
möstur fyrir hundrað kílómetra langa línu, þá 
getur verið um að ræða þrjú til fjögurhundruð 
möstur, allt eftir því hversu langt bil er á milli 
þeirra og um hvaða spennustig er að ræða.“

Alþjóðlegt samstarf
Línudans hefur verið í samstarf við háskóla í 
Stuttgart sem hefur innan sinna raða helstu sér-
fræðinga heims í trefjaplasti, þróun og hönnun 
efnisins sem slíks sem og notkunarmöguleikum. 
Auk samstarfs við háskóla og ráðgjafa erlendis  er 
Línudans í samstar� við háskóla í Þrándheimi, 
sem hefur sýnt viðfangsefnum Línudans mikinn 

áhuga og stutt verkefni þess vel.. „Við eigum 
jafnframt sterkt bakland hér heima í íslenskum 
samstarfsaðilum okkar,“ segja Magnús og Eyþór. 
Þar er um að ræða verkfræðistofuna Verkís, 
verk fræðistofu Jóhanns Indriðasonar, en 
þeir eru á meðal  helstu sérfræðinga okkar 
í háspennu. Þá eru, THG Ark itektar hluti 
samstarfshópsins auk f leirri aðila.

Sóknarfæri undir háværum kröfum
Í ljósi umræðu sem spunnist hefur um áætlanir 
sem kynntar hafa verið varðandi uppbyggingu 
ra fork u f lut n i ngsker f is i ns ,  er  v issu lega 
spennandi að horfa til þess að íslenskt nýsköp-
unarfyrirtæki vinni að því að þróa umhver�s-
vænar lausnir á þessu sviði. Þegar grannt er 
skoðað, er í mörgum tilvikum líklegast um 
umhver�svænustu leiðina að ræða sem völ er 
á í dag, bæði þegar loftlínur og jarðstrengir eru 
hafðir í huga . Það hlýtur að teljast afar mik-
ilvægt þegar horft er til þess hversu umdeild 
raforku�utningsker�n eru, en jafnframt þegar 
horft er til þess hversu mikið á eftir að byggja 
af raforku�utningskerfum á Íslandi, ef núver-
andi  áætlanir ganga eftir. Með nýrri hugsun 
og hagnýtingu nýrra efni og nýrra aðferða er 
þetta mögulegt á samkeppnisfærum verðum, 
borið saman við hefðbundar lausnir.  

„Samfélagslegir hagsmunir eru okkur efst í 
huga, í því felst að framleiða umhver�svæna 
örugga vöru á sem hagkvæmastan hátt og 
nota til þess nútíma verkfræði. Við tökum ekki 
ákvörðun um hvort stækka eigi �utningsker�ð 
eða ekki, en við viljum tryggja að það sé gert á 
sem bestan hátt, fyrir alla hlutaðeigandi aðila“ 
segja þeir félagar að lokum. 

www.linudans.org -SS
 Eyþór  Rafn Þórhallsson og Magnús Rannver Rafnsson.
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   »  Þróun samgöngutækja frá uppha�

Hraðferð y�r sögu 
almenningssamgangna
L íklega voru trjábolir og annað slíkt fyrstu 

samgöngutækin sem menn notuðu til að 
komast y f ir straumvötn og stöðuvötn eða 
meðfram ströndum. Fyrstu prammarnir og 
síðar bátar þróuðust út frá þessu en hvenær 
það gerðist er lítt þekkt. Sleðar voru aftur á 
móti fyrstu samgöngutækin á landi og til eru 
sleðar sem varðveist hafa í dönskum mýrum 
í 8.000 ár. Hjólið kom síðan til sögunnar tvö 
þúsund árum síðar, um 4.000 f yrir Krists 
burð, einhvers staðar í Mesópótamíu, en 
breiddist f ljótt út um nærliggjandi lönd. 

Sporvagnar, hestar og menn
Eftir hinar myrku miðaldir tóku menn við 
sér á ný og fundu upp ýmsa merka hluti og 
þar á meðal í samgöngutækni. Á f immtándu 
öld var í Þýskalandi farið að nota vagna á 
hjólum sem dreg nir vor u ef t i r brautum, 
einkum í námum.

Hjól þessa ra f y rst u spor va g na sem og 
brautirnar, voru úr tré, og entust því l ítið. 
Fljótlega var farið að nota málma í hjólin 
til að styrkja þau og jafnframt voru braut-
irnar gerðar úr málmteinum. Hestar eða 
menn voru notaðir ti l að draga þessi sam-
göngutæki. Málmteinar náðu samt ekki yfir-
höndinni fyrr en langt var l iðið á átjándu 

öldina. Vegirnir voru engu að síður enn afar 
slæmir og vagnar ek k i nema í meðal lag i 
þægilegir. Þróunin leiddi ti l þess að fram-
sýnir einstaklingar fóru að líta á járnbrautir 
sem mögulegan kost í lengri þungaf lutning-
um, ekki síst þar sem gufuaf lið var farið að 
láta til sín taka. Þetta var að sjálfsögðu í upp-
hafi iðnbyltingarinnar sem hófst um 1800 á 
Stóra Bretlandi og breiddist út um álfuna á 
næstu áratugum. Nítjánda öldin var ótrúleg-
ur framfaratími á öllum sviðum, ekki síst í 
samgöngumálum. 

Lestir og bifreiðar líta dagsins ljós
Fyrsta jarðlestin í heiminum var tekin í notk-
un í London árið 1863, rúmlega sex kílómetra 
leið milli Paddington og Farrington Road. 
Kerfið stækkaði ört á fyrstu árunum og var 
lengi vel það stærsta í heiminum. Næstu jarð-
lestakerfi tóku ekki til starfa fyrr en um alda-
mótin 1900, í New York og Búdapest. 

A lmennt urðu mik i l umsk ipti um alda-
mót i n 19 0 0 í  a l men n i ngssa mgöng u m á 
heimsv ísu . Bi f reiða r komu f ram á sjón-
arsv iðið, spor vagnasamgöng ur í borg um 
náðu sér á str ik og æ f leir i jarðlestakerf i 
tóku ti l starfa. Samkeppnin mil l i þessara 
samgöngumáta varð hörð og þegar líða tók 

á öldina má seg ja að einkabí larnir hefðu 
sig rað í baráttunni v ið a lmenningssam-
göngurnar. Sporvagnar hurfu víða af götum 
borganna og í þeirra stað komu strætisvagn-
ar, sums staðar meira að segja raf knúnir. En 
almenningssamgöngur áttu eftir að dragast 
enn meira saman og jafnvel strætisvagnarn-
ir voru orðnir óhagkvæmir þar sem þeir voru 
ek ki ful lnýttir nema hluta þess tíma sem 
þeir voru reknir. 

Almenningssamgöngur nútímans
Með t íð  og t í m a fór u s veit a r fé lög og í 
sumum ti l fel lum r ík isst jórnir að sty rkja 
a lmenn ingssamgöng u r, e .t .v.  sem þátt í 
þeirri viðleitni að minnka umferðarálagið af 
götunum á annatímum í stað þess að leggja 
sífellt breiðari götur með f leiri akreinum til 
að af kasta f leiri bílum. Samgönguyfirvöld í 
borgum voru í verulegri klípu víða um heim, 
einnig hér á landi. Borgir urðu stærri, fólks-
f lutningar meir i og gatnakerf i borganna 
réðu ekki við alla þessa umferð. 

Tvær leiðir voru a lgengastar v ið þessu. 
Annars vegar að láta al lt dankast og vona 
að fólk léti af óhentugri notkun einkabí la 
og ferðaðist frekar með almenningsfarar-
tækjum sem fyrir voru eða þá hins vegar að 

meðvitað bæta úr framboði á góðri þjónustu 
í almenningsf lutningum og fá fólk til að sjá 
kosti þess að nota slík kerf i í stað þess að 
ferðast í einkabílum. 

Jarðlestakerfi í stað einkabíla?
Á vesturlöndum leiddi þetta til endurmats 
á jarðlestakerfum, sem voru hlutfallslega í 
mestri notkun á millistríðsárunum og upp 
úr seinna stríði þegar einkabílar voru á fárra 
færi að eignast. Ný viðhorf varðandi þéttingu 
byggðar auk yfirvofandi eldsneytisskorts og 
loftmengunar samfara brennslu jarðefna-
eldsney tis gerðu jarðlestir á l it legan kost 
í þéttbýl i . Og það þrátt f yr ir að sl ík kerf i 
væru afar kostnaðarsöm í byggingu og tæki 
langan tíma að greiða upp jafnvel þótt notk-
un væri mikil. 

Annars staðar í heiminum, einkum í Kína, 
var vart um annað að ræða en að leggja afar 
af kastamik i l a lmenningssamgöngukerf i , 
ek ker t plá ss va r f y r i r ein k abí lau m ferð, 
ef þróunin yrði með sv ipuðum hætti og á 
vesturlöndum. Það er því ekki að undra að 
stærsta jarðlestakerfi heims er í Shanghai í 
Kína. Víða í Evrópu tóku samgönguyfirvöld 
borga að endurmeta stöðuna í umferðar-
málum þegar líða tók á síðustu öld. Það leit 
nefnilega út fyrir að einkabílum myndi fjölga 
verulega og elta þróunina í Bandaríkjunum, 
þar sem stefndi í að y f ir 700 bí lar væru á 
hverja 1000 íbúa, sem þýddi að hugsanlega 
yrðu f leiri bílar á götunum en einstaklingar 
sem hefðu ley f i t i l að aka þessum bí lum. 
Menn l itu sem sagt ti l Ameríku og l íkaði 
ekki það sem þeir sáu. 

   »Hópur sérfræðinga innan Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands

Metró-hópurinn
Metró-hópurinn, hópur sérfræðinga innan 

Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla 
Íslands var myndaður 2. maí 2008. Honum er ætl-
að að skoða framtíðarlausnir í almenningssam-
göngum höfuðborgarsvæðisins, einkum jarðlestir 
nefndar Metró. Markmið Metró-hópsins er að hægt 
verði að gera raunhæfa áætlun til frekari útfærslu 
og ákvarðanatöku um framkvæmdir á grundvelli 
þessarar frumkönnunar. 

Upphaf Metróhópsins má rekja til vinnu fjögurra 
fræðimanna við Háskóla Íslands við umsögn um 
þingsályktunartillögu um athugun á hagkvæmni 
lestarsamgangna árið 2007. (135 löggjafarþing, 
Þskj. 650, 402 mál. Í kjölfarið vaknaði áhugi hóps-
ins á frekari rannsóknum á þessu sviði. Þess má 
geta að borgir á vesturlöndum með vel undir einni 
milljón íbúa eru farnar að skoða metró sem raun-
hæfan kost til að leysa umferðarvanda í þéttbýli.

Mat Metró-hópsins, sem stendur að þessum 
fyrstu innlendu skrefum í háskólarannsókn-
um á sporbundnum almenningssamgöngum, er 
að fyllsta ástæða sé að �ytja inn og a�a nýrrar 
þekkingar á jarðlestum og almenningssamgöng-
um hér á landi. Metró - hópurinn er sannfærðum 
um að hægt sé að stunda slíkar rannsóknir við 
Háskóla Íslands og að hann sé kjörinn vettvangur 
til rannsókna á almenningssamgöngum, jarð-
lestum og orkumálum fólks�utninga. Þar sé hægt 
að ráða stúdenta og annað ungt fólk með fram-
tíðarsýn til að vinna að áhugaverðum verkefnum 
sem tengjast þessum hugmyndum. 

Þorsteinn Þorsteinsson
Aðjúnkt og sérfræðingur við 
Verkfræðistofnun HÍ
Kennir m.a. hönnun 
samgöngumannvirkja.

Birgir Jónsson
Dósent við umhver�s- og 
byggingarverkfræðideild
Kennir m.a. verkfræðilega 
jarðfræði og mat á 
umhver�sáhrifum.

Björn Kristinsson
Prófessor emeritus
Rafmagnsverkfræðingur.

Björn Marteinsson
Dósent í Umhver�s- og 
byggingarverkfr., sérfræðingur 
við Nýsköpunarmiðstöð. 
Kennir m.a. húsagerð, 
efnisfræði, húsbyggingartækni 
og heildarsýn.

Sigurður Erlingsson
Prófessor í umhver�s- og 
byggingarverkfræðideild
Kennir m.a. jarðtækni, 
grundun og jarðgangagerð.
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Skipulag, byggingar og hönnun

Björn Marteinsson.

   » Skilgreiningar að meistaraverkum, hugmyndir og úttektir

Erum að byggja upp þekkingu         
Það hafa reglulega komið fram hugmyndir 

um lestir á Íslandi. Sem dæmi má nefna að 
Eimreiðin, fyrsta málgagnið um lestir, kom út 1894 
og síðan eru talsmenn lesta og lestasamgangna 
stöðugt að láta í sér heyra. Járnbrautamál skutu 
upp kollinum af og til í umræðu manna hér á landi 
og hafa aldrei alveg dáið út. Þegar alþjóða�ug var 
�utt til Ke�avíkur í lok sjöunda áratugarins, leið 
ekki á löngu þar til fram komu hugmyndir um 
nauðsyn skjótari samgangna á milli Reykjavíkur 
og Ke�avíkur�ugvallar. Á Alþingi voru lagðar fram 
þingsályktunartillögur og sumar fengu þann fram-
gang að leitað var til erlendra ráðgjafa og gerðar 
tæknilegar skýrslu.

Samt eru ek ki nema sex ár l iðin frá þv í að 
Björn Kristinsson, prófessor emeritus í verk-
fræði, lagði til að farið væri að líta til jarðlesta 
í þéttbýli. Hann varð því fyrstur Íslendinga til 
að færa okkur niður fyrir yfirborð jarðar í þess-
um efnum. Hugmyndin vakti áhuga og gengu 
þrír aðrir háskólakennarar ti l l iðs v ið hann 
og stofnuðu þar með Metró-hóp v ið Háskóla 
Íslands. Þessir kennarar voru Birgir Jónsson 
dósent í umhverf is- og byggingar verk fræði, 
Sigurður Erlingsson prófessor í umhverf is- og 
byggingarverkfræði og Þorsteinn Þorsteinsson 
aðjúnkt og sérfræðingur í samgöngufræðum við 
Verkfræðistofnun HÍ. Síðar bættist við Metró-
hópinn Björn Marteinsson dósent í umhverfis- 
og bygg ingar verk fræði og sérf ræðing ur v ið 
Nýsköpunarmiðstöð.

Fyrsta verkefnið var að rita umsögn um þings-
ályktunartillögu um léttlestir sem samgöngu-
tæki. Fjórmenningarnir komu fram með þá við-
bót við þessa ályktun að kannað yrði líka, í sem 
víðustum skilningi, ábati og kostnaður af jarð-
lestum til almenningssamgangna. Ekki svo að 
skilja að þeir væru að leggja til að strætisvagna-
kerfið yrði lagt niður, heldur var jarðlestakerfinu, 
Metró, ætlað að bætast við samgönguframboðið. 

Höfuðborgarsvæðið sem fjölkjarnabyggð
„ Þa r  k omu m v ið  a ð  s k ipu l a g sm á lu nu m ,“ 
seg ja þei r Björ n K r ist i nsson og Þorstei n n 
Þorsteinsson. „Við höfum haldið því fram og 

erum ekkert einir um það, að full þörf sé á því 
að skipta Reykjavíkursvæðinu upp í bæjarhluta, 
eða kjarna, þar sem stutt væri í almenna þjón-
ustu innan hvers kjarna. Við erum í rauninni 
að tala um það að höfuðborgarsvæðið verði f jöl-
kjarnabyggð – í stað þess að f lytja alla borgar-
búa í Vesturbæinn á morgnana og út úr honum 
um eftirmiðdaginn. Á milli kjarnanna yrði lögð 
jarðlestarlína eða  línur, þannig að í stað þess að 
keyra úr úthverfunum í miðbæinn eða vesturbæ-
inn og leggja bílnum þar eða við Landspítalann, þá 
gæti fólk lagt bílum sínum við metróstöðina sína 
og tekið lestina y�r í næstu metróstöð - „Park and 
Ride“ eins og það er kallað í Bandaríkjunum. Það 
hefur sýnt sig erlendis að af slíku borgarskipulagi 
er margs konar ávinningur. Til dæmis hækkar 
landverð í kjörnunum, fasteignaverð getur hækk-
að verulega og í þessum kjörnum þrífast þjónustu-
fyrirtæki og menning – sem ekki eru til staðar í 
þessum hefðbundnu úthverfum í dag.“

Þegar þeir Björn og Þorsteinn eru spurðir hvernig 
gangi að fá fjármagn í þessa, vægast sagt, skyn-
samlegu framtíðarsýn, segja þeir að það ha� ver-
ið dræmar en kurteislegar viðtökur. „Við reyndum 
að af la styrkja víða en fengum aðeins styrk frá 
Landsvirkjun, sem við þökkum kærlega fyrir. Með 
þeim styrk höfum við getað sinnt tveimur nemum 
í meistaranámi í verkfræði – og nema í jarðfræði. 
En okkur vantar �eiri meistaranema, til dæmis í 
viðskiptafræði, því útreikningar á fýsileika og arð-
bærni og slíku er ekki beint okkar fag. Einnig vant-
ar okkur nema til að vinna á rafmagnssviðinu. 
Hins vegar höfum við notað þetta verkefni í nám-
skeiðum i umhver�s- og byggingarverkfræði og 
kynnum það hvar og hvernig sem við getum. Það er 
nefnilega ekki svo löng lykkjustundin, eins og kon-
an sagði – og það er raunhæft að byggja upp alla þá 
þekkingu sem mögulegt er til að við verðum tilbú-
in þegar, allt í einu, menn átta sig á því að það er 
komið að því að hrinda verkefninu í framkvæmd. 
Við höfum skrifað nokkrar greinar um málið og 
kynnt í fjölmiðlum, aðallega útvarpi og sjónvarpi 
og við höfum haldið málþing um almennings-
samgöngur, sem var einn af atburðum í tilefni af 
100 ára af afmæli HÍ. Málþingið var haldið í apríl 

2011 með þátttöku Reykjavíkurborgar, Strætó og 
Orkustofnunar.“

Fýsileiki og rekstrarkostnaður
Þau verkefni sem hafa verið eða eru í vinnslu hjá 
meistaranemum eru ritgerð um léttsporbí la-
kerf i ; það er að segja , kerf i sem f ly tur að og 
frá metróstöð, en dæmi um slíkt kerf i þekkja 
sumir frá Heathrow f lugvellinum í London sem 
tengir Terminal 5 við næstu bílastæði. Annað 
verkefni er könnun á möguleika á sporbundnum 
almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu, 
ekki eingöngu jarðlest, heldur líka ofanjarðar. 
Þriðja verkefni er síðan BS verkefni um jarð-
fræði og bergfræði á höfuðborgarsvæðinu með 
til liti ti l jarðgangagerðar fyrir jarðlestir. „Við 
höfum á borðinu skilgreiningar að f leiri meist-
araverkefnum,“ segja þeir Björn og Þorsteinn, 
„og erum að reyna að fá stúdenta í þau”.

„Við höfum áhuga á að kanna fýsileika þess A) 
að leysa yfirvofandi vandamál varðandi einka-
bí l ismann, B) að nota innlenda orku í stað-
inn fyrir innf lutta, C) að bæta umhverf ið með 
minni hávaða og svifryki sem fylgir minni bíla-
notkun og D) að sjá hver ábatinn verður af því 
að losa um land vegna minni þarfa á bílastæð-
um eða gatnamannvirkjum.“ 

Þegar þessir fýsileikaþættir eru ljósir, er hægt 
að fara að reikna út hver kostnaðurinn af f jár-
festingu, rekstri og viðhaldi yrði. 

Við höfum ekki fengið nákvæma úttekt á því 
hvað reksturinn myndi kosta en við höfum þó 
af lað okkur upplýsinga um verð á brautum og 
vögnum, verkstæðum og öðru sem fylgir. Ef hið 
opinbera ætlar að hirða 25% toll af því sem �utt 
verður inn til framkvæmdanna, þá verður þetta 
auðvitað dýrt – en það segir sig sjálft að því hag-
kvæmari sem framkvæmdin er, þeim mun ódýrara 
verður fyrir almenning að nota sér kerfið. Fólk 
verður að sjá sér hag í að nota það, ef dæmið á að 
ganga upp. Ég held að við getum alveg fullyrt að 
léleg notkun á strætó á höfuðborgarsvæðinu í dag 
er einfaldlega vegna þess að það þjónar borgarbú-
um ekki nógu vel. En, sem stendur, erum við að 
leita að nýjum arðsemisgrundvelli að verkefninu.“

Hvers vegna
Metró-ker�?         
Það eru ótal rök sem mæla með 

því að nú þegar verði farið að 
huga að samgöngumálum fram-
tíðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. 
Það dugar ekki lengur að stjórn-
málamenn hugsi til skamms tíma, 
eða rétt t i l þess að ha lda stóln-
um sínum fram yf ir næstu kosn-
ingar. Enda hefur sagan sýnt að 
þeir st jórnmálamenn sem verða 
ódauðlegir í sögu þjóðar eru þeir 
sem höfðu framtíðarsýn.

