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Rannsókn á myglusveppum sem uxu upp á snertiskálum, sýnum 

teknum á 19 völdum stöðum í Fossvogsskóla eftir að skólinn hafði 

verið þrifinn vandlega í um tvo mánuði.  
Málsnúmer: 2020010009 
 

Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir  
Náttúrufræðistofnun Íslands, Borgum við Norðurslóð, 600 Akureyri 

 
Greinargerð til Verkís hf. 

 

Þann 10. desember 2020 bárust Náttúrufræðistofnun Íslands 19 snertiskálar með Rose bengal 

einangrunaræti auk einnar sem var ómerkt og ekkert óx á, frá Verkís hf. og var það Indriði 

Níelsson sem sá um að senda sýnin og upplýsingar um sýnatökuna. Þessi sýni voru tekin þann 

4. desember á snertiskálar með því að ætið var lagt á það yfirborð sem kanna skyldi með tilliti 

til myglusveppa. Ætisskálarnar voru síðan hafðar við 25°C í 120 klst. hjá Sýni ehf. og að því 

loknu töldu starfsmenn Sýnis þær myglur sem voru sjáanlegar á ætinu og fylgdi listi yfir þann 

fjölda með sýnunum. Þessar skálar voru aðeins einn dag á leiðinni til greiningar á Akureyri. 
Ljósmyndir voru teknar af skálunum daginn sem þær bárust og farið yfir skálarnar með víðsjá. 

Fjöldi myglna reyndist mjög sambærilegur við tölur Sýnis ehf. nema að gersveppum hafði verið 

sleppt. Rétt þótti að gefa sveppunum kost á að þroskast betur og var skálunum stillt upp hverri 

í sínum plastpoka í rannsóknastofu þar sem naut sólarljóss á daginn. Þegar skálarnar voru 

skoðaðar fimm dögum eftir komuna höfðu myglurnar þroskast töluvert. Myglur á skálunum 

voru fyrst skoðaðar í víðsjá og síðan valdir staðir til smásjárskoðunar. Sýnin rannsakaði 

Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir sveppafræðingur, 10., 15. og 17. desember 2020. 

 

 

Niðurstöður: 

SS1 

1 mygla 

Meginland. 

Heimilisfræði. Botn í vaskaskáp. 

 

 

Á skálinni óx ein grængrá mygla Penicillium tegundar. 

 

SS2 
engin mygla; aðeins gersveppur 

Meginland. 

Heimilisfræði. Dúkur undir skáp. 

 

 

Á skálinni var fjöldinn allur af haugum gersvepps með 

hnöttóttar frumur. Engar myglur. 
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SS3 

6 myglur + 5 gersveppir 

Austurland.  

Stofa 12. Sökkullisti.  

 

 

Á skálinni uxu upp ein grænleit mygla Penicillium tegundar, ein 

mygla gráleit og laus í sér Penicillium tegund (gul ör) og ein 

mygla sem á myndinni var ennþá hvít sem varð mosagræn og 

slétt Penicillium tegund (græn ör). Ein dökk mygla totumokku, 

Mucor plumbeus, og ein ljós mygla sem varð drapplituð með 

hærðum askhirslum, kúlustrýnebba, Chaetomium globosum 

(dökkblá ör), sem telst varasamur sveppur innanhúss. Ein mygla 

Cladosporium tegundar með fremur lítil hrjúf gró. Fimm 

haugar gersvepps.  

 

SS4 

3 myglur 

Austurland.   

Stofa 10. Gólf í horni. 

 

 

Í skálinni uxu upp þrjár myglur sem uxu sem sveppþræðir en 

voru afar gersveppslegar og þaktar grómassa. Ógreind 

tegund, gersveppsleg. 

 

SS5 

2 myglur 

Austurland.  

Stofa 10. Loftrist. 

 

 

Á skálinni óx ein lítil gulgræn mygla litafruggu, Aspergillus 

versicolor (gul ör) sem telst varasamur sveppur innanhúss og 

heldur stærri ljós mygla sem síðan varð drapplit og með hærðar 

askhirslur. kúlustrýnebba, Chaetomium globosum, sem telst 

varhugaverð innanhúss  

 

 

SS6 

Engar myglur 

Austurland.  

Stofa 11. Loftrist. 

 

 

Enginn vöxtur á ætinu. 
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SS7 

27 myglur + 3 gersveppir 

Austurland.  

