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DAGLEGT LÍF

Varðveitir gullið í
röddinni og hrossunum

Vefsíðan www.skilriki.is

Baldvin Kr. Baldvinsson baritón hefur sungið gríðarlega mikið í gegnum tíðina,
bæði í sinni heimabyggð, Þingeyjarsveitinni, sem og víðar. Hann lætur hjartað
ráða för í hrossaræktinni rétt eins og í söngnum og nýlega gaf hann út geisladiskinn Úr hörpu hugans.
Kristín Heiða Kristinsdóttir
khk@mbl.is

Morgunblaðið/ÞÖK

Rafræn skilríki Handhafar rafrænna skilríkja eru þegar orðnir 55 þúsund.

Upplýsingar um rafræn skilríki
Vefsíðunni Skilriki.is er haldið úti af
fjármálaráðuneytinu. Þar er að finna
allar helstu upplýsingar um rafræn
skilríki og er vefurinn hugsaður fyrir
almenning, fyrirtæki og opinbera aðila. Þarna má nálgast upplýsingar
um virkni skilríkjanna, hvernig þau
koma handhöfum að góðum notum
og hvernig þeir sem bjóða fram
þjónustu geta tengt sig rafrænum
skilríkjum. Hagnýtar upplýsingar um
hvernig uppsetningu í ýmsum kerfum er best háttað er að finna á
vefnum.
Rafræn skilríki eru skilríki í rafrænum heimi. Þau geta verið á ólíkum miðlum og notuð í ýmsum til-

gangi. Mikilvægt skref í almennri
notkun fólks og fyrirtækja á rafrænum skilríkjum á Íslandi er útgáfa
rafrænna skilríkja á debetkortum.
Rafræn skilríki sem gefin eru út á
debetkortum uppfylla íslenskar og
evrópskar lagareglur og eru liður í
því að auka öryggi og trúnað í rafrænum samskiptum.
Rafrænu skilríkin byggjast á
öruggustu tækni sem þekkist í
heiminum og miða að því að auka
öryggi í rafrænum samskiptum. Með
rafrænum skilríkjum er hægt að
auðkenna sig og undirrita skjöl rafrænt og í framtíðinni má búast við
að kosið verði rafrænt.

Endilega …

… lesið verðlaunabækur
Íslensku bókmenntaverðlaunin 2010
voru afhent miðvikudaginn síðasta.
Ljóðabókin Blóðhófnir eftir Gerði
Kristnýju hlaut verðlaunin í flokki
fagurbókmennta og í flokki fræðirita
og bóka almenns efnis fékk Helgi
Hallgrímsson verðlaunin fyrir bókina
Sveppabókin – Íslenskir sveppir og
sveppafræði.
Nú væri tilvalið að verða sér úti
um þessi verðlaunaverk og lesa sér
til yndisauka því fátt er betra en
góðar bókmenntir. Svo er ekki verra
að vera með á nótunum og geta tekið þátt í umræðum um verðlaunaverkin.

Þ

að er langt síðan við
Jón Stefánsson frændi
minn og Langholtskirkjuorganisti töluðum um að gera þennan
disk. Það var kominn tími til að
láta verða af því,“ segir Baldvin
Kr. Baldvinsson baritónsöngvari
og hrossaræktandi í Torfunesi í
Þingeyjarsveit sem nýlega sendi
frá sér geisladiskinn Úr hörpu
hugans, sem inniheldur 18 lög sem
hann syngur. „Ég fór bara í
töskuna mína og valdi það sem
mig langaði mest til að hafa með.
Þetta er alþýðutónlist, kunnugleg
lög eins og Hvert örstutt spor, Í
bljúgri bæn, Rósin,
Lilja, Ave María, Allsherjar drottinn, og
Sól að morgni eftir
Bubba Mortens, svo
fátt eitt sé nefnt.
Kammerkór Langholtskirkju syngur
með mér í tíu lögum,
Jón spilar undir í öllum lögunum
nema einu og Diddi fiðla stjórnaði
upptökunum. Þetta var því
skemmtilegt samstarf.“

Syngjandi frá barnsaldri

Morgunblaðið/Golli

Verðlaunahafar Helgi og Gerður.