Og helstu rökin eru:

1Ma rg v ís lega r ný ju nga r ha fa 
orðið í samgöngum og gerð sam-

göngumannvirkja, einkum er lýtur 
að a lmenningsf lutning um, sem 
eru allrar athygli verðar. Má þar td. 
nefna miðlægt stýrðar lestir, nýj-
ungar í jarðgangnagerð og þar með 
nýjar forsendur við mat á arðsemi. 

2A r ð s e m i ,  s a m k v æ m t  h e f ð -
bundnum útreikningum, á ekki 

við þar sem líklegt er að mikill ábati 
geti orðið varðandi umhverfismál 
og það að losa undan vegum verð-
mætt land á yfirborði jarðar. 

3Þétting byggðar á höfuðborgar-
s væði nu í  s t a ð s í fe l lt  mei r i 

útþenslu er ofarlega á baugi í máli 
skipulagsfólks og almennings. 

4 Ja rð ef n a e ld sne y t i  er  i n n a n 
mj ö g  l a n g s  t í m a á  þr ot u m 

og áður en það gerist verður það 
væntanlega rándýrt. Á Íslandi er 
ti ltölulega hrein orka sem v inna 
má á sjálf bæran máta. 

5Þrátt f y r ir að Reykjav í k haf i 
verið auglýst sem reyk laus og 

hrein borg þá hafa mælingar sýnt 
að verulegrar loftmengunar verður 
vart meðfram stofnbrautum, a.m.k. 
við ákveðnar veðuraðstæður. 

6Metró getur verið mun þægilegri 
ferðamáti vegna þess að bið-

stöðvar eru þrifalegri og þar gætir 
ekki veðurs og v inda. Biðstöðvar 
geta einnig verið samkomustaðir og 
átt þátt í að gera hverfismiðstöðvar 
aðlaðandi og öruggar. 

Ekki eftir neinu að bíða
„Enn er ekki komið að því að taka fyrstu skó�u-
stunguna. Það er af og frá, en við höfum verk 
að vinna. Þegar og ef að því kemur, þarf að vera 
til þekking í landinu til að takast á við verkefni 
eins og þetta, hversu stórt eða lítið sem það 
verður. Ef við fáum að ráða munum við með tíð 
og tíma hafa fólk með þekkingu og kunnáttu á 
þessu sviði hér á landi og þurfum ekki að sækja 
allt til útlanda. Við erum ekki að segja að við 
séum að �nna upp hjólið og og auðvitað mun, 
ef af verður, hluti af endanlegum úttektum og 
undirbúningsvinna sótt til útlanda þar sem 
reynsla er af svona framkvæmdum.“

Þegar Björn og Þorsteinn eru spurðir hvern-
ig þeir sjái verkefnið þróast, segja þeir: „Eins 
og er, eru því miður fáir innlendir aðilar sem 
hafa sýnt verkefninu áhuga. Það eru hugs-
anlega Samtök atvinnulífsins sem gætu haft 
áhuga á að f járfesta í þv í , einnig erlend-
ir sjóðir – sérstaklega ef samband okkar við 
Evrópu yrði aukið. Við erum ekki í neinni 

tilraunastarfsemi í hagfræði, heldur erum við 
að byggja upp þekkinguna og það er ekki eft-
ir neinu að bíða. Því til sönnunar bendum við 
á að á örfáum áratugum hefur viðmið erlend-
is um arðsemi ker�s sem þessa, færst frá því 
að vera hagkvæmt fyrir milljón íbúa þéttbýli 
niður í f jögur hundruð þúsund íbúa byggð. 
Ástæðan er sú að eldsneytisverð hefur hækk-
að verulega og það hefur orðið mikil framför 
í öllu sem heitir sjálfvirkni. Lestarker� án ök-
umanna eru til og allar hugmyndir um verð-
mæti heilbrigðs umhverf is og hættuminni 
samgangna eru að breytast. Svo gætu svona 
kjarnastöðvar auðvitað verið menningar-
aukandi. Það eru til dæmis listaverk á öllum 
stöðvum i Stokkhólmi, �estum í Búdapest og 
frægustu listaverkin eru svo auðvitað í metró-
ker�nu í Moskvu.“ 

Bíllinn á ekki að jafngilda yfirhöfn
Þorsteinn og Björn segja þá Metró-hópnum 
ekki vera að berja neitt í gegn, heldu séu þeir 

einfaldlega að benda á að þjóðin þur� að vera 
viðbúin. „Veður skipast tiltölulega skjótt í lofti. 
Við byrjuðum á strætisvagnakerfi á höfuð-
borgarsvæðinu í kringum 1930, sem var ekki 
nema aldarf jórðungi eftir að fyrsti bíllinn 
kom til landsins. Það er orðið nokkuð þrosk-
að strætisvagnakerfið strax við breytinguna 
yf ir í hægri umferð. Á þeim tíma er kerf ið 
allvel skipulagt og allstór hluti fólks sem notar 
almenningssamgöngur í Reykjavík. 

Með árunum fækkaði hins vegar farþeg-
um vegna aukinnar bí laeignar og þá kom 
upp hugmynd um að samhæfa samgöng-
ur á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Það gerðist 
fyrir 10-20 árum, þannig að við erum þegar 
með sögu um stökk í almenningssamgöng-
um hér. Þegar kemur að næsta skrefi, er eins 
gott að til sé við HÍ þekking á því hvernig á 
að gera þetta. 

Ef allt gengi upp sjáum við fyrir okkur að 
höfðborgarsvæðinu yrði sk ipt upp í bæj-
arhluta , eða kjarna, og það eru auðv itað 

líti l takmörk fyrir því hvað þeir gætu ver-
ið margir. Á milli þessara bæjarhluta yrði 
lestarkefi, að stórum hluta neðanjarðar, sem 
myndi tengja saman alla þessa kjarna. Slíkt 
myndi breyta þróun byggðarinnar þannig 
að einkabíllinn yrði ekki eins áberandi og 
hann er nú og lítur út fyrir að verða á næstu 
árum. Hugsjónin er auðvitað bætt umhverfi 
og minni notkun einkabíls í þéttbýli, án þess 
að það komi niður á þægindum eða tíma sem 
fer í ferðir innan þéttbýlisins.  Þú átt ekki að 
þurfa að nota bílinn sem yfirhöfn. Við erum 
sannfærðir um það að sú þróun sem hefur ver-
ið undanfarið muni ekki verða til góðs, það 
sé full ástæða til að bregðast við, en fyrst er 
að a�a þekkingar. Við erum á því stigi núna. 

Með verkefni af þessu tagi, getum við líka tek-
ið þátt á heimsvísu í þróun á búnaði og hug-
myndafræði. Við gætum hugsanlega búið til 
eitthvað sem kæmi að gagni annars staðar.“ 

tth@hi.is og bjornkr@hi.is -SS

   »Björn Marteinsson arkitekt og verkfræðingur sér marga kosti við að koma upp lestarker� á höfuðborgarsvæðinu

Daglegur ferðamáti fólks er félagslega 
fjandsamlegur og óásættanlegur
B jörn Marteinsson arkitekt og verkfræðing-

ur hjá Nýsköpunarmiðstöð og dósent 
við Háskóla Íslands gekk nýverið til liðs við 
Metróhópinn. Hann er verkefnisstjóri í verkefn-
inu Betri borgarbragur, verkefni sem er styrkt af 
Rannsóknaráði og er samvinnuverkefni nokkurra 
arkitektastofa, Nýsköpunarmiðstöðvar og HÍ.  Í 
því verkefni er verið að kanna hvernig hægt sé að 
breyta þéttbýli þannig að það verði sjálfbærara. 

„ Fe r ð a þ ö r f  e r  r o s a -
lega miki l hér hjá ok k-
u r,  s ér s t a k le ga  hér  á 
Reykjavíkursvæðinu,“ 
segir Björn og bætir við: 
„Byggðin er dreifð vegna 
þess að borgin byggist á 
svokölluðum aðskilnað-

artíma, tíma þegar búsetu, annars vegar, og 
atvinnu, hins vegar, var haldið aðskildu - sem 
er ólíkt því sem gerist í eldri borgum þar sem 
allt er í graut. Okkar hraða uppbygging verður á 
tímabili þegar þetta þótti snjallt.“

Sjötíu þúsund bílar á dag
„Þetta gerir það að verkum að atv inna á 
Reykjavíkursvæðinu er nokkurn veginn með 
norðurströndinni í Reykjavík. Það skýrir þessa 
gífurlegu strauma sem koma innan borgar-
innar, vestur Miklubraut og Hringbraut á 
morgnana. Það fara um 70.000 bílar þarna um 
yfir daginn. Þetta er eins og f lóðbylgja. Hún 
stendur að vísu stutt, í tveimur risastórum 
gusum á morgnana, en drei�st aðeins meira 
í eftirmiðdaginn. Svo er norður/suður ásinn, 
straumurinn sem fer Kringlumýrarbrautina á 
morgnana og til baka á kvöldin. 

Þessi gríðarlega þörf fyrir umferðarkerfi er 
stóra vandamálið í borginni. Því er stýrt af 
þörf heimilanna til að geta farið hvert sem er 
að eigin hentugleikum – einkabíllinn ræður 
algerlega, sem verður svo til þess að gatna-
kerfið hér er alveg yfirgengilegt í ekki stærri 
borg. Við erum að tala um einstaklinga sem 
ferðast í bílum sem eru á annað tonn, iðulega 
einn í hverjum bíl. Það þarf einhvern veginn 
að leysa þetta.“

Sjálfbær hver�
„Ég hitti Metrófélagana til að heyra hvaða 
hugmyndir þeir hafa og þeirra hugmynd er 
að leysa þessa f lækju með neðanjarðarlest, 
með suður/norður og austur/vestur lestum. 

Í Betri borgarbrag höfum við komist að þeirri 
niðurstöðu að það þurfi að breyta borginni. 
Það þarf að gera hverfin sjálf bærari þannig 
að það sé hægt að lifa innan minna svæðis 
án þess að vera neyddur til að fara langt út 
fyrir heimasvæðið hvernig sem það er skil-
greint. Hverfi með skóla, verslanir, atvinnu. 
Það mun að sjálfsögðu taka áratugi að laga 
borgarmyndina en þangað til þurfum við að 
bregðast við þessari ferðaþörf.

Ef maður gefur sér að einkabíllinn sé ekki 
góð leið, þá verður að �nna aðra leið, sem er 
a lmenningssamgöngur. Ef það er nok kur 
leið að leysa málið með neðanjarðarlest, þá 
er Metróhópurinn á réttri leið. Til þess að al-
menningssamgöngur skili árangri þá verða 
samgöngur að vera örar, svo biðtíminn verði 
stuttur og nauðsynlegt að ferðatíminn verði 
sem stystur svo samanburður við aðra ferða-
möguleika verði áhugaverður. Slíkt er ekki 
auðvelt að leysa með strætó, vegna þess að 

þar eru svo margar þveranir á Miklubraut og 
Hringbraut. Strætó ofanjarðar getur ekki auð-
veldlega verið í fasa við umferðarljós vegna 
þess að hann er alltaf að stoppa. Til þess að 
leysa þætti þyrfti strætó að hafa forgang í 
stýringu ljósanna og ekki auðvelt að sjá hvaða 
áhrif slíkt hefði á aðra umferð sem þá getur 
ekki verið í fasa við umferðaljósin. Það er ekki 
til pláss til að byggja hæðaskipt gatnamót á 
allar þessar götur, auk þess sem ekki er hægt 
að sætta sig við að plássþörf undir umferðar-
mannvirki blási endalaust út.

Það er ávallt viðkvæðið hér að það sé of dýrt 
að fara ofan í jörðina og að jafnvel lest ofanjarð-
ar verði óhagkvæm. Í Bergen, Noregi, sem er 
borgarker� rúmlega tvöfalt stærra heldur en 
Reykjavík er nú verið að byggja lestarker� inn-
anbæjar til að leysa umferðarvandamálin þar. 
Það er full ástæða til að skoða hvaða möguleik-
ar eru í stöðunni og ekki hægt að slá þetta út 
af borðinu án ítarlegrar könnunar.“

Jarðgöng, stokkar eða einteinungar
Það væri mjög áhugavert ef hægt væri að leysa 
almenningssamgöngumálin. Í slíkri lausn þarf 
vitaskuld að gæta þess að hún sé hagkvæm fyrir 
bæði einstaklinga og heildina, en hagsmunirn-
ir eru margvíslegir og matið verður �ókið. Ef við 
hugsum slíka lest alfarið neðanjarðar, þurfum við 
að átta okkur á því hversu langt  þarf að vera á milli 
stoppistöðva. Ef stutt þarf að vera á milli stöðva þá 
er spurningin hvort þetta er meira eins og strætó 
með biðstöðvar ofanjarðar. 

 „Ef maður ætlar að hafa slíka lest neðanjarð-
ar, held ég að Metróhópurinn sé að hugsa um 
jarðgöng. En það er ekkert endilega nauðsyn-
legt. Það er alveg eins hægt að grafa stokk og 
setja þak á hann. Þetta er ein akrein án þverana 
og þess vegna hægt að stinga sér niður, ekkert 
meira fyrirtæki en undirgöng fyrir gangandi eða 
hestamenn. Það eru ótal möguleikar, við þurf-
um bara að komast að því hvað hentar okkur og 
það er engin þörf fyrir stór og mikil biðskýli ef 
fólk veit að það þarf ekkert að bíða nema �mm 
mínútur í mesta lagi. Áhugi minn á hugmynd-
um Metróhópsins snýst um það hvernig við get-
um leyst ferðirnar austur/vestur, norður/suður 
á sem hagstæðastan hátt. Það er alveg ljóst að  
þetta þarf að vera neðanjarðar að hluta. Það er 
líka hugsanlegt að fara með þetta í einteinunga 
fyrir ofan umferðina eins og í Seattle en spurning 
hvort það verði ekki enn dýrara.“

Ekki í staðinn fyrir strætó
„Slík lest kæmi ekki í staðinn fyrir strætó, heldur 
væri til að bæta við þjónustuna. Það þyrfti áfram 
strætó sem sinnti þessum meginásum, en ekki 
endilega á nákvæmlega sömu braut og hrað-
tengingin.  Strætókerfi þarf til að sinna hverfa-
þjónustu og koma fólki í tengsl við meginásana tvo, 
þessa þjónustu þarf þá að e�a svo �öskuhálsinn í 
umferðartengingunni verði ekki innan hverfanna.  

Sá ferðamáti sem við búum við í dag er félags-
lega fjandsamlegur. Að vera lokaður inni í búri í 
stresskasti á leið í og úr vinnu alla daga er óásætt-
anlegt. Það er ótrúlega er�tt andrúmsloft hérna á 
höfuðborgarsvæðinu. Ég held að það sé að hluta 
til vegna þeirrar gatna- og umferðar ómenningar 
sem við búum við. Það væri mjög gott að geta stytta 
vinnutímann um mánuð á ári með bættum og hag-
kvæmari samgöngum, eða þá að geta eytt pen-
ingunum í eitthvað annað en bíla.“

bjomar @hi.is -SS

Metró félagarnir  Þorsteinn Þorsteinsson, Bigir Jónsson, Björn Kristinsson, Sigurður Erlingsson og Björn Marteinsson.

Hugsanlegt lestarkerfi með 7 stoppistöðvum og til viðbótar er viðgerðarstöðhjá slippnum.
(Mynd úr verkefni stúdenta vorið 2011 um mögulegt metró-kerfi fyrir höfuðborgarsvæðið)
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Skipulag, byggingar og hönnun

   »Ókeypis tímarit um íslenska ferðaþjónustu

Icelandic Times
Icelandic Times er t ímarit um íslenska 

ferðaþjónustu sem Land og Saga gefur út. 
Tímaritið er gef ið út annan hvern mánuð 
í 40.000 eintökum og er dreift ókeypis hér-
lendis og erlendis. Meðal annars eru rúmlega 
þúsund eintök send á ferðaskrifstofur um 
allan heim. Það liggur frammi í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar, öllum upplýsingamiðstöðvum 
landsins, á hótelum og gistihúsum, þjónustu-
stöðvum, veitinga- og kaffihúsum.

Ic e l a nd ic  Ti me s hef u r  v er ið  ge f ið  út 
f rá 2009 og f ja l lar um ferðaþjónustuna á 
Íslandi í máli og myndum. Tímaritið er gefið 
út á ensku, þýsku og frönsku. Stefnt er að 
spænskri útgáfu á vordögum.

Erlendir sem innlendir ferðaskipuleggjend-
ur styðjast töluvert við Icelandic Times við 

skipulagningar ferða til Íslands. Einnig nýtist
það leiðsögumönnum og hinum almenna 
ferðamanni mjög vel. Tímaritið er eins konar 
texta- og myndabanki og hefur að geyma allt 
það nýjasta í ferðaþjónustunni, sem og það 
sem á sér langa sögu, allt sem vel er gert og 
hefur alla burði til að lifa af óræða tíma.

Hjá Icelandic Times er metnaður lagður í 
vandaðan og vel skrifaðan texta með réttum 
upplýsingum. Auk upplýsinga um fyrirtæki í 
ferðaþjónustu er mikið um efni almenns eðl-
is. Má þar meðal annars nefna úttekt á ís-
lensku sauðkindinni, sérkenni hennar og líf, 
allt frá getnaði til slátrunar. Einnig greinar 
um fuglalíf á Íslandi. Reynslan sýnir okkur 
að ferðamaðurinn kann vel að meta að fá 
upp í hendurnar fuglagreinar Jóhanns Óla 

Jóhannssonar, auk annarra greina um sögu, 
jarðfræði og dýralíf . Sl íkar greinar nýtast 
leiðsögumönnum einnig afar vel. Áhugaverð 
og fræðandi umfjöllun getur því veitt líkleg-
um sem ólíklegum áfangastöðum gildi í huga 
ferðamannsins og haft þannig áhrif á ferða-
mannastrauminn allan ársins hring.

Umfjöllun Icelandic Times á ferðaþjónustu-
fyrirtækjum er ekki skrifuð í auglýsingastíl, 
heldur unnin á grundvelli blaðamennsku. 
Flest i r  ferðaþjónu st ua ði la r ha fa m i k la 
ástríðu fyrir starfseminni sem þeir eru að 
byggja upp og vilja koma henni á framfæri; 
eitthvað sem þeim finnst einstakt og fram-
úrskarand i v ið sit t f y r i r tæk i . V ið leitu-
mst við að aðstoða viðskiptavini okkar í að 
koma þeirri ástríðu til skila á faglegan hátt. 

Icelandic Times kemur næst út í nóvember. 
Það hentar vel þeim  aðilum sem eru að byggja 
upp vetrarferðaþjónustu vegna þess að það hef-
ur sýnt sig að ferðamönnum hingað til lands y�r 
vetrartímann fjölgar jafnt og þétt. Auk þess sem 
tímaritið er ge�ð út er það aðgengilegt á netinu á 
www.icelandictimes.is

Innan tíðar mun bók sem ber heitið Icelandic 
Times koma út á ensku. Bókin verður 320 síð-
ur og afar vönduð. Auk hundruða greina, bæði 
nýrra sem og þeirra sem áður hafa birst í tímariti 
Icelandic Times, verður fjöldi korta í bókinni, til 
dæmis landshlutakort og götukort. Einnig verður 
töluverð umfjöllun um gróðurfar og dýralíf, með-
al annars fuglalíf í hverjum landshluta.  Í bókinni 
verður mikið magn ljósmynda, til dæmis í formi 
ljósmyndasíðna frá hverjum landshluta.