Stofa 8. Í horni við gólf. Nýr gólfdúkur. 

 

 

Á skálinni uxu 14 dökkblágrænar myglur Penicillium 

tegundar, í röð á sama blettinum. Einnig voru þar 2 litlar 

gulgrænar myglur litafruggu, Aspergillus versicolor (gular 

örvar) önnur alveg í brún Penicillium myglunnar. Litafrugga 

telst varasamur sveppur innanhúss. Enn fremur 4 ljósar flatar 

og slímugar myglur sem uxu sem sveppþræðir en voru afar 

gersveppslegar og þaktar grómassa en þær elstu voru komnar 

með dökka, digra sveppþræði á stangli. Ógreind tegund, 

gersveppsleg (bláar örvar). Ein ljós mygla sem varð 

drapplituð með hærðum hirslum, kúlustrýnebba, 

Chaetomium globosum (græn ör) sem telst varasamur 

sveppur innanhúss. Ein dökk mygla Cladosporium tegundar 

með hrjúf gró (rauð ör) og 3 litlar dökkar myglur 

Cladosporium sphaerospermum. Haugar gersveppa voru 

3. 

 
SS8 

1 mygla 

Austurland. 

Framan lyftu. Ofan á loftaplötu. 

 

 

Ein ljós mygla sem varð drapplituð með hærðum hirslum, 

kúlustrýnebba, Chaetomium globosum sem telst vara-

samur sveppur innanhúss. 

 

SS9 

10 myglur 

Austurland.  

Smíðastofa. Gólf í horni vélasalar. Nýr gólf-

dúkur. 

 

 

Á skálinni uxu 10 ljósar myglur, 7 þeirra voru eins og aðrar 

ljósar myglur af þessari gerð sem áður eru taldar en 3 voru 

mun loðnari en eins í eðli sínu. Allar urðu drapplitaðar með 

hærðum hirslum, kúlustrýnebba, Chaetomium globosum 

sem telst varasamur sveppur innanhúss.  
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SS10 

1 mygla, 2 gersveppir, 1 bakt. 

Austurland.  

Stofa 15. Gólf við WC. 

 

 

Á skálinni óx ein lág og slétt mygla (ljósblá ör) sem 

sveppþræðir að mestu á kafi í ætinu en var afar gersveppsleg 

og þakin grómassa. Ógreind tegund, gersveppsleg. 

Tveir haugar gersvepps. Einn ekki ósvipaður haugur 

reyndist staflaga baktería.  

 

SS11 

5 myglur, 1 gersveppur 

Austurland.  

Stofa 15. Veggur við WC. 

 

 

Á skálinni uxu 4 ljósar myglur sem urðu drapplitaðar og 

gránuðu með hærðum hirslum, ein þeirra dekkst (blá ör), 

kúlustrýnebba, Chaetomium globosum, sem telst vara-

samur sveppur innanhúss. Ein lítil hvít mygla með þéttan 

vöxt í yfirborði ætis og sveppþráðastrengi sem grenntust í 

framendann en engin merki um grómyndun sáust. 

Ógreindur lítill hvítur sveppur (gul ör). Einn haugur 

gersvepps. 

 

SS12 

8 myglur, 4 gersveppir  

Austurland.  

Stofa 14. Gólf. 

 

 

Á skálinni uxu 7 ljósar myglur sem urðu drapplitaðar og 

gránuðu af hærðum hirslum sem mynduðust, kúlustrýnebba, 

Chaetomium globosum, sem telst varasamur sveppur 

innanhúss. Ein grænleit mygla Penicillium tegundar. Hjá 

henni var lítil mygla grænhausa fruggu, litafruggu, Aspergillus 

versicolor (gul ör), sem telst varasamur sveppur innanhúss. 

Haugar gersveppa voru 4. 

 

 

SS13 

2 myglur, 1 gersveppur 

Austurland.  

Tónmennt. Gólf hægra megin við útvegg. 

  

 

Ein grænleit mygla Penicillium tegundar. Hjá henni var lítil 

mygla grænhausa fruggu, litafruggu, Aspergillus versicolor 

(gul ör), sem telst varasamur sveppur innanhúss. Einnig einn 

haugur gersvepps. 
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SS14 

7 myglur, 1 gersveppur 

Austurland. 