Baldvin hefur sungið gríðarlega mikið í gegnum tíðina, bæði í
sinni heimabyggð og víðar. „Það
er bullandi tónlist hér alls staðar í
Þingeyjarsýslu, sönghefðin er
mjög sterk. Ég var alinn upp við
söng, móðir mín Sigrún Jónsdóttir
frá Rangá var mikil söngkona. Ég
hef því verið syngjandi frá því ég
var krakki. Fyrst söng ég með
kirkjukórum en færði mig svo yfir
í karlakórinn Hreim. Við Baldur
bróðir sungum líka mikið dúetta
um tíma og við gáfum út vínilplötuna Rangárbræður árið 1986.
Sjálfur gaf ég út disk árið 1994 og
þar var valinn maður í hverju

Ljósmynd/Þorsteinn Egilsson

Hestar Baldvin kann vel við sig í hesthúsinu, hér með hryssunni Musku.

rúmi, Juliet Faulkner lék á píanó,
Reynir Jónasson frændi minn á
harmonikku og Símon Kúran á
fiðlu,“ segir Baldvin sem um svipað leyti kynntist Jóni Þorsteinssyni tenór og söngkennara. „Ég
komst í söngnám hjá honum og
það var alveg stórkostlegt. Ég á
honum þakka að ég hef haldið
röddinni í góðu lagi, því það er
ekki sjálfgefið að varðveita hana
fram eftir öllum aldri. Maður þarf
að varðveita gullið í röddinni rétt
eins og gullið í hrossunum. Maður
þarf líka að læra að fara vel með
röddina. Ég tek ekki mikinn þátt í
gleðisöng úti á túni eða inni á klósettum ef ég á að vera í toppstandi

daginn eftir. Maður þarf að velja
og hafna.“

Söng Peron í Evitu
Baldvin langaði til að víkka
hugann í söngnum og því leitaði
hann í að taka þátt í óperuuppfærslum og segir það hafa skilað
sér miklu. Hann söng Dukamara í
Ástardrykknum sem Tónlistarskóli
Akureyrar setti upp og einnig
söng hann hlutverk Peron í Evitu í
Sjálfstæðishúsinu hálfu ári seinna.
Auk þess söng hann í Sígaunabaróninum á Akureyri og aðalhlutverkið í Vesalingunum sem
sett var upp á Húsavík. Allt segir
hann þetta hafa verið einstaklega

Heilbrigði og velferð dýra

Lungnapest í sauðfé

L

Startaðu betur í vetur
TUDOR rafgeymirinn er hannaður til að lifa allan
veturinn af. Forðastu óvæntar uppákomur.
TUDOR rafgeymar - betra start í allan vetur!

fæst í Sólningu Kópavogi, Njarðvík,
Selfossi og Barðanum Skútuvogi

ungnapest er alvarlegur
sjúkdómur í sauðfé, smitandi lungnabólga með drepi
í framblöðum lungnanna og brjósthimnubólgu. Sjúkdómsvaldar eru
sk. pasteurellabakteríur, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica og Biebersteinia trehalosis.
Þær geta einnig valdið júgurbólgu í
ám, sýkingum í unglömbum og
bráðadauða (blóðeitrun) í haustlömbum. Þessar bakteríur eru hluti
af bakteríuflóru í efri hluta öndunarvegar jórturdýra og alla jafna
ekki til vandræða, en við vissar umhverfisaðstæður getur blossað upp
sjúkdómur í hjörðum og orðið að
skæðum faraldri. Streita er talin
mikilvægasta orsökin, svo sem mikill kuldi (t.d. eftir rúning) eða mikill
hiti, fóðurbreytingar eða slök fóðrun, þrengsli, raki eða léleg loftræsting. Sjúkdómseinkenni koma oft
fram 10-14 dögum eftir álag. Í upphafi lungnapestarfaraldurs drepast
kindur stundum skyndilega en einkenni meðal þeirra sem síðar veikjast er oft sár kæfður hósti vegna
brjósthimnubólgu, andnauð eða
mæði, hár hiti (40-41°C), deyfð og
lystarleysi. Oft sést rennsli frá nös-

um og augum, undir lokin má sjá
froðu í kjaftinum. Margar kindur fá
drep í lungu og eru lengi að ná sér.
Langvarandi einkenni er hósti og
einstaka gripir hætta að fóðrast og
dragast upp. Góður aðbúnaður og
fóðrun eru mikilvæg fyrir bata.
Lungnapest er vetrarsjúkdómur á
Íslandi sem kemur yfirleitt upp frá
nóvembermánuði fram í mars. Tilraunastöð Háskólans á Keldum annast framleiðslu bóluefnis sem slær á
sýkinguna. Svo virðist sem stofnar
séu mismunandi eftir landsvæðum
og er þess vegna mjög mikilvægt að
fá inn til greiningar líffæri úr kindum sem drepast svo hægt sé að sérsníða bóluefnið. Penicillin og önnur
sýklalyf vinna vel á þessum bakteríum, en skemmdir í lungum gera
batann oft hægan.