   »Miguel og Monica Islandia á Spáni

Icelandic Times 
gagnast okkur 
mjög vel
M iguel Pindado og eiginkona hans Mónica 

reka ferðaskrifstofuna Islandia á Spáni. 
Eins og heiti fyrirtækisins ber með sér, sérhæ�r 
það sig í ferðum til Íslands. Þar er boðið upp á 
sérhannaðar ferðir fyrir einstaklinga og hópa, 
skipulagðar hópferðir og í hvaða tilgangi sem er. 
Fuglaskoðunarferðir, fossaskoðunarferðir, 
hestaferðir, gönguferðir, hringferðir, hefðbundn-
ar skoðunarferðir – allt er inni í myndinni.

Þekking hjónanna á Íslandi á sér langa sögu. 
Miguel var svæðisstjóri Flugleiða í Marid árum 
saman. Monica hefur lengi starfað sem leiðsögu-
maður í Íslandsferðum. Þau hafa ekki lengur 
tölu á ferðum sínum hingað til lands en stofn-
uðu ferðaskrifstofuna Islandia árið 2006.

Is la nd ia er meða l þei r ra r ú m lega eit t 
þúsund ferðask ri fstofa sem fá t ímarit itð 
Icelandic Times sent um leið og það kemur út 
annan hvern mánuð. Miguel og Monica segj-
ast afar hrifin af tímaritinu og noti það mikið. 
Monica segir upplýsingarnar mjög gagnlegar 
og hjálplegar. „Auðvitað erum við sem skipu-
leggjum ferðalög alltaf að leita að einhverju 
nýju og áhugaverðu fyrir viðskiptavini okkar 
sem eru frá Spáni, Frakklandi og Portúgal og 
það er mikill hraði í uppbyggingu ferðaþjón-
ustu á Íslandi. Það er dásamlegt að fá upplýs-
ingar á tveggja mánaða fresti um það sem er 
nýjast og hvað sé að breytast. Við fáum oft 
skemmtilegar hugmyndir þegar við förum í 
gegnum Icelandic Times.

Mig uel og Monica eru ný far in af tur t i l 
Spánar eftir að hafa ferðast um Ísland í kjölfar 
Vest norden ferðakaupstefnunnar. Tilgangur 
ferðarinnar að þessu sinni var að skoða hótel 
og gistihús. Monica segir þau hafa skoðað sex-
tíu og sjö hótel og gististaði sem hún las fyrst 
um í Icelandic Times. „Við erum alltaf að leita 
að skemmtilegum, notalegum, áhugaverðum 
stöðum fyrir viðskiptavini okkar. Þetta hafa 

verið allt frá litlum gistiheimilum upp í hótel í 
hæsta gæða�okki. Við þurfum stöðugt að fylgj-
ast með vegna þess að við skipuleggjum ferðir 
fyrir hundruði Spánverja, Portúgala og Frakka 
hingað á hverju ári og það er afar hjálplegt að 
geta �ett upp í íslensku tímariti, sem er faglega 
unnið, til að fá hugmyndir. 
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   » Sjávarfallavirkjun í Þorska� rði

Ónýtt orkulind á 
Vestfjörðum
Hu g my nd i r  u m s jáv a r fa l l a-

virkjun þvert yfir Þorskafjörð, 
sem einnig myndi þjóna sem brú, 
hafa vakið talsverða athygli sem 
einn mög uleika í f ramtíðarleg u 
Vestfjarðarvegar um Gufudalssveit í 
Reykhólahreppi. Sjávarfallavirkjanir 
hafa þar t i l nú ek k i far ið hátt í 
samfélagsumræðunni , en helst i 
hugmyndasmiður virkjunarinnar, 
Bjarni M. Jónsson sérfræðingur í 
auðlindastjórnun, telur að hér sé 
um að ræða lausn sem þjóni óskum 
heimamanna um bættar samgöngur 
og á sama tíma beisli áður ónýtta 
orkuauðlind án þess að raska lífríki 
svæðisins á verulegan hátt.

Kjöraðstæður í Þorska� rði
Sjávarfal lav irkjanir geta verið af 
margvíslegum toga, en sú sem hér um 
ræðir nýtir sér fallhæð � óðs í � rðin-
um. Það er gert með því að reisa garð 

þvert yfir mynni Þorskafjarðar frá 
Reykjanesi y� r á Skálanes sem, með 
sérstökum lokum, hleypir � óðinu inn 
í fjörðinn. Þegar hættir að � æða inn í 
fjörðinn falla lokurnar að stöfum og 
varna því að sjórinn fari sömu leið 
út. Þá er beðið í ákveðinn tíma þar til 
hæðarmunur sjávar er nægjanlegur 
sitt hvoru megin við garðinn, en þá er 
vatni hleypt á þar til gerðar vélar sem 
fara þá að framleiða raforku. Notuð 
er hefðbundin tækni við orkufram-
leiðsluna sem komin er á áratuga 
reynsla við virkjun sjávarfalla víða í 
heiminum. Eftir umtalsverðar rann-
sóknir telur Bjarni að aðstæður fyrir 
slíka virkjun séu líklega hvergi betri 
við Ísland heldur en í Þorska� rðinum. 
„Flóðahæðin er að öllum líkindum 
hæst á öllu landinu í Breiðafirði, en 
til að hámarka nýtingu slíkra virkj-
anna þarf að ná sem mestri hæð. Það 
hefur komið í ljós við mælingar að 

jafnaðarf lóðahæðin í Þorskafirði er 
um 3.6 metrar og fer hátt í sex metra 
þegar mest er, sem er töluverð hæð í 
þessu samhengi,“ segir Bjarni.

Þannig gæti virkjun í Þorskafirði 
framleitt um 180 gígavattstundir 
á ári, en Bjarni bendir á að það sé 
svipað því sem allir Vest� rðir noti á 
ári hverju. „Það má benda á það að 
á Vestf jörðum er í dag ekki fram-
leitt nægilega mikið rafmagn fyr-
ir svæðið sjálft og þarf því að � ytja 
rafmagnið að annars staðar frá. Í 
ofanálag má svo benda á að hæsta 
bilanatíðni á raforkuker�  landsins 
er hér á Vestfjörðum,“ segir Bjarni. 
Þetta segir hann geta komið nið-
ur á atvinnulí�  svæðisins, en aðilar 
sem mögulega hefðu áhuga á ein-
hverskonar framleiðslu á svæðinu 
hugsi sig líklega tvisvar um þegar 
orkuframboðið er með þeim hætti.  

Sjávarfallavirkjun sem þessi er þó 
alltaf háð � óði og fjöru og getur því 
ekki framleitt rafmagn allan sólar-
hringinn. „Þetta er lotubundin fram-
leiðsla sem myndi framleiða 10-11 
klukkutíma á sólarhring og þyrfti þá að 
� ytja inn rafmagn þann tíma sem fram-
leiðslan liggur niðri. Þessu má því líkja 
við vindmyllur, nema að það er alltaf 
vitað fram í tíman hvenær framleiðslan 
mun eiga sér stað og það má þá stilla það 
af við framleiðslu sem þolir lotubundna 
framleiðslu á rafmagni,“ segir Bjarni.

Framtíðarlega Vestfjarðarvegar
Framtíðarlega Vestfjarðarvegar hef-
ur verið talsvert umdeild og ekki all-
ir á eitt sáttir um hvaða leið sé best 
að fara. Það hefur komið fram í máli 
Ögmundar Jónassonar, innanríkis-
ráðherra, að svokölluð hálsaleið, sem 
færi um Ódrjúgsháls og Hjallaháls, 
sé ekki lengur inni á borðinu og hafa 
dómstólar þegar ályktað að tillaga 
Vegargerðarinnar um að fara þvert 
y� r Gufufjörð og Djúpafjörð og um 

utanverðan Þorskaf jörð í gegnum 
Teigsskóg, eða leið B, verði heldur 
ek k i far in. Það þýðir þó ek k i að 
sjávarfa l lav irkjunin, eða Leið A ,  
verði fyrir valinu, en innanríkisráð-
herra hefur lýst því yfir að ólíklegt 
sé að verði farið í dýra framkvæmd 
sem sl íka á næstu misserum, en 
kostnaðurinn er talinn vera á milli 
10 og 14 milljarðar.

Bjarni bendir þó á að forkannan-
ir sýni að virkjun í Þorskafirði geti 
staðið undir sér og farið að sk ila 
ha g naði ef t i r  u m t íu á r og þa r 

með borgað brúnna og veginn yfir 
fjörðinn. „Framkvæmdin myndi því 
í raun ekki lenda á skattgreiðend-
um. Það hefur sýnt sig að orkuverð 
fer sífellt hækkandi og heimurinn 
er í raun að kalla á græna orku. Ef 
þetta yrði svo gert í samvinnu við 
Landsvirkjun, gæti hún þá slegið af 
öðrum virkjunum og safnað í lón 
á meðan Þorskaf jarðar v irkjunin 
væri að framleiða,“ segir Bjarni.

Umhver� sáhrif í lágmarki
Bjarni segir að umhver� sáhrif virkj-
unar af þessum toga séu litlar, enda 
sé ekki um eiginlega stí� u að ræða 
þar sem vatninu er hley pt út úr 
� rðinum reglulega. Áhrif virkjunar-
innar á lífríki í fjörum sé einnig í lág-
marki og bendir Bjarni á að virkjunin 

myndi aðeins raska tveimur fjörum 
á meðan vegagerð y� r þrjá � rði, eins 
og lagt er til í Leið B, myndi raska 
lífríki í alls sex fjörum. Fiskar komist 
sem áður inn í fjörðinn með � óðinu 
og aftur út þegar sjónum er sleppt út, 
en hver� arnir í vélunum snúast mjög 
hægt og yrði því � skdauði sambæri-
legur því sem þekkist í laxastigum, 
eða 5-7%, að sögn Bjarna.

Heimamenn vilja virkjun
Á íbúafundi í héraðinu kom fram að 
85% aðspurðra voru fylgjandi því að 
fara Leið A og töldu að verkefnið hefði 
hagsæld í för með sér fyrir svæðið. Þá 
hefur sveitastjórn Reykhólahrepps 
sent viðkomandi ráðuneytum bókun 
þar sem kemur fram vilji sveitastjórn-
arinnar að Leið A verði skoðuð.

Björn Samúelsson á Reykhólum, 
sem hefur siglt með ferðamenn um 
Breiðafjörð í áraraðir og þekkir svæð-
ið því vel, er nokkuð afdráttalaus í máli 
sínu gagnvart öðrum kostum en Leið 
A, en hann telur aðrar tillögur ekki til 
þess fallnar að auka hag vest� rðinga. 
„Það væri fásinna að fara upp hálsana 
þegar það er skýr krafa um að fá hér 
láglendisveg. Ef hægt væri að ná sam-
stöðu um virkjun yfir Þorskafjörðin 
væri hægt að byggja hér upp til fram-
tíðar fyrir samfélagið. Í því samhengi 
ber fyrst að horfa til þeirrar atvinnu 
sem virkjunin myndi skapa fyrir hér-
aðið, en virkjunin sjálf myndi skapa 
12-15 ársverk, 13-25 af leidd störf og 
svo 300-400 ársverk á meðan verkinu 
stæði og munar nú um minna í þessu 
árferði. Vegurinn myndi svo tengja 
okkur við þjóðbraut, sem að sama 
skapi myndi bæta hag okkar til muna. 

Svo hljótum við að spyrja okkur hvort 
sé verið að hugsa til framtíðar í um-
hverfismálum því við verðum brátt 
komin út í horn með virkjanakosti, en 
vatnsfallsvirkjannakostum fer stöðugt 
fækkandi og hljótum við því að þurfa 
að snúa okkur að öðru,“ segir Björn.

Hugmyndasmiðurinn, Bjarni, seg-
ir að ákvörðunin um v irkjunina 
hljóti þó að verða tekin á pólitísk-
um forsendum á endanum. „Þetta 
er auðvitað nýjung og það þarf ef 
ti l v i l l svolítinn kjark ti l að taka 
þessa ákvörðun, en þetta er þjóð-
hagslega hagkvæmt mál sem kæmi 
samfélaginu til góða og vonumst við 
auðvitað til þess að verkefnið hljóti 
brautargengi,“ segir Bjarni.

www.orku� arskipti.is -VAG
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Hjá Verkís starfa útsjónarsamir

smiðir hugmynda og lausna,

reynsluboltar á öllum sviðum

verkfræði og skyldra greina.

Síðastliðin 80 ár hafa starfs-

menn fyrirtækisins átt þátt í 

flestum stærri mannvirkjum 

og framkvæmdum á Íslandi.

Saga Verkís er þannig 

samofin sögu uppbyggingar 

og atvinnulífs á Íslandi eins 

og við þekkjum það.

Öflug 
uppbygging í 80 ár

1972 Hitaveita á Reykjum, Mosfellsbæ

2010 Sundlaugin Hofsósi

1953 Laxárvatnsvirkjun 2011 Hörputorg 2008 Svartsengi

1958 Háspennumastur í Kollafirði

1958 Grímsárvirkjun

2003 Bláa lónið 1946–2011 Hallgrímskirkja

Verkís rekur uppruna sinn 

til 1932 þegar fyrsta 

íslenska verkfræðistofan 

hóf starfsemi sína.

Gæti litið svona út



Skipulag, byggingar og hönnun

   »Norræni byggingariðnaðurinn tekur höndum saman um sjálfbærni

Nýsköpun í anda 
Nordic Built sáttmálans
Nordic Built er eitt af sex svonefndum 

kyndilverkefnum sem stofnað var til í 
tengslum við mótun nýrrar stefnu um sam-
vinnu í iðnaðar- og nýsköpunarmálum, með 
áherslu á grænan vöxt, sem norrænu viðskipta- 
og iðnaðarráðherrarnir samþykktu í október 
2011. Norræna ráðherraráðið fjármagnar verk-
efnið ásamt Nordic Innovation, sem er í forsvari 
fyrir framkvæmd þess. 

Sáttmáli og samkeppni 
Með því að hvetja til samvinnu á milli landa 
og atvinnugreina vilja Norðurlöndin stofna til 
nýstárlegs samstarfs sem skilar nýsköpun í 
byggingariðnaði. Markmiðið er að samkeppn-
isandinn í greininni stuðli að nýjum hugmynd-
um sem koma Norðurlöndunum í forystu hvað 
varðar vistvæna byggð. 

Nordic Built fer fram í þremur tengdum áföng-
um á tímabilinu 2012-2014. Í fyrsta áfanga verk-
efnisins hefur áhersla verið lögð á að skilgreina 
þær sameiginlegu áskoranir og tækifæri sem 
norræni byggingariðnaðurinn stendur frammi 
fyrir. Sú vinna leiddi til Nordic Built sáttmálans, 
Nordic Built Charter, sem er kjarni verkefnisins.

Verkefninu ýtt úr vör
Þann 8. ágúst síðastliðinn undirrituðu 20 
stjórnendur úr norræna byggingariðnaðinum 
Nordic Built sáttmálann í Kaupmannahöfn, og 
sýndu þar með vilja sinn til framþróunar. Með 
undirskriftinni gefa þeir fyrirheit um að fylgja 
tíu meginreglum Nordic Built sáttmálans í 
star�  sínu og fyrirtækja sinna, og gera nauðsyn-
legar ráðstafanir til þess að þróa samkeppn-
ishæfar lausnir í sjálfbærri mannvirkjagerð.  Af 
Íslands hálfu undirrituðu sáttmálann Óskar 
Valdimarsson f.h. Framkvæmdasýslu ríkisins, 
Helga Jóhanna Bjarnadóttir f.h. EFLU verk-
fræðistofu, Sigurður Einarsson f.h. Batterísins 
arkitekta og Sigríður Björk Jónsdóttir f .h. 
Vistbyggðarráðs.  Þessir aðilar hafa tekið að sér 
að vera sendiherrar verkefnisins á Íslandi og 
kynna það innan mannvirkjageirans.  

Einstakar forsendur
Norræni byggingariðnaðurinn hefur þróað 
fjölda íhluta fyrir vistvænar byggingar og öll 
Norðurlöndin leggja ríka áherslu á umhver� s-
mál. Þar að auki er löggjö� n í þessum löndum 
ströng og endurspeglar metnað í að byggja vönd-
uð og endingargóð mannvirki. Norðurlöndin 
hafa einstakar forsendur fyrir því að marka 
sér sérstöðu á heimsvísu í vistvænni mann-
virkjagerð. Samvinna landanna á milli gerir 
þeim kleift að nýta tækifærin á þessum vax-
andi markaði eins og best verður á kosið. Því 
er hvatt til þess að  iðnaðinn í heild undirriti 
Nordic Built sáttmálann og fylgi þeim reglum 
sem hann setur.  

Eins og staðan er í dag nýtir byggingariðnað-
urinn á Norðurlöndum ekki til fulls þau miklu 
tækifæri sem felast í vistvænni mannvirkjagerð. 
Markmið Nordic Built verkefnisins er að iðnað-
urinn sameinist um að nýta sérþekkingu sína til 
þess að mæta aukinni eftirspurn eftir vistvænni 
mannvirkjagerð í heiminum. Leiðandi fyrirtæki 
í greininni hafa nú þegar tekið fyrstu skre� n og 
hvetja aðra til þess að gera hið sama.

Óskar Valdimarsson forstjóri Framkvæmda-
sýslunnar segir að verkefnið sé að búa til og 
festa í sessi vörumerkið Nordic Built og að 
ná samstöðu um að byggja upp þá ímynd 
Norðurlandanna að þau séu í forystu um vist-
væna og góða hönnun. Markmiðið sé að geta 
� utt þá hönnun út til annarra landa.

Jákvæðar viðtökur á Íslandi
Mannvirkjageirinn á Íslandi hefur tekið þessu 
átaki opnum örmum og hafa nú þegar um 20 
aðilar undirritað sáttmálann.  

Innanríkisráðherra var fyrstur ráðherra á 
Norðurlöndum til að undirrita sáttmálann 
ásamt fulltrúum þeirrra hönnunarstofa sem 
vinna að hönnun nýs fangelsis á Hólmsheiði, 
en fangelsisbyggingin mun fara í gegnum al-
þjóðlegt umhver� svottunarferli.

Verkefnið skiptist í þrjá áfanga
Nordic Built fer fram í þremur tengdum áföng-
um á tímabilinu 2012-2014. Í fyrsta áfanga verk-
efnisins hefur áhersla verið lögð á að skilgreina 
þær sameiginlegu áskoranir og tækifæri sem 
norræni byggingariðnaðurinn stendur frammi 
fyrir. Sú vinna leiddi til Nordic Built sáttmálans, 
Nordic Built Charter, sem er kjarni verkefnisins.  

A n na r á fa ng i verkef n isi ns er 
samkeppni sem verður formlega sett 
af stað þann 8. nóvember næstkom-
andi.   Samkeppni snýst um að kalla 
fram hugmyndir að  hönnun á endur-
bótum bygginga með sjálfbærni, ný-
sköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. 
Markmiðið er að vekja athygli á 
Nordic Built sáttmálanum með hvetj-
andi verkefnum, rausnarlegum pen-
ingaverðlaunum og mikilli umfjöllun.

Þr iðja st ig ið er síðan að koma 
á v íðtækri breytingu með þv í að 
styðja við innleiðingu á nýjum að-
ferðum, bæði með fjárstuðningi og 
sameiginlegum verkefnum.

Fyrirkomulag samkeppninnar
Samkeppnin snýst um hönnun á endur-
bótum � mm bygginga, einnar byggingar 
í hverju Norðurlandanna. Fyrra stig 
keppninnar er opin hugmy nda-
samkeppni um almennar hugmyndir 
og lausnir. Fjórir þátttakendur í hverri 
samkeppni fá verðlaun sem nema um 
sex milljónum íslenskra króna og þátt-
tökurétt í seinna þrepinu. Til að koma til 
greina í seinna þrepið verða tillögurnar 
að vera raunhæfar og framkvæmanlegar. 
Sigurvegari í hverri samkeppni fær síð-
an samning við eigendur bygginganna 
um hönnun endurbótanna.  Bent er á 
að þess er vænst að keppendur myndi 
samnorræn teymi í þessari samkeppni 
og því geta íslenskir hönnuðir verið 
þátttakendur í öllum � mm samkeppn-
unum.  Það norræna teymi sem er með 
bestu heildarlausnina og þykir fram-
fylgja Nordic Built sáttmálanum best 
vinnur aðalverðlaunin, um tuttugu 
milljónir íslenskra króna.