Gólf við úthorn. Nýr dúkur.  

 

 

Á skálinni uxu 3 ljósar myglur sem urðu drapplitaðar og 

gránuðu af hærðum hirslum sem mynduðust, kúlustrýnebba, 

Chaetomium globosum, sem telst varasamur sveppur 

innanhúss. Ein grænleit mygla Penicillium tegundar (blá ör). 

Þrjár litlar myglur grænhausa fruggu, litafruggu, Aspergillus 

versicolor (gular örvar), sem telst varasamur sveppur innan-

húss. Einnig einn haugur gersvepps. 

 

SS15 

1 mygla, 10 gersveppir 

Austurland. 

Stofa 16. Gólf við WC.  

 

 

Á skálinni uxu ein grænleit mygla Penicillium tegundar og 

10 haugar gersvepps. 

 

SS16 

1 mygla 

Vesturland.  

Ofan á límtrésbita. 

 

 

Á skálinni óx upp ein grænleit mygla Penicillium tegundar. 

 

SS17 

11 myglur 

Vesturland.  

Ofan á límtrésbita. 

 

 

Á skálinni uxu 9 ljósar myglur sem urðu drapplitaðar og 

gránuðu af hærðum hirslum sem mynduðust, kúlustrýnebba, 

Chaetomium globosum, sem telst varasamur sveppur 

innanhúss. Auk þeirra spruttu upp tvær myglur grænna/r 

Penicillium tegunda/r. 
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SS18 

Engar myglur 

Vesturland. 

Á vegg ofan bita.  

 

 

Enginn vöxtur á ætinu. 

 

SS19 

1 mygla 

Vesturland. 

Á vegg ofan bita.  

 

 

Ein ljós mygla sem varð drapplituð með hærðum hirslum, 

kúlustrýnebba, Chaetomium globosum, sem telst vara-

samur sveppur innanhúss. 

 

* Þegar ýmis greiningareinkenni sjást ekki eins og til dæmis hvernig sveppurinn myndar gró sín (gróberar/grómyndandi 

frumur) er talað um ógreindan svepp. 

 

Samantekt: 

Tilgangur þessarar rannsóknar á myglusveppum sem uxu upp á snertiskálum sem teknar voru í byrjun 

desember var að bera þær saman við myglusveppi sem uxu upp í sambærilegum sýnum sem tekin voru 

í lok sumars. Fjögur þeirra, þau sem í uxu flestir sveppir, voru rannsökuð á Náttúrufræðistofnun Íslands, 

síðla septembers. Í framhaldi var ákveðið að prófa að þrífa skólahúsnæðið sérlega vel í því skyni að 

fjarlægja sveppagró sem gætu verðið ennþá til staðar eftir að sveppamengað byggingarefni var fjarlægt 

úr byggingunni. Reiknað er með að þessi vönduðu þrif hafi staðið yfir í um tvo mánuði fyrir sýnatökuna. 

Almennt má segja að færri myglur hafi vaxið upp í þessari síðari sýnatöku en í þeirri fyrri. Sýni númer 

17 var undantekning þar sem fjöldinn jókst úr 2 í 11 myglur og sýni 11 þar sem fjöldinn jókst úr 1 í 5 

myglur. Í sýni 7 sem var eitt þeirra sem skoðað var nákvæmlega í fyrri sýnatökunni  voru 28 myglur en 

nú 27 myglur en nú var það þyrping 14 myglna dökkgrænnar Penicillium tegundar sem stóð undir 

helmingi fjöldans meðan myglum Cladosporium tegunda fækkaði úr 12 í 4 og myglum kúlustrýnebbu úr 

3 í 1.  

En fjöldinn segir ekki alla söguna því sumir sveppir, einkum þeir sem geta framleitt sveppaeiturefni (e. 

mycotoxins) eru varhugaverðir í sambúð innanhúss. Tveir sveppir úr þessum hópi fundust í þessari 

sýnatöku, kúlustrýnebba, Chaetomium globosum, óx upp í 10 sýnum og litafrugga, Aspergillus versicolor í 5 

sýnum. Lítið var af litafruggu eða 1-3 myglur í hverju þessara sýna meðan kúlustrýnebba var frá því að 

vera ein mygla í 5 sýnum, 3-4 myglur í 2 sýnum en í 3 sýnum voru þær 7-10 talsins og það er nokkuð 

mikið þegar kúlustrýnebba á í hlut. Síðsumars fannst kúlustrýnebba í öllum 4 sýnunum sem voru 

rannsökuð með tilliti til tegunda, 1-3 myglur í hverju, en litafrugga í einu þeirra. 