Sauðfé Lungnapest er
vetrarsjúkdómur á Íslandi
sem kemur yfirleitt upp
frá nóvembermánuði
fram í mars.

Staðan undir Eyjafjöllum
og í Mýrdal
Lungnapest var undir Eyjafjöllum
snemma á níunda áratugnum. Bólusett var í nokkur ár og ekki er að sjá
að lungnapest hafi verið til vandræða síðan.
Milli jóla og nýárs drápust kindur
undir V-Eyjafjöllum og í Sólheima-

hverfinu. Síðan hefur nokkuð drepist af fé víðar á svæðinu og kindur
hósta á mörgum bæjum. Við rannsóknir á Keldum hefur komið í ljós
að um lungnapest er að ræða. Þessi
lungnapest kemur á þekktum árstíma, upp úr hústöku og fengitíð.
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Sambönd

Hvað getur orsakað sambandsslit?

H

vaða eiginleikum verður
maki þinn að vera búinn?
Hvaða hegðun þolir þú
alls ekki? Stefnumótasíðan
eharmony.com spyr alla meðlimi
sína þessara tveggja spurninga.
Þegar meðlimir síðunnar fara að
athuga með væntanlegt stefnumót
eru báðir aðilar látnir skiptast á
lista yfir það sem væntanlegur
maki verður að hafa og það sem
ekki verður þolað í fari hans. Á
það að hjálpa einstaklingunum að
ákveða hvort þeir vilji byrja að
hittast eða ekki.
Nú hefur eHarmony tekið saman þessa lista frá um 720.000
manns, og fengið þannig út topp
tíu lista frá báðum kynjum yfir þá
eiginleika sem makinn verður að
bera og það sem ekki verður þolað.
Kynin voru sammála um mikið
af þeim eiginleikum sem hinn aðilinn í sambandinu verður að bera.
Þau vilja kímnigáfu, einhvern sem
er ástúðlegur og góður, það séu
straumar á milli þeirra, að geta átt
góð samskipti við makann skiptir
líka miklu máli sem og tryggð.
Það kemur ekki á óvart að bæði
kynin vildu einhvern sem væri
andlega hraustur, heiðarlegur og
með sterkan persónuleika.

Kátur Baldvin er brosmildur og söngglaður og flottur með hattinn.

skemmtilegt og mjög lærdómsríkt.
Baldvin syngur ekki lengur að
staðaldri með karlakórnum Hreim
en þeir hóa stundum í hann til að
fá hann til að syngja einsöng með
þeim annað slagið. „Ég lít á það
sem þegnskyldu og sjálfsagðan
hlut. Ég hef ekki tíma til að
syngja með þeim að staðaldri, það
er bara of mikið að stunda mínar
söngæfingar með fullri vinnu og
ætla auk þess að æfa tvisvar í viku
með kórnum. Ég fer í Hreim aftur
þegar ég fer að hægja á mér í
hinu.“

Hryssan Toppa gaf tóninn
Hestamennska er Baldvini
ekki síður en söngur í blóð borinn.
„Mínar fyrstu minningar eru frá
því ég var að reyna að búa til
beisli á hest og það gekk bölvanlega. En ég keypti minn fyrsta
hest þegar ég var 10 ára, þá fékk
ég að fara í Silfrastaðarétt og þar
keypti ég folald, hryssuna Sokku.
Ég tamdi hana og komst með
hana á Landsmót á Hólum 1966 og
sýndi hana sjálfur, eða kannski