Íslenska verkefnið mun fjalla um 
hönnun á endurbótum hluta skrif-
stofugarða Reita við Höfðabakka í 
Reykjavík, en fyritækið hefur undan-
farin misseri unnið að vistvænum 
endurbótum á svæðinu. Lóðin var 
endurnýjuð þannig að bílastæðum var 
fækkað og gróður aukinn. Hluti hús-
næðisins hefur nú þegar verið endurnýj-
aður á vistvænan hátt í samvinnu Reita 
og leigutakans, EFLU verkfræðistofu, 
og sótt hefur verið um BREEAM um-
hver� svottun á þær framkvæmdir.

www.fsr.is -NN

NORDIC BUILT SATTMÁlINN

Við, sem þátttakendur í norrænni mannvirkjagerð, hyggjumst taka höndum saman og 
nýta sameinaða krafta okkar til að leggja fram sjálfbærar lausnir sem kallað er eftir á 

Norðurlöndunum og víða um heim. Stundin er runnin upp og áherslur Nordic Built-sátt-
málans munu vísa veginn.

OKKAR FYRIRHEIT

Við heitum því að hafa forgöngu um að innleiða meginreglur Nordic Built í verki og 
viðskiptaáætlunum. Við heitum því að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að geta lagt 
fram samkeppnishæfar hugmyndir að sjálfbæru manngerðu umhverfi  sem gagnast 

notendum og mannvirkjageiranum á Norðurlöndum og um allan heim.

MEGINREGLUR NORDIC BUILT

Við hyggjumst skapa manngert umhverfi  sem:

1. Er hannað er fyrir fólk og eykur lífsgæði
2. Eykur til muna sjálfbærni í mannvirkjagerð sem rekja má til nýsköpu-
nar og góðrar þekkingar
3. Samþættir borgarlíf og náttúrugæði
4. Nær markmiðinu um enga losun á vistferlinu
5.  Er hagnýtt, snjallt og fagurfræðilega aðlaðandi, byggt á norrænni 
hönnunarhefð eins og hún gerist best
6. Er sterkbyggt, varanlegt, sveigjanlegt, sígilt og endingargott
7. Nýtir staðbundnar auðlindir og er aðlagað staðháttum
8. Er skapað og viðhaldið í gagnsæju samstarfi  þvert á  landamæri og greinar
9. Styðst við lausnir sem staðfæra má og nota um allan heim
10. Bætir hag fólks, atvinnulífs og umhverfi sins

OKKAR BOÐ

Við, sem þátttakendur í norrænni mannvirkjagerð, bjóðum norrænum ríkisstjórnum og 
öðrum stjórnvöldum, fjárfestum og fjármálastofnunum,  notendum og húseigendum, 
orkugeiranum og öllum öðrum hagsmunaaðilum, að taka höndum saman og styðja 

viðleitni okkar til að hraða breytingum í átt að sjálfbæru manngerðu umhverfi .

Undirritun:

Mennta- og menningarmálaráðherra undirritaði sáttmálann ásamt fulltrúum þeirra hönnunarstofa 
sem vinna að hönnun Húss íslenskra fræða, Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og Framhaldsskólans í 
Mosfellsbæ, en allar þessar byggingar fara í gegnum alþjóðlegt umhverfi svottunarferli. Á myndinni eru 

einnig fulltrúar Framkvæmdasýslunnar og Fasteign ríkissjóðs, sem báðir hafa undirritað sáttmálann.

Myndinar hér að ofan sýna þær fimm byggingar sem samkeppnin mun snúast um, en þær eru í þeirri röð sem þær koma fram: Posthuset, Osló, Noregi;  Hippostalo, Tampere, Finlandi; Botkyrkabyggen,  
Stokkólmi, Svíþjóð; Höfðabakki, Reykjavík, Íslandi; Ellebo, Ballerup, Danmörk

Fulltrúar Reita fasteignafélags undirrituðu sáttmálann. Á myndinni eru einnig fulltrúar 
Teiknistofunnar Traðar, ASK arkitekta, Batterísins arkitekta og Vistbyggðarráðs sem allir hafa 

undirritað sáttmálann.
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Skipulag, byggingar og hönnun

Reykvíkingar – fólkið sem breytti Reykjavík 
úr bæ í borg er stórvirki sem rithöfundurinn 

Þorsteinn Jónsson er að vinna þessi misserin. Nú 
þegar hafa tvö fyrstu bindin komið út og von er 
á tveimur í viðbót nú á haustmánuðum – en alls 
áætlar Þorsteinn að bindin verði tíu.

Það má segja að ritröðin sé héraðssaga, en þó 
unnin eftir nýstárlegri aðferð. Þorsteinn nam 
þjóðhátta- og safnafræði og hefur ge� ð út y� r 
hundrað bækur, ættfræðirit og héraðsbækur. 
Hann er því á heimavelli þegar kemur að þvi 
að skrá héraðssögu Reykjavíkur. Til grundvall-
ar bókunum er manntal Reykjavíkur árið 1910. 
Í lok 19. aldar var Reykjavík lítið sjávarþorp, en 
breyttist á þessum tíma úr bæ íborg.

„Með tilkomu þilskipaútgerðar hóf fólk að 
f lytjast til bæjarins í lok aldarinnar vegna 
þess að hún krafðist mikils vinnua� s,“ segir 
Þorsteinn. „Fólksfjölgunin var mjög ör, sér-
staklega eftir aldamótin 1900 en þá hófst mikið 
blómaskeið í sögu Reykjavíkur, þar sem fjöldi 
húsa tvöfaldaðist á aðeins tíu árum og einnig 
íbúaf jöldinn. Byggingameistarar voru f jöl-
margir upp úr aldamótunum og þeir byggðu 
á örfáum árum heilu göturnar. Dæmi um það 
er Sveinn í Völundi sem byggði Miðstræti fyrir 
hina efnameiri á tveimur til þremur árum. 
Einnig byggðist Grettisgatan og f leiri götur 
upp á sama tíma. Þessum tíma má kannski 
líkja við Reykjavík 100 árum síðar. Þetta var 

bóla og byggingameistararnir byggðu í raun-
inni miklu � eiri hús en þeir gátu selt, þannig að 
upp úr 1910 verður verðfall á húsnæði. En � est 
þau timburhús sem við eigum í Reykjavík í dag 
byggðust á þessu tíu ára tímabili. Það má, hins 
vegar, segja að tímabili timburhúsanna ha�  
lokið með brunanum á Hótel Reykjavík árið 
1915, en þá brunnu 20 stórhýsi í miðbænum 
og eftir það má segja að steinsteypan sé orðin 
aðalbyggingarefnið hér.  Eftir húsbrunann var 
bannað að byggja samliggjandi timburhús og 
steinsteypan verður aðalbyggingarefnið.“

Hágæða ljósmyndir
Þorsteinn segist með verkinu vera að reyna 
að tína saman sögu þessara timburhúsa og 
timburhúsamenningar, segja sögu fólksins 
sem byggði þessi hús og byggði bæinn. Í þeim 
1186 íbúðarhúsum sem þá voru í Reykjavík 
voru rekin um 2400 heimili. „Það er dálítið 
merkilegt að sjá það í gegnum þessa vinnu að 
það hafa varðveist ljósmyndir af nær öllum 
sem áttu heima í Reykjavík árið 1910. Á þeim 
tíma voru þó nokkuð margar ljósmyndastofur 
reknar í Reykjavík og það var eins og tískufyr-
irbrigði að allir kappkostuðu að láta ljósmynda 
sig. Myndirnar eiga það allar y� rleitt sameig-
inlegt að vera í miklum gæðum enda voru þá 
myndirnar teknar á glerplötur sem voru með 
mjög þykkri, ljósnæmri silfurhúð þannig að 

myndirnar eru mjög f ínkorna og skarpar. 
En � jótlega eftir þetta tímabil, hnignar allri 
þessari myndatöku, þannig að mannamyndir 
seinni tíma eru alls ekki í sömu gæðum og voru 
teknar fyrir og eftir aldamótin 1900.

Þorsteinn segist hafa áætlað að alls yrðu tíu 
til tólf bindi í ritröðinni. „Ég fer í visitasíu-
ferð um Reykjavík eftir manntalinu 1910 og 
tek fyrir götur bæjarins eftir stafrófsröð og 
reyni að gera grein fyrir öllum sem áttu þá 
heimili í Reykjavík. Fyrir jólin í fyrra komu út 
1. og 2. bindi verksins. Fyrstu tvö bindin ná 
frá Aðalstræti og í Bráðræðisholt. Núna eru 
að koma út næstu tvö bindin, þriðja bindið 
nær frá Brekkustíg til Frakkastígs og f jórða 
bindið  frá Framnesvegi til Grettisgötu.“

Þrjátíu ár á leiðinni
Það er nú ekki áhlaupaverk að skrá þessa 
miklu sögu og segja má að aðdragandinn að 
henni sé býsna langur. „Ég setti upphaf lega 
upp handrit að svona ritverki um Reykjavík 
1901 fyrir þrjátíu árum. Þegar ég hafði verið 
að skoða það efni dálítið sá ég þessa þróun 
og brey tingar á f yrsta áratug a ldarinnar, 
þannig að ég uppfærði handritið frá 1901 til 
1910 en þar með jók það verulega á vöxtinn.

Það eru hins vegar tvö ár síðan ég hóf eig-
in legan undirbúning að útgáfu verksins. 
Það má segja að þetta sé ævistarf ið mitt í 

hnotskurn, því þó svo ég hafi unnið að ýms-
um öðrum útgáfuverkum, hef ég verið að 
safna ti l þessa verks beint og óbeint í ára-
tugi. Einnig hef ég unnið að ýmsum ritverk-
um sem á einn eða annan hátt tengist efninu. 
Ég hef gefið út ýmis héraðsrit, svokölluð ábú-
endatöl, í gegnum tíðina, til dæmis um ábú-
endur í Breiðaf jarðareyjum, tveggja binda 
verk sem heitir Eylenda. 

Ljósmyndaáhugi hefur lengi fylgt mér og 
byrjaði ég að skrá gamlar ljósmyndir héðan 
úr Reykjavík árið 1977, en sú vinna varð síð-
an grunnurinn að Ljósmyndasafninu, sem 
í dag er Ljósmyndasafn Reykjav íkur. Mér 
fannst dálítið spennandi að taka Reykjavík 
þessum tökum en gerði mér grein fyrir að 
þetta væri ekkert áhlaupaverk, sérstaklega 
myndaöf lunin. Það var fyrst fyrir tveimur 
árum að mér fannst ég búinn að safna nógu 
miklu myndefni ti l að geta komið á þrykk 
einhverju áhugaverðu um þessa sögu.“

Saga ráðherra og vatnsbera
„Beinagrindin í verkinu má segja að sé ætt-
fræðilegs eðlis, það er að segja, um fólkið. 
Það er fyrsti grunnurinn og við það verk hef 
ég notið góðrar aðstoðar Eggerts Thorbergs 
Kjartanssonar, sem er afar vandaður fræði-
maður. Til að setja kjöt á beinin, þá hef ég 
far ið í gegnum mik ið safn æv iminninga, 

bæði útgefinna og í handriti, sem og minn-
ingagreina í blöðum og tímaritum, t i l að 
f jalla um fólkið sem bjó í Reykjavík 1910, til 
þess að geta sagt sögu þess. 
Á hugavert er að seg ja sögu a lþýðufólks í 
Reykjavík á þessum tíma, því einhverra hluta 
vegna hefur henni ekki verið haldið til haga, 
en í ritverkinu er reynt að segja sögu allra, 

jafnt vatnsberans sem ráðherrans. Og það 
hefur veitt mér mikla ánægju að geta náð í 
efni um fólk sem ekki átti neina afkomendur, 
þannig að úr verður nokkuð heildstæð saga. 

Það hefur skipt miklu máli í þessu ferli að ég 
hef getað leitað til afkomenda þeirra sem fjallað 
er um í ritverkinu um aðstoð við myndaö� un. 

Það hefur verið afar ánægjulegt að vinna 
með því fólki þar sem allir hafa kappkost-
að að heiðra minningu síns fólks með því 
að t ína t i l my ndefni og f róðleik um það. 
Öðr uv ísi verðu r svona verk ek k i u nn ið. 
Það luma marg ir á gömlum my ndum frá 
Reykjavík, jafnvel f ilmum og glerplötum og 
er slíkt mikill hvalreki fyrir verkið.

Síðan hef ég keypt nokkur glerplötusöfn 
f rá ljósmy ndurum og einnig f rá einstak-
l ing um sem áttu g ler plötuvélar á sínum 
tíma. Þessar my ndir hef ég lát ið skanna 

inn í tölvutækt form fyrir útgáfuverkefnið 
– en frumglerplöturnar hafa síðan gengið 
til Þjóðminjasafns Íslands, sem sýnt hefur 
verkinu mikinn áhuga og veitt mér verulegan 
stuðning í myndaöf lun.“

Kryddað með sögum af þjóðlífi
Fjöldi þeirra glerplötusafna sem Þorsteinn 

hefur keypt eru frá mönnum sem voru ljós-
myndarar á þeim tíma sem ritröðin er byggð 
á. „Flestar myndanna sem við  birtum í þessu 
ritverki hafa ekki sést áður,“ segir Þorsteinn. 
„ S u m i r  þ e s s a r a  l j ó s m y n d a r a  v o r u  a ð 
mynda húsin að eigin frumkvæði en síðan 
var nok kuð a lgengt að eigendur húsanna 
fengju ljósmyndara til að mynda þau þegar 
þau voru fu l lbyggð. Þau söfn sem erlend-
ir ferðamenn hafa tek ið frá Reykjav ík eru 
líka býsna áhugaverð  –  en þar sannast að 
glöggt er gests augað, því þeir eru að taka 
myndir af a l lt öðru en ljósmyndarar sem 
voru starfandi í Reykjav ík , þv í þeir voru 
nok k uð bu nd n i r v ið Kvosi na .  E i n n ig er 
miki l l fengur í myndasöfnum sem áhuga-
ljósmyndarar hafa tek ið, þv í þeir hafa oft 
myndað hús, umhverf i, þjóðlíf og f leira sem 
aðrir hafa ekki myndað.“

A l ls hefur Þorsteinn núna lát ið skanna 
t u g þ ú s u n d i r  l j ó s m y n d a  a f  f ó l k i n u  í 
Reykjav ík og myndum af húsum, þjóðlí f i , 
atv innulíf i o.f l . inn á tölvutækt form. Þar 
er ekki aðeins um að ræða húsamyndir og 
portrettmyndir af fólki, heldur af atvinnu-
líf i og þjóðlíf i . „Sagan sem ég er að skrá á 
ekki að vera þurr upptalning á fólki og hús-
um, heldur reyni ég að k r ydda þetta með 
sögulegu ítarefni, æviágripi fólksins, ítar-
efni sem tengist þjóðlíf i og atvinnuháttum. 
Oftast tengist það horfnum atvinnuháttum 
og ég reyni að setja mikið inn af efni sem 
seg ir f rá daglegu l í f i fólks og hinu mik la 
brauðstriti þessa tíma. Vatnsveitan kemur 
ekki fyrr en 1909 þannig að þarna bjó fólk 
við dálítið forna búskaparhætti. Það þurfti 
að sækja vatnið í brunna og konurnar urðu 
að fara upp í þvottalaugar ti l að þvo al lan 
sinn þvott, svo dæmi sé tekið.“

Örir búsetuflutningar
Þegar Þorsteinn er spurður hvers vegna hann 
hafi lagt göturnar í borginni til grundvallar 
við ritun sögunnar, segir hann: „Eftir að hafa 
velt aðferðinni fyrir mér um tíma, fannst mér 
þetta vera einfaldasta framsetningin: að miða 
verkið frekar við hús og götur, ásamt því að 
staðsetja það við einn tíma vegna þess að á 
þessum tíma voru búsetuf lutningar gríðar-
lega örir í Reykjav ík . Ef ég hefði farið  að 
setja saman skrá um búferlaf lutninga innan 
Reykjavíkur, hefði það orðið mikil og hrá upp-
talning. Þess vegna lagði ég meiri áherslu á að 
finna efni um líf fólksins.

Skipulag borgarinnar – sýn og þróun
Það er von mín að þetta ritverk getið orðið heim-
ildagrunnur fyrir fræðimenn að frekari rann-
sóknum á byggingasögu Reykjavíkur og ýmsum 
félagsfræðilegum þáttum um íbúa bæjarins.

Reykvíkingar áttu ekki byggingarsamþykkt 
fyrr en árið 1903. Því liggur í hlutarins eðli að 
það var undir hælinn lagt hvort þau hús sem 
byggð voru fyrir þann tíma fengju að standa 
áfram þegar bæjarfélagið fór að leggja bein-
ar og breiðar götur eftir skipulagsteikningum. 
Þannig hurfu mörg hús og önnur voru � utt um 
set. Vesturbærinn byggðist svo upp að miklu 
leyti á ræktuðum túnum, en Austurbærinn á 
grýttum holtum. Á fyrsta áratug aldarinn-
ar voru f lest hús reist árið 1906. Voru helstu 
húsasmiðirnir Sveinn Jónsson, Einar Pálsson, 
Guðmundur Jakobsson, Sigvaldi Bjarnason 
og Magnús Blöndahl, en þeir stóðu síðan að 
stofnun timburverksmiðjunnar Völundur, 
sem jók mjög af köst mann til húsbygginga. 
Timburhúsin urðu vandaðri og menn fóru 
að setja svalir á timburhúsin og skurðútf lúr 
um glugga o.s.frv. Það er nosturverk þessara 
húsasmíðameistara sem við dáumst að þegar 
við förum um gamla bæinn.

Aðspurður hvenær hann hyggist ljúka þessu 
mikla og stórbrotna verki, segir Þorsteinn: 
„Ég ætla að reyna að ljúka þessu verki á næstu 
þremur til fjórum árum. Til þess að þau áform 
gangi eftir er ég nokkuð háður því að fólk sem 
á í fórum sínum gamlar ljósmyndir, annað 
hvort af húsum eða fólki í Reykjavík, haldi 
áfram að útvega mér gamlar ljósmyndir og 
leggi þannig verkefninu lið.

Ég rek myndlistargallerí á Skúlagötu þrjá-
tíu, Reykjavík Art Gallery, og þar er hægt að 
hafa samband við mig. Bókaforlagið mitt er 
þar einnig ti l húsa og þar brjótum við um 
bækurnar og skönnum myndirnar í þetta 
verk. Einnig er hægt að hafa samband við mig 
á netfanginu thsteinn@simnet.is. Fólk kemur 
með myndir til okkar og við skönnum þær inn 
á meðan fólk bíður, þannig að við þurfum ekki 
að vera að fá lánaðar myndir.“

www.reykjavikartgallery.is -SS

   „Eftir að hafa velt aðferðinni fyrir mér um tima, fannst 
mér þetta vera einfaldasta framsetningin: að miða verkið 
frekar við hús og götur, ásamt því að staðsetja það við einn 
tíma vegna þess að á þessum tíma voru búsetu� utningar 
gríðarlega örir í Reykjavík. Ef ég hefði farið  að setja saman 
skrá um búferla� utninga innan Reykjavíkur, hefði það 
orðið mikil og hrá upptalning. Þess vegna lagði ég meiri 
áherslu á að � nna efni um líf fólksins.”

   » Skýr mynd af daglegu lí� , þjóð- og atvinnuháttum um 1910 sem gerði Reykjavík að þeirri borg sem hún er í dag

Sagan sem göturnar segja

Unnið við umbrot á ritverkinu Reykvíkingar. - Fólkið sem breytti Reykjavík úr bæ í borg. Jesús Rodriquez 
Comes og Þorsteinn Jónsson velta vöngum yfi r samsetningu mynda og texta á síðum bókarinnar.

Ljósm. óþekktur. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
Séð frá horni Grettisgötu og Barónsstígs skömmu eftir 1910. Þétt byggð náði þá aðeins að Barónsstíg, en 
einstaka hús voru risin ofar við Laugaveg og við Rauðarárstíg. Auða svæðið til hægri er greinilega kjörið  

leiksvæði barna.

Ljósm.: Jón Björnsson.
Gróa Ingimundardóttir frá Brennu byggði bæ sinn, sem nefndur var Gróubær, þar sem 
áður stóð bærinn Hjalli. Þegar Garðastræti var framlengt að Vestursgötu skömmu eftir             

1920 var Gróubær rifi nn.

Ljósm.: Jón Björnsson.
Gróubær var einn af síðustu torfbæjunum sem stóðu í þéttbýlinu í Reykjavík. Á myndinni sjást hús við 

Vesturgötu í baksýn. Bæinn áttu bræðurnir, Páll og Guðmundur Hannessynir, sem voru kunnir sem 
fylgdarmenn erlendra ferðamanna og byggðu þeir á lóðinni húsið í Garðastræti 1.
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   »Gamlar bækur eru efniviðurinn í sýningu Heiðrúnar Kristjánsdóttur 

Vaxborinn arfur í 
Reykjavík Art Gallerí
K j ö l fe s t a  e r  he i t i  s ý n i n g a r 

Heiðrúnar Kristjánsdóttur sem 
stendur yfir í Reykjavík Art Gallerí. 
Verkin á sýningunni eru unnin úr bók-
um og segir Heiðrún markmiðið vera 
að draga fram og sýna sem sjálfstæð 
myndverk, þann sjónræna menn-
ingararf sem liggur í bókarkápum, í 
handverki, gyllingu, áferð, týpógraf-
íu og titlum.  „Við sjáum alltaf bara 
kilina en bókakápurnar eru faldar. En 
eins og svo margir Íslendingar, hef ég 
ástríðu fyrir bókum og bókakápum. 
Mér f innst dásamlegt að strjúka 
þeim, f letta þeim, f inna lyktina af 
þeim. Þegar ég var barn, gekk ég um 
salina í Borgarbókasafninu, renndi 
hendinni eftir kjölunum og las titl-
ana. Það var svo mikil eftirvænting í 
mér; að ég ætti einhvern tímann eft-
ir að lesa þessar bækur. Þær myndu 
skýra alla leyndardóma. Mér fannst 
þær svo fallegar og spennandi.“

Fé leitt til slátrunar
Svo gerðist það fyrir tveimur árum 
að ég varð vitni að því að verið var að 
henda á haugana heilu kössunum af 
gömlum, fallegum bókum. Mér rann 
þetta til rif ja og áður en ég vissi af 
var ég farin að  ,,bjarga“  bókunum 
. Mig langaði að gera úr þeim ein-
hvers konar minnisvarða eða minn-
ingu um þann tíma þegar mikið var 
lagt í bókakápur, tíma afa og ömmu, 
pabba og mömmu – og æsku minn-
ar. Ég hjúpaði bókakápurnar bívaxi 
með ævafornri aðferð, þannig að 
þær eru forvarðar og geta varðveist 
um hundruðir ára. “

Heiðr ún er g raf í k l ista kona að 
me n nt ,  l æ r ð i  í  M y nd l i s t a -  o g 
handíðaskólanum hér heima en 
lauk námi frá San Francisco Art 
I nst it ute á r ið 1985 .  Hú n hef u r 
unnið á bókasöfnum en lengst af 
sem my nd l ista kennar i ,  síðast í 

Vogaskóla í Reykjavík. „ Ég hef les-
ið töluvert af þeim bókum sem ég er 
að vinna með, sem eru y� r 600 titl-
ar. Síðustu tvö árin hef ég því endur-
menntað mig í íslenskri menningu 
frá 1900 til 1970. Það kom mér á óvart 
hve margar merkilegar, athyglisverð-
ar og skemmtilegar bækur leyndust 
inn á milli, bækur sem ég hefði aldrei 
rekist á öðru vísi. Í fyrstu þótti mér 
er� tt að taka bækurnar í sundur og 
„eyðileggja“ þær.  Ég er alin upp við 
að maður eigi að fara vel með bækur, 
til dæmis ekki skilja þær eftir opnar.  
Að rífa þær úr kili sínum var algert 
skemmdarverk. Sú til� nning hjaðn-
aði smám saman eftir að mynd fór 
að komast á verkin og mér fannst 
bækurnar ekki hafa týnt líf i sínu 
heldur öðlast nýtt líf í samfélagi við 
bræður og systur. En ég fórnaði  þess-
um bókum til að viðhalda minningu 
þeirra í öðru formi.“

Braut um hugmyndaheim
Kv ei k ja n  a ð  s ý n i n g u n n i  s e g i r 
Heiðrún að hafi verið bókatitlarn-
ir. „Ég byrjaði að fókusera á þessa 
göm lu d ra mat ísk u og há f leyg u 
bókatitla sem mér fannst hvísla til 
mín úr bókaskápunum. Þetta var 
eins og neyðarkall. 

Ég tók bækurnar úr hi l lunum, 
skoðaði va nd lega og fór svo að 
st i l la þeim upp t i l að sjá hvern-
ig þær v irkuðu saman út f rá l it , 
áferð, stærð, og ekki síst titlunum 
sjálfum. Þarna fannst mér komið 
eitthvað nýtt, bækurnar tóku á sig 
nýja mynd án þess þó að glata sín-
um karakter. Hvert verk fékk sitt 
eigið innra samhengi og sögu.  

Heiðrún segir heiti sýningarinn-
ar, Kjöl festa , hafa marg v íslegar 
t i lv í sa n i r.  F y r i r  ut a n au g l jósa 
tengingu v ið k i l i bókanna má ti l 
dæmis hugsa sér festu, öryggi, línu 
eða braut . Braut um hugmynda-
heiminn. „Hann er svo v íður að 
hver og einn verður að velja sér 
leið, sem verður kjöl festa hans,“ 
segir hún. „Rithöfundar velja sér 
grunn sem er þeirra kjölfesta. Aðrir 
lesa bæk u rna r og smám saman 

myndast menningarleg kjölfesta 
meðal lesenda. 

Hin dularfulla innri sýn
Á sýningunni eru þó ekki einungis 
sýndar bókakápur, heldur er inn-
ta k i bókanna gerð sk i l í  my nd-
um sem búnar er u t i l  ú r síðum 
bókanna og mynda annars vegar 
sexhyrninga og hins vegar hringi. 
Þetta eru viðkvæmnisleg og fínleg 
verk og v iss andstæða v ið bóka-
kápurnar. Verk in v ísa t i l þeirra 
áhrifa sem bækur, viðkoma þeirra, 
útlit og efni hafa á þann sem með-
höndlar þær.

Í dag er internetið tekið við stórum 
hluta útgáfustarfsemi. Gamla bókin 
er á undanhaldi og það er mest gef-
ið út í kiljum. Ipadinn og kyndillinn 
eru bókakápur nútímans. Sýningin 
er því að vissu leyti til heiðurs gömlu 
handverk i og t i l  minningar um 
bókina eins og hún var á 19. og 20. 
öldinni; pappír, tau, leður, gylling og 
prentsverta. „Þessar bókakápur eru 
hluti af sjónrænum menningararfi 
þjóðarinnar.“

heidrun.kristjans@gmail.com -SS

Ju-Jitsufélag Reykjavíkur og Aikikai Reykjavík eru í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í 
rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við bjóðum m.a. húsnæði sem hentar vel fyrir baráttuglaða huga. Einnig er í boði húsnæði 
fyrir verkstæði, lagerhald, skrifstofur, veitinga- og skemmtistaði og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, 
stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er Eik með rétta kostinn fyrir þig.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

Komdu undir 
þig fótunum
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði
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Skipulag, byggingar og hönnun

   »Rammahúsin frá BYKO eru hagkvæmur kostur fyrir sveitarfélög, ferðaþjónustuna og einstaklinga

Hús í hvaða stærð sem er
Rammahús eru hús sem byggð eru upp á 

römmum sem eru að hluta til forsniðnir og 
settir saman í Lettlandi, segja þeir Magnús H. 
Ólafsson arkitekt og aðalhönnuður rammahúsa-
kerfis BYKO og Kjartan Long verkefnisstjóri 
hjá BYKO. Rammarnir eru síðan fluttir hingað 
til lands og reistir á þeim stað sem húsið á að 
standa. Eftir það tekur við hefðbundin vinna við 
klæðningar eins og um venjulegt timburhús væri 
að ræða. Það er óhætt að segja að rammahúsin 
frá BYKO séu hagkvæmur valkostur fyrir ferða-
þjónustuaðila, einstaklinga sem vilja byggja sér 

lítið einbýlishús – nú eða sveitarfélög sem líða 
fyrir húsnæðisskort. Í fyrsta lagi er hægt að velja 
rammahús í hvaða stærð sem er, fyrir nánast 
hvaða þar�r sem er. Í öðru lagi fá viðskiptavinirn-
ir allan pakkann tilbúinn, það er að segja aðal-
hönnun, samþykktar bygginganefndarteikningar 
og burðarþolsteikningar.

Lítill sem enginn ófyrirséður kostnaður
„Þú veist nákvæmlega hvað þú færð í  pakkan-
um,“ segja Magnús og Kjartan, „og honum fylgir 
lítill sem enginn ófyrirséður kostnaður. Þú þarft 

ekki að leita að hönnuðum eða bíða eftir leyfum 
í alls kyns stofnunum, heldur geturðu fengið allt 
á sama stað – þannig að þetta er hagkvæmur 
kostur.“ BYKO hóf sölu á Rammahúsunum 
í fyrra og hefur síðan selt fjölda húsa. En síð-
astliðið vor var sett ný byggingareglugerð. „Þá 
uppfylltu gömlu húsin ekki nýju byggingareglu-
gerðina,“ segir Magnús, „en í  stað þess að fara 
að reyna að fá undanþágu fyrir hvert hús, var 
húsið endurhannað. Í dag eru öll húsin sem 
við seljum hönnuð og byggð samkvæmt nýju 
byggingareglugerðinni.“

Hertar kröfur
Magnús og Kjartan seg ja mun meiri ein-
angrunarkröfur gerðar í nýju byggingareglu-
gerðinni. „Þar er l íka kveðið á um sverari 
stoðir og sperrur, sem og efnismeiri burðar-
grind en áður var. Vegna þessara krafna eru 
húsin 45 cm breiðari en áður var. Að öðru leyti 
er uppbyggingin alveg sú sama.“

Til að byrja með snerist hönnun BYKO um 
frístundahús vegna þarfa ferðaþjónustunn-
ar. Magnús og Kjartan segja það hafa gengið 
vel. „Ferðaþjónustuaðilar hafa keypt af okk-
ur módeleiningar – sem hafa komið í staðinn 
fyrir gámahús.“ Magnús segir byggingareglu-
gerð hins vegar ekki lengur gera greinarmun á 
byggingu frístundahúss og íbúðarhúss. „Ég tók 

mig því til og hannaði íbúðarhús, annars vegar 
tveggja herbergja, hins vegar þriggja herbergja. 
Minnsta húsið sem við bjóðum er 71.2 fm, 
tveggja herbergja íbúðarhús og ef þú ferð upp 
í þriggja herbergja ertu kominn upp í 90.9 fm. 

Þegar við byrjuðum á þessu setti ég á blað tutt-
ugu og fjórar mismunandi stærðir í sýningar-
bæklinga en f lest þeirra húsa sem við höfum 
selt hafa verið eftir staðlaðri teikningu. Ker�ð 
býr y�r miklum fjölbreytileika og möguleikum 
á að uppfylla óskir og þar�r viðskiptavinanna.“ 

Hægt að stækka
Aðspurðir hvort hægt sé að byggja sér lítið hús 
og stækka það svo smám saman með stækk-
andi fjölskyldu, segja Magnús og Kjartan: „Með 
ákveðnum tilfærslum væri ekkert mál að byrja 
lítið og stækka það síðar. En þessi hugmynda-
fræði með litlu íbúðarhúsin snýr frekar að 
þeim sveitarfélögum sem eru í húsnæðiseklu. 
Það er ekkert vandamál fyrir heimaverktaka 
að kaupa svona pakka. Við erum ekki að selja 
fullbúin hús, heldur hönnunina og efnið í þau. 
Við erum ekki að ganga inn á verksvið iðnað-
ar- og verkamanna í héraði, heldur erum við að 
skapa fyrir þá vinnu. Húsin eru því atvinnu-
skapandi heima í héraði.“

Þess má geta að eitt af Rammahúsunum 
er til sýnis uppsett og innréttað hjá BYKO í 
Breiddinni. Einnig er nýútkominn bækling-
ur með húsunum og síðast en ekki síst skal 
áhugasömum bent á heimasíðuna.

www. byko.is -SS

   »Opnunarhátíð um næstu helgi

Hjálpræðisherinn með 
þriðju verslunina
Það er fátt skemmtilegra en að róta í verslun-

um sem selja notaðan varning. Aldrei að vita 
hvað leynist innan um og saman við, kannski 
peysa, kjóll eða jakki sem mann hefur alltaf lang-
að í, nú eða borð, stóll, skál, bollar eða annað 
smádót sem mann vantar – og allt á hagstæðu 
verði. Enda njóta verslanir Hjálpræðishersins 
sívaxandi vinsælda. Í Garðastræti 6 rekur 

Herinn verslun með fatnað og á Eyjaslóð 7 versl-
un með húsgögn smávöru og fatnað.

Hins vegar búa ekki allir í vesturbænum og 
þann 20. október næstkomandi opnar Herinn 
þriðju verslunina í Reykjavík. Hún verður í 
Mjóddinni og segir verslunarstjórinn Anita 
Berber þá verslun verða nokkuð ólíka  þeim 
sem fyrir eru.  „Við skiptum plássinu í tvennt. 

Annars vegar er verslunin, þar sem við seljum 
föt og smávöru, hins vegar verðum við með 
ka�hús og unglingastarf. Markmiðið er að vera 
þar með lifandi tónlist eins og hægt er á kvöldin 
en þangað getur fólk líka leitað til okkar eftir fé-
lagsráðgjöf og mataraðstoð. Við viljum að þessi 
aðstaða nýtist unglingum til að koma saman, til 
dæmis einu sinni í viku til að vinna að listsköp-
un eða einhverju slíku saman.“

Betra að fá fötin hrein
Þegar Anita er spurð hvaðan varan í verslun-
inni kemur segir hún: „Aðallega er þetta nú 
þannig að fólk kemur með vöruna til okkar. 
Þetta er þó ekki eins og hjá Rauða krossinum 
þar sem hægt er að setja hana í gám. Til okkar 
kemur fólk með vöruna á opnunartíma – og 
verslar þá líka gjarnan í leiðinni.“

Hjálpræðisherinn fer ekki fram á að fólk 
skili vörunni hreinni og pressaðri inn í versl-
anirnar. „Hins vegar eru margir sem koma 
með fötin þvegin og straujuð. Varan þarf að-
eins að vera nothæft. Auðvitað er  betra að 
fötin séu hrein og ekki ekki troðið í einni 
bendu í pokann. En það er nokkuð algengt 

að fólk geymi föt í poka úti í bílskúr þar sem 
hann gleymist þar til eitt árið að fólk rekst á 
pokann og ákveður að losa sig við fatnaðinn.“

Vinsælar verslanir
A n i t a  s e g i r  m j ö g  m i k i ð  v e r s l a ð  í 
Garðastrætinu, sú verslun sé til dæmis alveg 
sérlega vinsæl meðal ferðamanna á sumrin, 
hins vegar sé minni traff ík á Eyjaslóðinni 
vegna þess að fólk hafi hreinlega ekki uppgöt-
vað hana enn. Hún segist þó vona að traffíkin 
verði mikil í Mjóddinni.

Auk verslananna rekur Hjálpræðisherinn 
gistihús að Kirkjustræti 2 á sumrin. Húsnæðið er 
leigt sem  stúdentaíbúðir á veturna. Gistihúsið 
er mjög vel nýtt, sérstaklega af erlendum ferða-
mönnum – „enda erum við mjög ódýr og gætum 
ekki verið betur staðsett,“ segir Anita. 

www.herinn.is -SS



   » Sælkeramatur frá Eþíópíu

Minilik á 
Flúðum
Eþíópía er ok kur nánast eins 

f ra ma nd i og t u n g l ið .  Þessi 
a ldagamla menningarþjóð á sér 
þrjú til fjögur þúsund ára sögu með 
mannlíf i og matarhefðum, menn-
ingu og listum sem við vitum fátt 
um – ef eitthvað. Það hefur lítill sem 
enginn snertif lötur verið á mil l i 
þjóðanna, en það er að breytast.

Á Flúðum er yndislegt veitinga-
hús sem ber heit ið Mini l ik . Þar 
gefst gestum og gangandi kostur á 
að gæða sér á eþíópískum mat og 
upplifa þá alúð sem sú þjóð legg-
ur í matargerð. Og það er af nógu 
að taka vegna þess að í Eþíópíu 
eru 85 ættbálkar sem hafa 85 mál-
lýskur, eiga sér 85 menningarheima 
og byggja á 85 mismunandi matar-
hefðum. Það er því ekki að undra 
að eþíópísk mata rgerð njót i sí-
v a x a nd i  v i n s æld a í  Ev rópu og 
Bandarík junum. Hefðin er bæði 
rík og f jölbreytt.

Mini l ik þýðir Sonur hins v itra 
manns og auðvitað er saga á bak við 
nafnið. Minilik var sonur drottn-
ingarinnar Shebu. Í Biblíunni segir 
f rá þv í að Sheba ha f i  heimsót t 
Salómon konung í Jerúsalem til að 
nema visku hans. Hún færði honum 
g u l l og aðrar gersemar – og að 
sjá l fsögðu u rðu þau elskendu r. 
Konungurinn gerði henni son sem 

hún ól eftir að hún sneri aftur til 
Eþíópíu. Hann fékk nafnið Minilik.

Uppistaðan í réttunum á Minilik er 
grænmeti sem er í samræmi við matar-
hefðir Eþíópíu. Staðurinn er þv í 
ákaf lega vel í reit settur á Flúðum. 
Einnig er boðið upp á k jötrétt i , 
lamb, naut og kjúkling. Maturinn er 
borinn fram með eþíópísku brauði 
sem líkist íslensku pönnukökunum 
og er brauðið notað í stað matar-
áhalda til að færa matinn upp í munn 
og ofan í maga. Það verður að játast 
að það er alveg sérstök til�nning að 
borða með höndunum.

Eigendur Minilik, Árni Hannesson 
og Aseb Kahssay segja enga ástæðu 
til að loka staðnum þótt hinn eigin-
legi ferðamannatími sé liðinn. Áfram 
verði opið fram til 9. Desember fyrir 
heimamenn og þá sem dvelja í sumar-
bústöðum á svæðinu. Opnunartímar 
verða frá 18.00 til 21.00 á miðvikudög-
um, fimmtudögum og föstudögum 
og frá 14.00 til 21.00 á laugardög-
um. Hins vegar eru þetta aðeins 
föstu opnunartímarnir, því hægt 
er að hringja utan þess tíma í 846-
9798 og panta mat, annað hvort til 
að taka með sér eða til að gæða sér á, 
á staðnum. Pöntunin verður þó að 
vera fyrir fjóra eða �eiri.

www.minilik.is -SS

   »Borgarnes B&B

Perla við sjávarsíðuna
Þetta er eitt fallegasta hús á landinu, 

með dý rðleg t út s ý n i ,  seg i r 
Elín Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur á 
Landspítalanum um Borgarnes B&B 
á Skúlagötu 31 í Borgarnesi og bætir 
við: „Um leið er þetta sérlega hlýlegt og 
fallegt heimili við sjávarsíðuna og það 
er svo yndislegt að dvelja þar að ég er 
búin að fara með þrjá hópa þangað frá 
því ég uppgötvaði þennan möguleika í 
apríl síðastliðnum.“

Borgarnes B&B er í eigu Ingerar 
Helgadóttur, sem áður stjórnaði 
ferðaþjónustu á Ingjaldsstöðum í 
Skorradal, en ákvað fyrir nokkrum 

árum að breyta til og kaupa hús í 
Borgarnesi til að reka ferðaþjónustu 
þar. Húsið á Skúlagötu skoðaði hún 
klukkan ellefu að morgni og hafði 
keypt það klukkan þrjú sama dag.

Gist iheimi l ið býður upp á níu 
tveggja manna rúmgóð, hrein og 
björt herbergi með uppábúnum rúm-
um, ókeypis aðgang að þráðlausu 
neti og tveimur sameiginlegum bað-
herbergjum. Það er staðsett í einn-
ar mínútu göngufæri frá ströndinni 
í Englendingavík þar sem finna má 
nokkur af elstu húsum bæjarins. Við 
hliðina á húsinu er Bjössa róló, einn 

skemmtilegast róluvöllur landsins, 
smíðaður af hugsjónamanninum 
Birni Guðmundssyni og samanstend-
ur af leiktækjum sem eru í góðu jafn-
vægi við náttúruna og sjóinn.

Borgarnes B&B er ákjósanlegt fyrir 
allt að 20 mnna hópa, auk þess sem 
hægt er að fá lánuð barnarúm og 
dýnur fyrir yngstu gestina. Inger seg-
ir fólk nota sér þetta töluvert og mik-
ið sé um að stórfjölskyldur taki allt 
húsið á leigu yfir helgi eða í nokkra 
daga til að eiga gæðatíma saman án 
þess að öll vinnan lendi á einhverju 
einu heimili. Húsið er meira að segja 

hægt að leigja y�r jól og áramót og er 
þegar bókað y�r jólin af stórfjölskyldu 
sem einnig dvaldi þar y�r jólin í fyrra. 
Uppbúin rúm eru í öllum herbergjum 
og hægt er að leigja hvort heldur sem 
er eitt herbergi – eða allt húsið. Það er 
því tilvalið fyrir hópa, gerist eiginlega 
ekki glæsilegra fyrir einkasamkvæmi 
fyrir 18-20 manns.