frekar hún mig. Þetta var afburðagóð hryssa en hún skilaði ekki
nógu góðum afkvæmum. Aftur á
móti keypti faðir minn hryssu árið
1961 sem þá var fimm vetra gömul
og kom úr Skagafirði. Hún kastaði
folaldi daginn sem Askja gaus,
brúnni hryssu sem var skírð
Toppa. Toppa var úrvalsgóð
hryssa og endaði í minni eigu og
hún er ættmóðir allra minna bestu
hrossa í ræktuninni hér í Torfunesi. Hún var sending frá einhverjum ræktunarguði, held ég að
hljóti að vera,“ segir Baldvin og
bætir við að það sé mikil list að
rækta hross. „Það er svo margt
sem ekki er hægt að gera eftir
bókinni, þetta verður að koma innanfrá. Það á bæði við í söngnum
og hrossaræktinni. Að mínu viti er
ekki hægt að rækta góð hross
nema hlusta á hjartað. Maður er
alltaf að reyna að sitja við tölvuna
til að búa til góð hross en svo gerist eitthvað úti í haganum, eitthvað sem kemur annars staðar frá
og það borgar sig að hlusta á
það.“

Lygar, svik, ruddalega hegðun
En þau voru ekki sammála um
allt. Karlar sögðu að konan yrði af
vera þolinmóð þ.e geta tekist á við
gremju eða áföll af þolinmæði og
stöðugleika. Ástríðufullur maki
var það sjöunda mikilvægasta á
lista karlmanna en ástríðufullur
náði ekki inn á topp tíu lista
kvenna. Í staðinn sögðu konur að
maki þeirra yrði að vera fjárhags-

Reuters

Hjónaband Það er vissara að þola sem flest í fari makans en þó ekki allt.

lega ábyrgur og skuldbundinn fjölskyldulífinu, kostir sem komust
ekki á lista karlmanna sem mikilvægir.
Karlar og konur voru að mestu
sammála um hvað þau geta ekki
þolað við maka sinn. Bæði kynin
voru sammála að þau þyldu ekki
lygar, svik, ruddalega hegðun og
fíkniefnanotkun. Ótryggð var í
fjórða sæti á „get ekki þolað“ -lista
kvenna en í sjötta sæti hjá körlum.

Karlmenn höfðu meiri áhyggjur af
lélegu hreinlæti, sem varð í fjórða
sæti hjá þeim en í sjöunda hjá konum. Illgirni og offita var líka ofar
á lista hjá körlum en konum. Vanhæfni til að stjórna reiði sinni var í
staðinn meira áhyggjuefni hjá
konum. Leti var níundi lösturinn
hjá konum en sá tíundi hjá körlum.
Í tíunda sæti yfir hegðun sem konur geta ekki þolað hjá körlum var
kynþáttahatur.

Nýsköpun í menntun
Samtök iðnaðarins bjóða til málþings á Menntadegi iðnaðarins
miðvikudaginn 9. febrúar frá kl. 9 til 12 í Hvammi á Grand Hóteli Reykjavík.

DAGSKRÁ
Orri Hauksson, framkvæmdastjóri SI
- Aflvaki nýsköpunar
Davíð Lúðvíksson, SI
- Niðurstöður könnunar SI á þörf fyrirtækja fyrir menntun
Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra
Ávarp
Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor HÍ
Hlutverk menntunar í myndun klasa og þekkingarkjarna!
Ólafur Andri Ragnarsson, Betware, IGI, aðjúnkt HR
Samstarf HR og IGI

Raundæmi um nýsköpun og menntun
Gissur Pétursson, Ingunn Sæmundsdóttir,
Anna Þóra Ísfold og Eva Huld Friðriksdóttir

Fundarstjóri er Þorsteinn Víglundsson
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Kuldakast og hvasst var á þessum
tíma, sömuleiðis mikið öskufjúk. Nú
er bóluefni tilbúið á Keldum, sérsniðið að þeim bakteríum sem
greinst hafa í innsendum líffærum.
Bændum hefur verið ráðlagt að
bólusetja féð, kostnaður við bólu-

setningu er ekki mikill. Ef allir
standa saman um bólusetningu má
koma í veg fyrir að mikið tjón verði
á svæðinu.
Katrín H. Andrésdóttir, héraðsdýralæknir hjá Matvælastofnun

Málþingið er opið meðan húsrúm leyfir og aðgangur er ókeypis.
Skráning fer fram á mottaka@si.is.

Samtök iðnaðarins www.si.is