Elín, sem hefur skipulagt helgardvöl 
fyrir saumaklúbbinn sinn, vinahóp 
eiginmannsins og haustlitaferð með 
vinnufélögunum á Borgarnes B&B, 
seg i r morg u nverði n n f rábæra n 
og vel útilátinn. Hún segir alla sem 
hún hefur kynnt fyrir þessu eins-
taka gistiheimili ætla þangað aftur 
– og sjálf eigi hún oft eftir að nýta 
sér þjónustu Ingerar.

Hægt er að leigja húsið með morgun-
verði og kvöldverði og Elín segir engan 
svikinn af því að hafa kvöldverðinn 
innifalinn.z Það sé dásamlegt að 
sleppa við að elda en fá samt fyrsta 
�okks mat. Hún segir verðið líka ótrú-
lega hagstætt. Fyrir þá sem vilja elda 
sjál�r er vel búið eldhús í húsinu.

Um matinn sér útlærður kok k-
ur og ek ki er borðbúnaðurinn af 
verri endanum; ekta kristalsglös og 
pólskt postulín – enda segir Elín að 
þetta sé eins og að búa á ríkmann-
legu íslensku heimili – og húsfreyj-
an, Inger Helgadóttir, sé yndisleg. 
„Þetta er sannkölluð perla við sjáv-
arsíðuna,“ segir hún.

www.borgarnesbb.is -SS

Láttu okkur 
létta andrúmsloftið 

í kringum flutningana

Síminn er 557 2400

www.bjorg.is

Hringdu - við sækjum það óhreina
og skilum því hreinu til þín í nýja húsnæðið

Aðeins eitt símtal til okkar ef þú býrð á höfuðborgarsvæðinu, 
Þú færð þetta svo hreint og frágengið flutt inn á nýja heimilið.

Frí heimsending ef verkið kostar 10 þús. kr. eða meira.

www.landogsaga.is36



   »Nýtt blómaskeið á Siglu� rði

Gistiheimilið Hvanneyri með góða 
aðstöðu fyrir  vetraríþróttafólk
Nyrsti kaupstaður landsins, Siglufjörður, 

er svo sannarlega að ganga í endur-
ný jun l í fdaganna. Eftir áralanga deyfð er 
mannlíf að færast í blóma og með tilkomu 
Héðinsfjarðarganganna á milli Sigluf jarðar 
og Ólafsfjarðar hefur ferðamannastraumur-
inn til þessa ægifagra f jarðar margfaldast. 
Enda þjónusta við ferðamenn með miklum 
ágætum allan ársins hring.

Sú var tíðin að Siglufjörður ól af sér mikla 
sk íða kappa en svo ólu önnur bæjar félög 
sl íka af sér á niðurlæg ingarárum bæjar-
félagsins og um tíma leit helst út fyrir að 
Siglufjörður væri að hverfa úr minni þjóðar-
innar. At v innuástand var baga leg t , fól k 
f luttist burtu, hús stóðu auð og dröbbuðust 
niður. Hver sá sem nennti að gera upp hús, 
gat fengið það fyrir slikk.
En nú er öldin önnur. Á örfáum árum hef-

ur Sigluf jörður verið rif inn upp úr dróma 
og öðlast sína f y rr i feg urð. Sk íðasvæðið 
hef ur tek ið stak kask iptum og nú er ver-
i ð  a ð  b æ t a  þ a r  v i ð  e n n  e i n n i  l y f t u . 
Aðstaða f y r ir  vetrar í þróttafólk er orðin 
með hinum mestu ágætum.

Í hjarta bæjarins er gistiheimilið Hvanneyri 
sem býður upp á einkar góða þjónustu fyrir 
ferða fól k og a ðra gest i  sem v i l ja  njót a 
vetrarfegurðar og  íþróttaiðkunar.

Gist iheimi l i hef ur ver ið rek ið í húsinu 
frá 1996 og aðstaða öll hin ákjósanlegasta. 
Herbergin eru allt frá einstaklingsherbergj-
um, upp í sex manna herbergi, sum með set-
ustofu. Á f yrstu hæð eru f jögur herbergi , 

þar af eitt sex manna herbergi (með þremur 
k o j u m) ,  t v ö  s a l e r n i  o g  t v æ r  s t u r t u r .  
Á annarri hæð er eitt stórt svefnherbergi 
með sér setustofu og snyrtingu. Þar er eldhús 
sem allir gestir gistiheimilisins hafa aðgang 
að, koníaks/setustofa og morgunverðarsalur 
sem einnig hentar vel fyrir hvers kyns fundi. 
Á þriðju hæð eru níu herbergi sem hvert og 
eitt getur rúmað f jóra einstak l inga og á 
f jórðu hæð eru níu herbergi sem eru ýmist 
notuð sem eins eða fjögurra manna herbergi.

Núverandi eigendur hafa gert töluverðar 
endurbætur á húsinu. Í dag getur það rúm-
að allt að sextíu manns. Boðið er bæði upp 
á svefnpokapláss og uppbúin rúm. Einnig er 
boðið upp á frítt netsamband.

Ek k i er boðið upp á aðrar veit ingar en 
morg unverð á Hvanney r i en í húsinu er 
eldunaraðstaða fyrir gesti sem vilja matreiða 
sjálf ir. En það má líka benda á að á Siglufirði 
eru fyrirtaks veitingahús og hvork meira né 
minna en sex barir „Svo f innst okkur að fólk 
sem kemur til Sigluf jarðar eigi endilega að 
prófa veitingahúsin hér. Í plássinu er líka sex 
barir – þannig að það er hægur vandi að fara 
á pöbbarölt á Siglufirði.“

Og það er vel þess v irði að f ylg jast með 
þv í hvað er á döf inni hjá Gist iheimi l inu 
Hvanney r i á vefsíðunni w w w.hvanney r i .
com þar sem hótelstýran Katrín Sif Andersen 
er með eitt og annað í bígerð í vetur, meðal 
annars heilsutengd námskeið.

www.hvanneyri.com -AM

   »Hlýlegt og kósí er einkunnin sem Hótel Berg í Ke� avík fær hjá � estum sem þar hafa dvalið

Reisulegt hótel byggt á bjargi
V ið smábátahöfnina í Kef lavík  

stendur Hótel Berg, reisulegt 
hús sem uppha� ega var einbýlishús 
� utt inn frá Kanada en hefur á örfá-
um árum verið tekið í gegn og byggt 
við það. Hótelstýran, Ólöf Elíasdóttir, 
keypti húsið ásamt manni sínum 
fyrir sex árum en fyrir tveimur árum 
voru fuglarnir � ognir úr hreiðrinu og 
húsið eiginlega orðið of stórt. „En við 
tímdum ekki að selja það,“ segir Ólöf, 
„þannig að við stækkuðum það enn 
meira og breyttum því í hótel. Mig 
hafði alltaf langað til að reka svona 
l ít inn, heimil islegan og fa l legan 
gististað. Þegar við réðumst í þetta 
verkefni vorum við ekkert viss um 
að þetta myndi virka. Við sögðum 
kannski, kannski ekki, en þetta hef-
ur svínvirkað.“

Gestir hrifnir
Hótel Berg var opnað 1. júl í 2011 
og það er bæði satt og rétt að hug-
my nd þeir ra hjóna sv ínv irk aði . 
Þegar skoðaðir eru vef ir eins og 
booking.com og tripadvisor.com, 
kemur í ljós að allir sem hafa gist á 
hótelinu mæla með því. Gestirnir 
hafa skrifað y f ir 500 ummæli og  
gef ið því heildareinkunnina 9.5 – 
sem er einstakt.

Ólöf segir erlenda gesti duglega 
að láta v ita a f góðum stöðum á 
netinu og hingað til hafa 90 prósent 
gesta Hótel Bergs verið útlendinga. 
„Ok kur langar t i l að fá meira af 

Íslendingum ti l ok kar. Við erum 
lítið kósí hótel , andrúmsloftið er 
heimilislegt og við viljum að gest-
um okkar l iði vel. Við rekum fólk 
til dæmis ekkert út og erum mjög 
sveigjanleg. Við hjónin rekum hót-
elið, ásamt einum starfsmanni og 
þetta er a l lt ósköpafslappað hjá 
okkur. Vlið fórum ekki út í þetta 
í  þei r r i  von a ð verða r í k , he ld-
ur langaði okkurað gera eitthvað 

spennandi,skemmtilegt og kref j-
a nd i – og v ið höf u m ósk aplega 
gaman af þessu.

Harley Davidson hjólið látið fjúka
Við vorum 45 ára, áttum smá pening 
og þetta fína hús. Í stað þess að fara 
bara að halla okkur, ákváðum við að 
setja allt okkar í þetta. Karlinn seldi 
meira að seg ja Harley Dav idson 
hjólið sitt . Það var nú bara alveg 

hei l l sök kul l . Nú, ef þetta geng i 
ekki, væri það allt í lagi, krakkarnir 
voru farnir að heiman og við mynd-
um redda okkur.

En þetta hefur allt blessast og er 
óskaplega gaman. Gestirnir okkar 
hafa verið þannig að það er eins og 
við höfum valið þá sjálf. Við fáum 
mikið af miðaldra fólki sem er vant 
að ferðast og hefur gaman af því. 
Þetta er eins og að fá v ini sína í 

heimsókn og það má segja að fé-
lagslegri þörf minni sé a lgerlega 
fullnægt í vinnuni. Mér f innst líka 
gott að vera minn eigin herra.“

Þjónustan á Hótel Berg er frábær 
ef marka má umsagnir þeirra gesta 
sem þar hafa dvalið. Einkum eru 
gestirnir hrifnir af gestgjöfunum 
sem þeir segja einstaklega elsku-
lega og – morgunmatnum sem þyk-
ir góður. Það segir líka yndislegt að 
vakna við fuglasönginn íbjarginu 
á morgnana og dunda sér v ið að 
horfa á veiðimennina sigla á sínum 
litríku smábátum inn og út úr vík-
inni. Einnig eru þeir ánægðir með 
að vera bæði sóttir og keyrðir i f lug 
ef svo ber undir. Auk þess geymir 
Hótel Berg bílinn fyrir þá sem þurfa 
að skreppa erlendis.

Á Hótel Bergi eru ellefu herbergi 
með samta ls 22 g ist i r ý mum.Öl l 
herberg in eru með baðherberg i , 
þráðlausu interneti, öryggishólf i, 
vönduðum rúmfatnaði, kæli, hár-
blásara og f leiri þægindum.

A rineldur logar í setustof unni 
sem prýdd er íslenskum húsgögn-
um. Úr stofunni er ákaf lega fallegt 
útsýni yfir smábátahöfnina, bæinn 
og haf ið.Á pallinum fyrir utan er 
heitur pottur sem þar sem gestir 
njóta þess að slaka á. 

Ólöf og eiginmaður henna, Arnar, 
er u mei r og m i n na á st aðnu m , 
ásamt hundunum Tómasi og Fríðu 
en Tómas er einmitt víðfrægur úr 
þáttunum Andri á f landri sem sýnd-
ir hafa verið á RÚV.

www.hotelberg.is SS

Nokkrar staðreyndir um ferðamannabæinn Akureyri: 
Menning: Fjöldi viðburða og hátíða, skemmtileg söfn og gallerí, tónleikar og óvæntar uppákomur. 

Afþreying: Sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, heilsulindir, kvikmyndahús, skemmtistaðir, keilusalur, 
  gönguferðir, siglingar, reiðtúrar, veiði, óvissuferðir, Grímsey, Hrísey og útivistarsvæðið í Kjarnaskógi.

Gisting:  Hótel, gistiheimili, íbúðir, bústaðir, auk sveitahótela í næsta nágrenni. 

Matur og drykkur: Úrval kaffihúsa og veitingastaða, matur úr Eyjafirði.

Verslun: Fjölbreytt og gott úrval verslana í miðbænum, á Glerártorgi og víðar. 
Stuttar vegalengdir, frítt í strætó og frítt í bílastæði - munið bílastæðaklukkurnar. 

Haustfrí á Akureyri!
Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna í sannkallaðri ævintýraferð. 

Verið hjartanlega velkomin! 
www.visitakureyri.is www.landogsaga.is38



Skipulag, byggingar og hönnun

   » Inni- og útilýsing Reykjafells h.f.

Fagleg þjónusta í ra�ðnaði
Reykjafell hf. var stofnað 16. janúar 1956 

er rótgróið innf lutnings- og heildsölu-
f y r i r t æk i .   Síða st l ið ið vor sa mei na ðist 
Raf lampar-lampagerð Reykjafelli h.f. og er 
í dag rekið undir nafni Reykjafells. 

Höfuðstöðvarnar eru í Reykjavík en útibú-
ið Reykjafell-Raf lampar er staðsett að Óseyri 
4 á Akureyri.  Á Akureyri eru 8 starfsmenn, 
Aðalsteinn Bergþórsson er rekstrarstjóri og 
Ívar Björnsson framleiðslustjóri.  

Með lampagerðinni hefur Reykjafell styrkt 
stöðu sína verulega.  Við erum vel í stakk 

búin ti l að hanna f leir i gerðir af lýsinga-
búnaði og halda áfram þeirri frábæru fram-
leiðslu sem fyrir var.  Einnig tökum við að 
okkur sérsmíði fyrir v iðskiptavini, sé þess 
óskað. Í gegnum ár in hafa vörur lampa-
gerðarinnar náð að skapa sér gott orðspor 
og áreiðanleika á markaðnum.

Reyk ja fel l  f ly tu r inn lýsingabúnað f rá 
þekktum erlendum framleiðendum og fram-
leiðir sífellt f leiri  vörulínur. Breiddin er því 
afar mikil eða allt frá einföldum lampastæð-
um að stórum lýsingakerfum.  Sem dæmi um 

tvö af okkar stærstu verkefnum má nefna 
lýsinguna í Háskólann í Reykjavík og í gler-
hjúp Hörpu tónlistarhúss.

Við erum mjög stolt af framleiðslunni okk-
ar og getum boðið upp á innilampa jafnt á 
veg g eða á lof t ,   utaná l ig g jand i og inn-
fellda útilampa, úti-stauralampa, iðnaðar-/
skrifstofulýsingu og svo kappalampa f yr-
ir óbeina lýsingu, hvort sem heldur dimm-
a n le ga e ða ód i m m a n le ga .   Hön nu n og 
efnisval tekur mið að þv í að hámarka l í f-
tíma okkar vöru þar sem veðrun er mikil .  

Hjá Reykjafel l i ættu f lestir að geta fundið 
lýsingu við sitt hæfi.

Stefna Reykjafells er að halda framleiðsl-
unni áfram á fullum styrk og fara í frekari 
þróunarvinnu með næstu kynslóðir af lýs-
ingabúnaði, en tískustraumar og tækni til-
hey ra sí brey ti leg u umhverf i sem þarf að 
aðlagast í sífellu.  Þess má geta að Raf kaup 
er eini söluaðili íslensku framleiðslunnar á 
Reykjavíkursvæðinu.

www.reykjafell.is SS
   »Gluggar, hurðir, sólskálar og svalalokanir úr áli eru veðurþolin og nánast viðhaldsfrí

Hentar íslenskum 
aðstæðum einkar vel
Á lið hentar okkur sem búum við íslenskt 

veðu r fa r  á k a f lega ve l ,  seg i r  Ey þór 
Jósepsson en hann stofnaði, ásamt Úlfari 
Arasyni fyrirtækið Glugga ehf á Akureyri 
árið 2003. Gluggar ehf smíða eingöngu úr áli, 
hvort sem er um að ræða glugga, hurðir, sól-
skála, svalalokanir, svalaskjól eða handrið. 
„Við f lytjum álið inn í sjö metra lengjum og 
síðan sögum við og borum, fræsum og setjum 
saman í þeirri stærð, gerð og lögun sem við-
skiptavinurinn óskar,“ segir Eyþór.

Íslendingar eru vanari því að gluggakarmar og 
að útihurðir séu úr viði en Eyþór segir það vera 
að breytast. „Þegar við fórum að kanna málið 
fyrir alvöru árið 2003, sáum við að álið er vax-
andi alls staðar í heiminum í glugga og hurðir. 
Okkur varð smám saman ljóst að það hentaði 
íslenskum aðstæðum einkar vel. Álið þarf svo 
hverfandi lítið viðhald að það má segja að það 
sé viðhaldsfrítt. Á því er annað hvort innbrennd 
lakkhúð, eða það er búið að rafmeðhöndla y�r-
borðið. Því þarf álið enga frekari meðhöndlun. 

Þegar Eyþór er spurður hvernig álið þoli ís-
lenskt loftslag og veðurfar, segir hann það henta 
okkur einkar vel veðurfarslega. „Álið sem við 
erum með er sérstök álblanda sem þolir seltu 
og annan fyrirgang sem fylgir íslensku veður-
fari.  Síðan eykur innbrennda lakkhúðin þolið 
enn betur. Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina 
að þetta stenst alveg gríðarlega vel íslenskt 
veðurfar.“

Sterkari burður
Á lhurðir og –gluggar henta hvort sem er 
fyrir heimili eða fyrirtæki. „Þú þarft eiginlega 
að vera með svona útihurð, því hún er ekkert 
að verpast,“ segir Eyþór. „Og við smíðum allt 

frá einni hurð eða einum glugga fyrir kúnnana 
okkar og allt upp í endurnýjun á öllum glugg-
um og hurðum fyrir sumarbústaði, einbýl-
ishús, nýbyggingar, fjölbýlishús, fyrirtæki og 
stofnanir. Eitt af okkar verkefnum núna er að 

taka alla gömlu gluggana úr skrifstofubyggingu  
Icelandair í Nauthólsvíkinni og setja nýja 
álramma og gler í staðinn. Við sjáum um verkið 
í heild sinni, frá niðurri� til uppsetningar, þar 
með talið förgun á gamla draslinu. Síðan erum 

við að smíða mikið fyrir sumarbústaði. Menn 
eru smám saman að átta sig á því að álið er 
viðhaldsfrítt og því hentugt í bústaðina. Menn 
nenna ekkert að vera að bera endalaust á, þeir 
vilja eiga frí í sumarbústaðnum sínum.“

Íbúðarhús hafa l íka verið að brey tast . Í 
dag eru f lest einbýlishús með stórum glugg-
um sem ná frá lofti niður í gólf og mikið um 
stórar rennihurðir og þá er álið mjög góður 
kostur vegna styrksins. Við höfum líka verið 
með þó nokkuð mörg verkefni þar sem fólk 
er að breyta stofunum hjá sér. Þá er sagað 
niður úr stofugluggunum og sett rennihurð 
í staðinn. Með því fá menn bjartari rými og 
betri tengingu út á veröndina og garðinn.“

Hagstæður kostur
Fyrirtækið er staðsett á Akureyri en Eyþór 
seg ir það smíða f y r ir a l lt landið sem og 
í Færey jum. „Það er stutt í a l lar áttir f rá 
Akureyri,“ segir hann, „og við erum með ótal 
verkefni víða um land, ekki síst í Reykjavík. 
Og við smíðum fyrir lítil sem stór fyrirtæki, 
sem og einkaaðila.“ En hvað með verðið?

„Við segjum nú al ltaf að það sé betra að 
tjalda til f leiri en einnar nætur þegar fólk er 
að byggja eða breyta gamla húsnæðinu. Álið 
er örlítið dýrara í upphafi en timbur en það 
er f ljótt að jafnast út vegna þess að álið er 
viðhaldsfrítt. Ef kúnninn óskar eftir því, þá 
sjá Gluggar ehf. um verkið frá upphafi til enda, 
við komum og mælum, gerum tilboð og sjáum 
um alla verkþættina, meira að segja förgun.“

Eyþór seg ir áherslur f y r ir tæk isins hafa 
b r e y s t  n o k k u ð  á  s e i n n i  á r u m .  „ St ó r a 
breytingin hjá okkur er kannski sú að v ið 
vorum langmest í stórum verkefnum með 
verktökum fyrir hrun en eftir það  höfum 
við mest verið í verkefnum fyrir einkaaðila. 
Til dæmis hafa nýjar og spennandi útfærslur 
á svalaskjólum fyrir einstaklinga verið mjög 
vaxandi undanfarið.“

www.algluggi.is SS

   »Gistiheimilið Súlur

Heimili að heiman
Það getur oft verið kostur að vera sjálfs 

sín herra á ferðalögum um landið. Geta 
komið og farið að v i ld , séð um sinn eig in 
mat og skapað sér heimil islegt andrúms-
loft . Þetta á ek k i síst v ið þegar ferðast er 
með börn sem þurfa sína rútínu.

Gistiheimilið Súlur að Þórunnarstræti 93 á 
Akureyri er einn slíkur kostur.  Opið allt árið 
með pláss fyrir allt að tuttugu á tveimur hæðum.

Húsið að Þórunnarstræti er virðulegt og reisu-
legt íbúðarhús, byggt árið 1947. Það var svo árið 
1992 sem Lára Ellingsen og hennar fjölskylda 

kaupa það og taka við rekstri gistiheiimilis sem 
rekið var á miðhæð og í kjallara hússins. Í dag 
rekur Lára gistiheimilið ásamt dóttur sinni.

Góð aðstaða fyrir fjölskyldur jafn og ferðamenn
Á hvorri hæð eru f jögur herbergi, eins ti l 
fjögurra manna sem hægt er að fá hvort heldur 
sem er uppábúin eða fyrir svefnpokagistingu. 
Í hverju herbergi eru sjónvarp og nettenging. 
Einnig er eldhús og baðherbergi á báðum 
hæðum og eru eldhúsin vel búin með eldavél 
og ísskáp, auk allra áhalda til matargerðar, 

pottum og pönnum, skálum, bökkum og hnífa-
pörum. Míkró-ofn er í eldhúsinu á hæðinni en 
ekki í kjallaranum. Í húsinu er góð þvotta-
aðstaða sem gestir hafa aðgang að.

Súlur rúma alls 22 í gistingu, auk þess sem 
hægt er að fá lánað barnarúm þar. Húsið er því 
tilvalið fyrir stórfjölskyldur sem ferðast saman 
og vilja koma sér upp notalegum, hreinum og 
snyrtilegum heimilisaðstæðum á ferðalaginu. 
Einnig er hægt að leigja aðra hæðina – eða þá 
bara gistingu fyrir einn, ef svo ber undir. Það 
skal líka tekið fram að bílastæði eru við húsið.

Vel staðsett í hjarta bæjarins
Á Súlum er ekki boðið upp á morgunmat en á 
næsta horni er kjörbúð sem opin er til 23.00 
á kvöldin og því hæg heimatökin að sjá um 
sinn eigin morgunmat sem og aðrar máltíðir.

Gistiheimilið er ákaf lega vel staðsett efst í 
Listagilinu. Stutt er í sundlaugina og aðeins 
tíu mínútna gangur niður í miðbæ. Húsið er 
ákaf lega notalegt og andrúmsloftið afslapp-
að. Besta lýsingin á gistiheimilinu væri lík-
lega: Rólegt, hreint og heimilislegt.

www.sulurguesthouse.is -AMB
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Skipulag, byggingar og hönnun

   » Silva í Eyja�arðarsveit býður upp á hráfæði, auk annarra hollra rétta

Hollt í blómlegri sveit
T il að komast til okkar er best að aka í gegnum 

Hrafnagilshver�ð, beygja síðan til vinstri inn 
á þverbrautina, aka y�r brúna og þá blasir húsið við 
í allri sinni dýrð í miðri brekkunni á hægri hönd, 
segir Kristín Kolbeinsdóttir sem á og rekur Silvu, 
eina hráfæðisstaðinn utan höfuðborgarsvæðisins.

Si lva er grænn veit ingastaður í hjarta 
Eyjafjarðarsveitar sem býður gestum sínum upp 
á eldaða grænmetisrétti og hráfæðisrétti ásamt 
hollum kökum og eftirréttum. Þar má einnig fá 
nýhrista þeytinga og nýpressaða safa, hveitigras- 
og engiferskot. Ka�, te og kakó er ávallt lagað úr 
lífrænum afurðum.

Besta hráefni í heimi
Á Silvu er aðaláherslan lögð á góðan og fjölbreyttan 
matseðil með réttum sem framleiddir eru úr úrvals 
hráefni og henta öllum aldurshópum. „Við fáum 
hráefnið alls staðar að,“ segir Kristín. „Grænmetið 

kaupi ég í frá íslenskum grænmetisbændum í gegn-
um heildsölu á Akureyri og úr heilsuhillum versl-
ana. Svo erum við með ýmislegt úr garðinum okkar, 
t.d. kryddjurtir, gulrætur, kál og rauðrófur. Á meðan 
til er íslenskt kaupi ég ekkert annað. Við erum með 
besta hráefni í heimi. Það er hreinna en það græn-
meti sem merkt er lífrænt en kannski ræktað við 
hraðbrautarsvæði í Hollandi eða einhverju öðru 
landi þar sem ekki er hreint loft og hreint vatn.

Á Silvu er alltaf val um þrjá rétti dagsins, súpu 
og brauð, heitan grænmetisrétt eða hráfæðisrétt. 
Auk þess er boðið upp á ýmis konar smárétti s.s. 
vefjur, smákökur og ávaxtapinna. Það verður að 
teljast til lífsgæða að gæða sér á bragðgóðum holl-
um réttum á meðan horft er á stórkostlegt útsýnið 
úr veitingasalnum. Þar sést út allan fjörðinn þar 
sem Kaldbakur blasir við í allri sinni dýrð, til 
vesturs þar sem Kerling trónir y�r fjörðinn og 
til austurs upp í Staðarbyggðafjallið. 

Vel í sveit sett
„Eyjaf jarðarsveit er eitt blómlegasta land-
búnaðarhérað Íslands og hefur upp á margt 
að bjóða hvort sem það er tengt útivist eða 
annarri af þreyingu,“ segir Kristín. „Hér er 
margt að sjá s.s. bændur að störfum og fjöl-
breytt fuglalíf í gróðursælum �rði umkringd-
um stórkostlegum fjallahring. Silva er því vel 
í sveit sett og tilvalið fyrir þá sem ferðast um 
fjörðinn að koma við og fá sér hressingu. 

Við erum í passlegr i göng uf jarlægð f rá 
tjaldsvæði og sundlaug Hrafnagilsskóla og 
þv í t i lva l ið og sk reppa og fá sér eitthvað 
að borða eftir hressandi sundsprett þegar 
fólk er á ferð hér að sumarlagi. Yf ir vetur-
inn er ekki lengi verið að renna til okkar frá 
Akureyri, auk þess sem hér í Eyjafjarðarsveit 
er boðið upp á f jölbreytta gistingu fyrir þá 
sem vilja dvelja í kyrrðinni.“

Námskeið
Y�r vetrartímann býður Silva  upp á ýmis námskeið 
þar sem hollustan er höfð i fyrirrúmi. Námskeiðin 
hófust í september og segir Kristín y�rleitt vera tíu 
til �mmtán manns á hverju námskeiði – en hún 
geti tekið allt að tuttugu vegna þess að hún ha� 
góða aðstöðu.  Námskeiðin eru haldin í matsal 
Silvu að Syðra-Laugalandi efra í Eyjafjarðarsveit. 
Og námskeiðin eru afar fjölbreytt, t.d. gerð græn-
metissafa, hollar súpur, eldun grænmetisrétta og 
gerlaus bakstur. Til þess að fylgjast með hvaða 
námskeið eru á döfinni er besta að fara inn á 
heimasíðu veitingahússins á www.silva@silva.is. 
Innifalið í námskeiðunum eru fræðsla, uppskriftir 
og matur og taka þau y�rleitt 3-4 klukkustundir.

Síðast, en ekki síst , tekur Kristín að sér 
persónulega ráðgjöf, hjálpar fólki við að ná betri 
tökum á mataræði og veitir olímeðferðir með 
Young Living olíum, eins og sjá má á eftirfar-
andi vefsíðu:
www.fabtravel.is/is/akureyri-eyja�ordur/veitingar-1/vokuland

www.silva.is -SS

   »Á Besta bitanum á Akureyri er áhersla lögð á ferskleika og hollustu

Engir stjúpmóðurskammtar
Besti bitinn í miðbæ Akureyrar nýtur sívax-

andi v insælda meðal heimamanna og 
ferðamanna. Ekki einasta er staðurinn vel stað-
settur í Skipagötunni þar sem hann var opnaður
 27. júní síðastliðinn, heldur er hann ekkert venju-
legur skyndibitastaður. Ferskleiki og hollusta er 

stefna eigendanna og þess vegna er boðið upp á 
hollustufæði, auk venjulegra skyndibitarétta.

Besti bitinn er notalegur skyndibitastaður fyr-
ir alla fjölskylduna í eigu hjónanna Hallgríms 
Guðmundssonar og Huldar Ringsted. Huld seg-
ir staðinn aðeins bjóða upp á ferskasta hráefni 

sem völ er á. „Ástæðan fyrir vinsældum okkar 
eru sú að við kaupum kjúklinginn alltaf fersk-
an frá Matfugli. Við erum aldrei með kjúkling 
sem hefur verið frystur. Þá verður hann bara 
þurr. Þetta er ekta kjúklingur sem hefur ekki 
verið meðhöndlaður með neinum efnum,“ segir 
Hulda. „Þótt við séum eini kjúklingabitastað-
urinn á Akureyri, leggjum við mikinn metnað 
í það sem við erum að gera. Við bjóðum upp á 
grillaða kjúklingabringu með hrísgrjónum og 
léttri sósu, kjúklingabita, „hot-wings,“ kjúkling-
anagga og kjúklingasalat – og djúpsteiktan 
kjúkling.  Það eina sem við bjóðum upp á, fyr-
ir utan kjúkling, er „�sh and chips“ sem nýtur 
áka�ega mikilla vinsælda og �skinn fáum við 
auðvitað ferskan á hverjum degi. Síðan erum 
við með léttari rétti eins og Mozzarella-stangir, 
Jalapeno-stangir, og laukhringi.

Áhersla okkar á hollustuna hefur orðið til þess að 
Besti bitinn er einn vinsælasti veitingastaðurinn 

á Akureyri meðal líkamsræktarfólks. Nánast allt 
vaxtaræktar- og �tnessfólk á Akureyri er í föstu 
fæði hjá okkur.“

Á Besta bitanum eru sæti fyrir 30 gesti, en að 
sjálfsögðu er hann líka „take-away“ staður. Auk 
matseðils fyrir fullorðna er boðið upp á barna-
matseðil. „Við gerum virkilega vel við börnin hér,“ 
segir Huld. „Þau fá góðan mat og vel útilátinn. 
Hér er allt vel útilátið, engir stjúpmóðurskammt-
ar hjá okkur. Fólk fær alveg fyrir peninginn sem 
það borgar. Það er alveg sérlega hagstætt verð á 
barnamatseðlinum, vegna þess að það á ekki að 
kosta hvítuna úr augunum að gefa börnum að 
borða hollan mat. Og að sjálfsögðu erum við með 
glaðninga fyrir börnin og erum stöðugt að bæta 
við þá – auk þess sem þau fá ge�ns íspinna eft-
ir matinn.“

Á Besta Bitanum má líka alltaf �nna tilboð 
dagsins – og svo er það ka�ð. „Við bjóðum að-
eins upp á eðalka�“, segir Huld, „hvort sem það 
er cappuccino, es  zzpresso, latte, swiss mocca 
eða bara gamaldags uppáhellt, venjulegt ka�.“
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   » Lystigarður  Akureyrar

Lifandi plöntusafn 
undir berum himni
Það sem af er sumri, hefur verið 

einmuna blíða á landinu – og það 
má með sanni segja að Lystigarðurinn 
á Akureyri skarti sínu allra fegursta. 
Þeir sem eiga leið um Norðurland, ættu 
fyrir alla muni að gera hlé á keyrslu og 
dekra við augu, nef og eyru í garðinum 

fræga – einkum þar sem nú er einnig 
hægt að dekra við bragðlaukana í 
leiðinni. Einkum þeir sem verða á 
ferðinni 29. júní en þá verður 100 ára 
afmælis garðsins minnst.

Það var árið 1909 sem fjórar frúr á 
Akureyri létu sameiginlegan draum 

rætast:  Að setja á laggirnar lystigarð fyrir 
almenning þar sem bæjarbúar ættu þess 
kost að dvelja sér til hressingar og ánægju 
eða eins og þær komust að orði „...bær-
inn þarf að eignast stóran skemmtigarð 
þar sem öllum er leyft að dvelja hvenær 
sem er.   Þessar konur voru þær Anna 
Stephensen, Alma �orarensen, María 
Guðmundsson og Sigríður Sæmundsen. 
Þær rituðu bréf til bæjarstjórnar og sóttu 
um að fá landspildu undir skrúðgarð. 
Svar bæjarstjórnar var jákvætt og fengu 
þær úthlutuðum fjórum engjadagslátt-
um á Eyrarlandsholti.

Strax sumarið 1910 byrjuðu konurn-
ar að girða, planta trjám og runnum. 
Árið 1911 voru lagðir stígar og þeir 
malarbornir og einnig var þá gra�nn 
brunnur neðst í hvamminum sem 
var 10 fet á dýpt og 3 fet að þvermáli. 
Þangað sóttu konurnar vatn til að 
vökva nýgræðinginn. Allt var unnið 
á höndum því öll þau tæki og tól sem 
við þekkjum í dag voru ekki til á þeim 
tíma. Þær notuðust aðallega við hjól-
börur, fötur og handskó�ur.

Þegar fundargerðarbók Lystigarðs-
félagsins er handfjötluð geislar hrein-
lega frá henni atorkunni og kraftinum 
sem lá að baki því að reisa lystigarð og 
halda honum við. Það má svo sannarlega 
segja að það er eitt að fá hugmyndina og 
annað að framkvæma hana. Mikið var í 
hú�, það þurfti að sýna bæjarstjórninni 
að hugmynd um almenningsgarð voru 
ekki orðin tóm. Bæjary�rvöld áttu ekki 
að iðrast þess að hafa veitt þeim landið. 

Á haustdögum 1912 var garðurinn 
formlega opnaður. Fyrst í stað var hann 
aðeins opinn eftir hádegi á sunnudög-
um. Öll starfsemi Lystigarðsins var 
fjármögnuð með vinnuframlagi fé-
lagsmanna, skemmtunum af ýmsu 
tagi, tombólum og kökusölu. Félagar 

greiddu árgjald sem var 2 kr. til að 
byrja með en þeir sem gerðust ævifé-
lagar greiddu 10 krónur. 

Lystigarðurinn var rekinn af Lysti-
garðsfélaginu allt til ársins 1953. Þá var 
félagið lagt niður og Akureyrarbær tók 
þá formlega við rekstrinum og hefur 
rekið hann síðan. Auglýst var formlega 
eftir umsjónarmanni 1954 en enginn 
sótti um stöðuna. Jón Rögnvaldsson 
tók þá garðinn undir sinn verndar-
væng með því skilyrði þó að byggð yrði 
ka�stofa og gróðurhús.

Grasagarðu r inn  var stof nað-
ur 1957. Fegrunarfélag Akureyrar 
hafði þá forgöngu um að plöntusafn 
Jóns Rögnvaldssonar í Fí�lgerði var 
keypt til bæjarins og komið fyrir í 
Lystigarðinum.  Grasagarðurinn er 
því elsti grasagarður landsins og einn 
nyrsti grasagarður í heimi. Flestar 
tegundir sem ræktaðar eru í garðin-
um eiga sinn náttúrulega uppruna 
á heimskautasvæðum, norðlægum 
slóðum eða í háfjöllum víða um heim. 

Al lar götur síðan hefur garður-
inn verið rekinn sem grasagarður 
og almenningsgarður og engan að-
gangseyri þarf að borga. 

Helstu markmið með rekstrinum eru 
fjölmörg. Eitt mikilvægasta hlutverk-
ið er að finna með prófunum, fallegar, 
harðgerar tegundir fjölæringa, trjáa og 
runna sem henta íslenskum aðstæð-
um. Garðurinn er þannig eins konar 
genabanki fyrir þær tegundir sem þríf-
ast á norðlægum slóðum. Þar að auki er 
hann notaður til afþreyingar og nýtist 
almenningi til fróðleiks og skemmtunar.
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   »Café Björk í Lystigarðinum

Hundrað ára 
biðtími á enda
Café Björk er heitið á nýja ka�hús-

inu í Lystigarðinum á Akureyri. 
Húsið var opnað með pomp og prakt 
þann 9. júní, klukkan 10.00, þegar öllum 
bæjarbúum var boðið í ka� og vö�ur. 
„Þetta er búið að standa til í hundrað 
ár,“ segja þeir Sigurður Guðmundsson 
og Njáll Trausti Friðbertsson, en í 
stofnsamningi um Lystigarðinn árið 
1910 segir að þar skuli rísa kaffihús 
hið fyrsta. Húsið er áka�ega glæsilegt, 
teiknað af Loga Má Einarssyni.

Gr u n nu r i n n  v a r  þ e s s i  g a m l i 
byggingastíll sem er á Eyrarlands-
húsinu hér v ið hl iðina . Við v i ld-
um halda í sögulegu tenginguna 

með þessu hal landi þak i ,“  seg ir 
S i g u rð u r.  „V i n nub yg g i n ga r n a r 
sem voru byggðar síðar eru l íka 
með þessu formi. Síðan er húsið 
k læt t að i n na n með a l í s lensk u 
lerki úr Hallormsstað. 

Þeir Sigurður og Njáll segja að frá 
uppha� ha� verið ákveðið að öll hús-
gögn yrðu íslensk. „Fyrst ætluðum við 
að láta sérsmíða húsgögnin, en hér á 
Akureyri er gífurlega rík hefð fyrir 
húsgagnasmíði. Stærst í þeim geira 
var Valbjörk sem framleiddi húsgögn 
fyrir landsmenn í áratugi. 

Við leituðum ti l bæjarbúa með 
húsgögn frá fyrirtækjum héðan af 

svæðinu og það gekk svo vel að 70% 
húsgag nanna hjá ok kur er u f rá 
Valbjörk. Enn sem komið eru það þó 
bara stólarnir sem við höfum gert 
upp. Við vorum svo heppnir að �nna 
stranga af áklæði sem var framleitt 
hjá Gefjun fyrir áratugum. Við fund-
um það fyrir vestan.“

Einnig er að finna gullfallegt só-
fasett í Café Björk og segja þeir fé-
lagarnir það hafa verið smíðað inn í 
Oddfellowhúsið í Brekkugötu 1972. 
Þegar félagið f lutti í annað hús, var 
sófasettið á leið á haugana, ásamt 
borðinu sem smíðað var við það en til 
allrar mildi tókst að forða því voða-
verki. Enn sem komið er eiga borðin 
í kaffihúsinu sér ekki sögu, en þeir 
Sigurður og Njáll segjast alltaf vera að 

�nna eitt og eitt slíkt, enda sé stefnan 
að vera eingöngu með tekkborð sem 
smíðuð hafa verið á svæðinu. Þeim 
finnst þó líklegt að það muni taka 
einhverja áratugi að �nna þau.

Þegar Sigurður og Njáll eru spurð-
ir hvers konar kaffihús þeir séu að 
reka, svara þeir einróma að þetta sé 
fjölskylduvænt kaffihús. „Maturinn 
er úr héraðinu. Við verslum við birgj-
ana hér á svæðinu. Allur bjórinn er frá 
Akureyri og Árskógssandi, kaffið er 
brennt hérna á Akureyri fyrir okkur og 
hvað matinn varðar, þá er hann héðan 
fyrir utan það sem við veiðum sjál�r. 
Við veiðum mjög mikið og allt sem við 
veiðum og skjótum fer til ka�hússins.“ 
Í hádeginu er boðið upp á súpu, salat 
og létta rétti og allan daginn má fá 

smurbrauð og kökur, vö�ur og pönnu-
kökur – og auðvitað allt heimabakað.

Það er óhætt að segja að það sé stöð-
ugur straumur gesta á Café Björk, dag 
út og dag inn. „Þetta er eiginlega búin 
að vera alger geggjun frá því að við 
opnuðum,“ segir Sigurður. „ Við getum 
tekið á móti 120 gestum þegar gott er 
veður  - á virkilega góðum dögum geta 
þeir farið í 130, því við bætum bara 
við borðum. Inni í húsinu rúmast 50 
gestir eins og er. Þótt nægilegt rými sé 
fyrir �eiri borð, komum við ekki �eir-
um inn vegna þess að það hefur verið 
stanslaus biðröð út úr dyrum frá því 
að við opnuðum. Það má segja að það 
sé ákveðið lúxusvandamál.“
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   » Toppvara í Heilsutorginu Blómavali

Ef þú platar móður náttúru, 
hefnir hún sín seinna
Heilsudeildin í Blómavali í Skútuvogi hefur 

heldur betur fengið andl itsly f t ingu. 
Deildin hefur verið stækkuð til muna, vöruúrval 
verið margfaldað og nú heitir hún ekki lengur 
Græna torgið – heldur Heilsutorgið.

Sölust jór i Hei lsutorgsins er Benedikta 
Jónsdóttir og segir hún alveg hafa verið tíma-
bært að hressa upp á deildina. „Græna torgið 
var orðið dálítið lúið og hér hefur miklu verið 
brey tt . Í rauninni var byggð ný búð. Ein 
ástæðan fyrir því að ég var tilbúin að taka 
þetta starf að mér er sú að Kristinn Einarsson 
framkvæmdastjóri var alveg ákveðinn í því 
að vörurnar hér ættu að vera á sama verði og 
sömu vörur í Fjarðarkaupu og Krónunni.“

Mikið vöruúrval
Benedikta á að baki langa reynslu í heilsubrans-
anum. Hún vann í sjö ár í Maður lifandi og þar 
áður í önnur sjö ár íheildsölu með lífrænar vörur. 
Hún hefur þvi býsna góðan grunn til að vita 
hvað það er sem fólk vill. „Ég vissi að minnsta 
kosti alveg hvernig ég vildi hafa verslunina,“ 
segir hún. „Ég vildi hafa mikið vöruúrval og er 
nú þegar komin með það allt nema snyrtivöru-
línuna – en hún er á leiðinni.“

„Ég hef sérhæft mig í bætiefnum en það er 
orðin veruleg vöntun á fólki sem er frótt um 
bætiefni. Það er ekki sama hvernig þau eru. Ég 
vil bara vera með toppgæði, ekki gervivítamín, 
heldur náttúruleg vítamín. Ég hef þekkinguna á 
þeim og er ég komin með merki sem mér � nnst 
frábært, DR. Mecola. DR. Mekola er skurð-
læknir að mennt en færði sig y� r í heildrænar 
lækningar, lærði meðal annars osteopatiu. 

Hann er einn af tíu mest lesnu heilsulæknum í 
Bandaríkjunum og setur ekki nafnið sitt á hvað 
sem er. Hann vill hafa vítamínin í toppgæðum.“

Lífræn vara mikilvæg
Aðspurð hvaðan varan í Heilsutorginu kemur, 
segist Benedikta versla við alla heildsala sem eru 
með rétta vöru. „Ég byrjaði hér í vor eftir að hafa 
átt góða tíma í Maður lifandi. Mig langaði ein-
faldlega til að breyta til. Þegar mér bauðst þetta 
starf, vissi ég að það væri rétt fyrir mig. Hér er frá-
bær andi. Það er eitthvað sérstakt við Blómaval.“ 

Í Heilsutorginu eru allar tegundir af matvör-
um nema kjöt og fiskur, lífrænt grænmeti og 
ávexti, náttúrvænar hreinlætisvörur, lífræn-
ir safar, baunir, fæðubótarefni og ofurfæði. 

Grænmetið er að h luta t i l íslenskt . „ A l lt 
sem við getum fengið, tökum við íslenskt.  
Ávext ir og annað g rænmeti fáum v ið að 
utan í gegnum heildsölur sem við treystum 
og f lytja aðeins inn lífrænt,“ segir Benedikta. 
Þegar hún er spurð hvers vegna lífræn vara 
sé svona mikilvæg, svarar hún:

„Það sem mér � nnst mikilvægast við lífræna 
vöru er að geta verið nokkuð viss um að fá ekki 
erfðabreyttan mat. Ég er mjög á móti slíku. Ég 
þarf ekki heldur að hafa áhyggjur af því að fá 
kemísk efni, gervisykur, msg eða önnur kemísk 
efni sem eiga ekkert heima í matvælum. Það er 
allt í lagi að setja slík efni á bílana sína – en hvorki 
í matvöru, hreinlætisvörur eða snyrtivörur. 
Þar dugar aðeins lífrænt og hreint.“

Snyrtivörur og súperfæða
„Fólk ætti að skipta yfir í hreinustu og bestu 
hreinlætisvörur sem fáanlegar eru og fást 
aðeins í heilsuvöruverslunum og heilsudeild-
um. Hei lsutorgið er með frábært úrval af 
þeim vörum. Allt of margir eru með ofnæmi 
og óþol fyrir efnunum í venjulegum þvotta-
efnum og hreinlætisvörum.

Ég mæli með að fólk kynni sér muninn og 
hve frábært það er að nota einar þær bestu 
hreinlætisvörur sem völ er á.

Í snyrtivörulínunni í Hei lsutorginu eru 
þekkt merki eins og DR. Hauchka, Weleda og 
Logona, Sante. „Síðan erum við með öll ís-
lensku jurtakremin sem eru algerlega frábært. 
Við erum með öll íslensk krem sem eru án 
aukaefna. Þú getur verið 99 prósent viss um að 
þú sért að fá eins hreina vöru og mögulegt er. 
Við bjóðum upp á fyrst � okks vörur fyrir konur, 
karlmenn og börn. Sjálf versla ég ekkert annað. 
Og hef ekki gert frá því að ég uppgötvaði þessa 
hreinu vöru fyrir � mmtán árum. Ef þú platar 
móður náttúru, hefnir hún sín seinna. Við erum 
ekki hönnuð fyrir kemískt dót.“

Benedikta segist legg ja mik la áherslu á 
súperfæðu í Heilsutorginu. „Hún er mjög vin-
sæl núna, allt frá chia fræjum, hampfræjum 
og maca. Þetta f lokkast sem súperfæði vegna 
þess að í henni er mikið af vítaminum, stein-
efnum og amínósýrum, mörg hundruð sinn-
um meira en í annarri fæðu.“

Þegar Benediktu er bent á að fólk viti almennt 
ekkert hvað á að gera við slíka fæðu, er hún skjót 
til svars: „Þá er bara að koma til mín og kenni því 
hvernig best er að nota þetta. Ég gerþekki þessa 
vöru. Svo vil ég líka endilega benda fólki á fyrir-
lestrana sem við stöndum fyrir hér. Þetta eru 
fræðslufyrirlestrar sem við auglýsum sérstak-
lega og það er um að gera fyrir alla sem vilja að 
koma til að fræðast.“
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Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. 
framleitt rúm af öllum stærðum og 
gerðum, allt eftir óskum viðskiptavina.
Við ráðleggjum fólki að hafa tvær 
dýnur í öllum hjónarúmum og tengja 

dýnurnar saman með rennilásum. 

allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum 
hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt 
og stígur létt framúr.

Mikið úrval af öllum tegundum rúma.

H
fyrir frekari upplýsingar.

Alþjóðleg viðurkenning 
fyrir framúrskarandi 
árangur í framleiðslu í 
rúmum og springdýnum.

OPIÐ ALLA VIRKA D
OG Á LAUGARDÖGUM
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   »Kleópatra Kristbjörg skrifar bækur til að miðla reynslu sem getur orðið öðrum til góðs

Byltingarsinnuð draumkona
K leópatra , v i l lt af veg i er heitið á ný j-

ust u bók r it höf u nda r i ns K leópötr u 
Kristbjargar. Áður hafa komið út eftir hana 
Daggardropar, Hermikrákuheimur, Þá var 
gott að dey ja (sem er sjá lfstætt framhald 
Da g ga rd ropa) ,  Biðu kol lu r út u m a l lt  og 
barnabókin Vetrarnótt.

Bækur Kleópötru Kristbjargar hafa hlotið 
nokkuð mikla athygli enda fetar höfundurinn 
mjög svo ótroðnar slóðir hvað viðfangsefni 
varðar. Í Daggardropum og Þá var gott að deyja 
fjallar hún um sín fyrri líf, Hermikrákuheimur 
fjallar um drauma og Biðukollur er ádeilubók. 
Í henni er deilt á mannfólkið, samfélagið og í 
framhaldi heiminn sem það hefur byggt. Og nú 
er það Kleópatra vilt af vegi. Þegar hún er spurð 
um hvað bókin fjalli, segist hún vera hér með 
sanna sögu, brot úr ævi sinni.

„Þetta er ekki sjálfsævisaga og fjallar ekki um 
neitt sérstakt tímabil,“ segir Kleópatra, „held-
ur fer ég vítt og breitt. Ég er að fjalla um er� ða 
lífsreynslu sem ég vil nota til að vekja aðra til 
umhugsunar. Það hefur alltaf verið minn til-
gangur með mínum ritstörfum. Ég hef skrifað 
tvær fyrralífs-bækur, eina draumabók, ádeilu-
bók og barnabók en nú skrifa ég um reynslu í 
þessu lí� , þessari jarðvist minni. En ég er ekki 
aðeins að f jalla um reynsluna, heldur er ég 
einnig með ýmsar hugleiðingar í sambandi við 
helsta viðfangsefni bókarinnar, alkóhólisma.“

Alkóhólismi og brotið fólk
K leópatra seg ist ha fa ver ið að slást v ið 
annarra manna a lkóhól isma í þr játíu ár, 
a f leiðingarnar og skel f ing una í k r ing um 
hann. „Mamma var alkóhólisti,“ segir hún, 
„en ég fa n n ek ker t  f y r i r  þv í 
veg na þess að ég ólst upp 
hjá afa og ömmu og var síð-
a n fa r i n að hei ma n þega r 
a l kóhól ismi mömmu fór að 
taka alvarlega stefnu. Ég hlaut 
engan skaða af honum . Hins 
vegar hafa margri v ina minna 
orðið fyrir skaða. Ég hef horft á 
mjög brotið fólk sem hefur a l ist 
upp við þennan sjúkdóm – og það 
er hræðilegt að horfa upp á sl íkt . 
Mér f innst aldrei nógu mikið varað 
við alkóhólistum. Ég þekki bæði kon-
ur og karla sem hafa farið í samband 
með alkóhólistum og horft á sterkar, 
fallegar manneskjur brotna gersamlega 
niður í slíkum samböndum. Ég hef f jallað 
um þetta viðfangsefni áður, út frá annarra 
manna reynslu en núna er ég að skrifa um 
mína reynslu. Ýmsir myndu segja að hún sé 
kannski ekki eins alvarleg og hjá mörgum 
öðrum – en hver er mælikvarðinn og hversu 
alvarleg þarf reynslan að vera til að við hæ�  sé 
að miðla henni. Hún var alvarleg fyrir mig og ég 
verð einhvern veginn að koma henni frá mér.“

Þegar Kleópatra er spurð hvað hafi orðið til 
þess að hún fór að skrifa bækur um fyrri líf, 
segir hún það hafa verið hálfgerða tilviljun. 

Draumarnir og efinn
„Mig hefur alltaf dreymt óskaplega mikið og 
ég hef alla tíð skrifað niður drauma mína, 
stóra sem smáa. Ég á fullu stílabækurnar af 
draumum. Hér áður fyrr skiptust draumar 
mínir í tvennt. Annars vegar dreymdi mig 
fyrir daglátum og hins vegar fyrri líf mín. Það 
er auðvelt að skilja drauma sem rætast, læra 
að skilja táknin í þeim, en hina draumana 
skildi ég ekki. Þeir komu aldrei fram. Þegar 
ég fór að segja fólki frá þeim, var mér sagt að 
þetta væru ekki draumar, ég væri að upplifa 
fyrri líf. Ég hló nú bara að því vegna þess að ég 

trúði ekkert á 
fyrri líf og slíku bulli. 

En þetta var ek k i bara ein nótt sem mig 
dreymdi slíka drauma, heldur létu þeir mig 
ekki í friði. Ein vinkona mín ráðlagði mér að 
fara til konu sem hét Sigrún Sigurðardóttir og 
starfaði sem miðill í Síðumúlanum. Það var 
auðvitað ekki á dagskrá, svo vinkonan tók 
sig til, pantaði fyrir mig tíma og sagði að ég 
yrði að fara. Sigríður kom mér, vægast sagt á 
óvart. Fyrirfram hafði ég dæmt hana kolrugl-
aða en áður en ég sagði nokkurn skapaðan 
hlut, fór hún að segja mér frá einu líf i mínu 

sem hún sagðist sjá. Það var svo 
skrítið að það var nákvæmlega 
sama lífið og mig hafði nýlega 
dreymt. Hún sagði að þetta 
væru ekki draumar, heldur 
væri ég að lifa mín fyrri líf 

í gegnum drauma á vissu 
st ig i svefns sem heit i r 
du lv it u nda rst ig .  Hú n 
sagði að ég væri gædd 
dulrænum hæfileikum 
og þess vegna færi ég 
á þetta dulvitundar-
stig þegar ég svæf i . 

Ég f jalla áfram um þessa 
drauma mína í bókinni sem er að 

koma út núna.“
Þegar K leópatra er spurð hvernig henni 

haf i orðið v ið ef t ir f undinn með Sigr íði , 
hugsar hún sig aðeins um áður en hún svar-
ar: „Hún sá um leið og ég gekk inn til hennar 
að ég væri vantrúuð á allt sem hún stóð fyr-
ir en ég var f ljót að skilja að hún var enginn 
bullurokkur. Hún sagði: Ég vil bara segja þér 
strax að ég er að horfa á bíómynd á bak við 
þig og hún er af einu af þínum fyrri l ífum. 
Ég hafði engum sagt frá þessum draumi. Þar 
sem ég hafði aðeins upplifað þetta fyrra líf 
í svefni, gat ég ekki annað en trúað henni. 
Mér varð hvorki vel né illa við. Ég varð ekki 
einu sinni hissa.“

Tröll og menn, englar og álfar
Ein af bókum Kleópötru er hrein ádeilubók, 
al ls óskyldar fyrra-lífs-  og draumabókum 
hennar. En hvað kom til að hún skrifaði þær 
og á hvað er hún að deila?
„Veistu,“ segir hún, „Ég er að dei la á sam-
félagið og heiminn. Út af öllum mögulegum 
og ómögulegum hlutum. Ég rífst út af öllu. 
Ætli ég sé ekki bara svona mikill byltingar-
sinni. Það er leiðinlegt að segja það, en ég 
held að ég sé haldin mannfyrirlitningu. Mér 
f innst fólk almennt hegða sér il la, alltaf að 
spá í hluti sem skipta engu máli en spáir lítið 
í hluti sem skipta máli. Þetta er endalaus 
sókn á eftir vindi – og mér f innst lítið varið 
í manninn. Fólk gefur sér ekki tíma ti l að 
rækta garðinn sinn, má ekkert vera að því 
að ala upp börnin sín.

En ég tala líka um kærleikann og Guð í þess-
um bókum. Auðvitað eru mennirnir misjafn-
ir. Eftir að hafa spáð mikið í manninn með 
vini mínum, Gunnari Dal, urðum við sam-
mála um að ti l séu tröl l og álfar, en þetta 
eru ekkert neinar huldu- eða ævintýraver-
ur, heldur tegundir af mönnum. Mannkynið 
skiptist í tröll og álfa, engla og menn. Ég fatt-
aði bara núna nýlega að til væru jarðarengl-
ar og trúi því í dag. Þetta er bara týpur eins 
og það eru til alls konar týpur af bílum, allt 
frá Trabant upp í Rol ls Royce. Tröl l in eru 
verst. Þau eru heimskir sóðar sem eru bara 
til óþurftar, mennirnir koma fast á eftir með 
alla sína bilun. Því miður f innst mér f lestir 
geðveikir á einhvern hátt, f lestir eru annað 
hvort alkóhólistar eða á geðlyf jum. Þannig 
að ég það er ekkert skrítið v ið að ég skrif i 
heilu ádeilubækurnar.“

Við eigum að þroskast
Ég lofaði eiginlega vini mínum, Gunnari Dal, 
að halda áfram að berja l iðið. Hann sagði 
um Hermikrákuheim: Þér tekst í þessari bók 
að gera það sem ég hef alltaf reynt í mínum 
bókum, en aldrei tekist. Sjálf hef ég alltaf ver-
ið reið út í þessa bók. Hún seldist ekki vel á 
sínum tíma – en nú er allt í einu eftirspurn 
eftir henni, svo ég ætla að gefa hana út aftur 
núna í október. Hún fjallar um drauma sem 
eru leiðbeiningar á lífsgöngunni og sumir eru 
viðvörun. Þetta eru draumar sem koma fram.

Ég veit að ég er grimm en það er vegna þess 
að ég er svona mikil byltingarkerling. Mér 
finnst að fólk eigi að vera hreinskilið og segja 
hvað því f innst. Ég hef sjálf enga reynslu af 
álfatýpunum og get ekki sagt hvers konar 
týpur það eru. En englar eru ti l og ég tala 
um þá í þessari bók. Jarðengla sem ég þekki. 
Þetta er reynsla mín. Þegar ég fékk að sjá 
verndarengilinn minn, fékk ég um leið að sjá 
jarðarengla. Sem betur fer er til gott fólk sem 
innan um allan skrílinn. Þetta er dásamlegt 
fólk – fólk sem mér f innst að annað fólk eigi 
að opna fyrir og taka sem fyrirmyndir. Þetta 
er fólk með boðskap. Við eigum að þroskast 
í líf inu og sjá að það er til f leira en við héld-
um þegar við lögðum upp í lífsferðina. Líf ið 
er ekki bara saltf iskur, vakna, éta, vinna og 
sofa. En fólk trúir almennt varla á guð, hvað 
þá engla, ég tala nú ekki um jarðarengla.

Fólk trúir almennt ekki á framhaldslíf og 
ég skil það vel. Ég þurfti sjálf að sjá allt og 
reyna til að trúa. En það sem ég skil ekki er 
fólk sem er alltaf að eltast við eitthvað sem 
gæti veitt því hamingju en felur ekki í sér 
neina hamingju. 

Þetta er eftirsókn eftir vindi og f lestir eru 
á harðahlaupum á eftir vindinum, gleypandi 
gleðipillur. Hlaupa á þessari stórhættulegu 
kappakstursbraut, á ógnarhraða. Það lif ir 
ekki vegna þess að það gefur sér ekki tíma 
til þess. Líf ið fer framhjá því.

  -SS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

living connect® og Danfoss Link™ CC – ef þú vilt fullkomna, þráðlausa stýringu til 
þæginda og hægðarauka.  Ker�ð tengir saman alla living connect® hitastilla innan húss 
eða íbúðar með þráðlausri Z-Wave-tengingu.  living connect® getur komið í stað eldri 
hitastilla til að auka skilvirkni. 

Heimsækið www.danfoss.com/living og fáið frekari upplýsingar

Fullkomin hitastýring frá einum miðlægum stað

living connect® og Danfoss Link™ CC 
– þráðlaust hitastilliker�

Danfoss Link™ CC getur 
stýrt daglegri upphitun í 
hverju herbergi. Fljótlegt 
er að breyta stillingum á 
einu stjórnborði. Það er 
því auðvelt að stilla viku-
lega upphitunaráætlun til 
orkusparnaðar.    
Með living connect®er líka 
hægt að breyta hitastiginu 
að vild í öllu húsinu;  tækið 
sendir merki til Danfoss 
Link™ CC og samstillir 
hitastilla í hverju herbergi.

Fullkomin stjórn

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

www.landogsaga.is46
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Með Ljósnetstengingu opnast margvíslegir möguleikar. 
Meiri hraði, meiri flutningsgeta, allt að fimm háskerpumynd-
lyklar og öll nettengd tæki fjölskyldunnar í öruggu sambandi.
Notaðu kraftinn í Ljósnetinu eins og þér finnst skemmtilegast!

Kynntu þér áskriftarleiðirnar á siminn.is eða í 800 7000.

Ljósnetið er 

kraftmeiri tenging 

fyrir íslensk heimili

Þú finnur kraftinn 
þegar Ljósnetið er 
komið  

Ljósnetið er allt að 50 Mb/s

Mánaðarverð

4.690 kr.
Mánaðarverð

5.690 kr.
Mánaðarverð

6.790 kr.

Ljósnet 1 
10GB

Ljósnet 2 
40GB

Ljósnet 3 
80GB

Ljósnet 4 
140GB

Mánaðarverð

8.090 kr.

Vinsælasta 
leiðin

50Mb • 10GB 12Mb • 40GB50Mb • 40GB 12Mb • 80GB50Mb • 80GB 12Mb • 140GB50Mb • 140GB