Það má telja líklegt að það hversu lítið óx upp af Cladosporium tegundum í þessum ætisskálum (2 sýni 

samtals 5 myglur) sé vegna vandaðra þrifa. Gró þessara sveppa eru í útilofti og þeir spretta mjög oft 

upp þegar tekin eru sýni á æti. Það sama má segja um Penicillium tegundir. Það að ein upp í fáeinar 

myglur Penicillium tegunda vaxi á ætisskálum telst eðlilegt en helst ættu að spretta upp nokkrar 

mismunandi tegundir. Það var aðeins í sýni 7 sem margar myglur sömu dökkgrænu Penicillium 

tegundarinnar uxu upp en slíkt gæti bent til vaxtar sveppsins þar í grennd eða jafnvel á blettinum þar 

sem sýnið var tekið.  

 

Miðað við það hversu fáar myglur uxu upp í þessari sýnatöku þá var hlutfallslega mikið af kúlustrýnebbu. 
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Almennt séð telst vöxtur myglusveppa innanhúss vera heilsuspillandi eins og staðfest er í leiðbeinandi 

reglum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um inniloft í sambandi við raka og myglu. 

Koma skal í veg fyrir að vatn leki inn í hús eða þéttist úr inniloftinu og skapi vaxtarskilyrði fyrir 

myglusveppi. Það eru börn, sjúklingar og gamalt fólk sem er næmast fyrir áhrifum myglusveppa.  
Áhrif myglusveppa á fólk eru mjög misjöfn og einstaklingsbundin en algengust eru ofnæmisviðbrögð 

sem tengjast öndunarfærum. Á vef Umhverfisstofnunar má finna leiðbeiningar frá Alþjóða-

heilbrigðismálastofnuninni um myglu og raka innanhúss sem og leiðbeiningar fyrir íslenskan almenning 

(Umhverfisstofnun 2015). Mjög margir myglusveppir geta valdið ofnæmi og astma þegar þeir vaxa 

innanhúss. Í Fungal glossary á vefnum er farið yfir þær ættkvíslir sveppa með tegundir sem geta valdið 

ofnæmi og astma. Í Samson o.fl. (2019) eru upplýsingar um ýmsa þá sveppi sem vaxa innanhúss, þar á 

meðal upplýsingar um helstu efnasambönd og sveppaeiturefni sem þeir geta framleitt.  

 

 

Upplýsingar um nokkra þá sveppi eða sveppahópa sem uxu á ætisskálunum.  

Í Aspergillus ættkvíslinni eru 266 tegundir (Kirk o.fl. 2008) sem vaxa ýmist með eða án kynstigs síns en þau 

tilheyrðu ættkvíslunum Eurotium, Neosartorya, eða Emericella sem nú hafa allar skipt yfir í Aspergillus nöfn og 

því heldur fjölgað í ættkvíslinni sem er í samnefndri ætt, frugguætt, Aspergillaceae. Þetta eru tiltölulega hitakærir 

sveppir og eru sumar tegundir aðlagaðar þurrki og þeir mynda mikið af smáum gróum sem henta vel til dreifingar 

með loftstraumum. Abbott (2004) segir Aspergillus tegundir vaxa innanhúss þegar skilyrði séu á annað borð fyrir 

vexti sveppa þar. Þar sem margar tegundir séu aðlagaðar þurrki eða þoli þurrk um tíma geta Aspergillus tegundir 

vaxið þar sem fæstir aðrir sveppir ná fótfestu. Þar sem gró þeirra verða auðveldlega loftborin og það oft í miklu 

magni þá eru Aspergillus tegundir varasamar og geta mengað inniloft og valdið veikindum hjá því fólki sem andar 

að sér grómenguðu lofti. Margar tegundir geta framleitt sveppaeiturefni en yfirlit um þau, byggingu og virkni má 

sjá á Aspergillus heimasíðu undir liðnum mycotoxins. Sumar Aspergillus tegundir framleiða aflatoxín sem eru 

best þekktu sveppaeiturefnin en þau eru meðal eitruðustu efna sem til eru og þar að auki ákaflega 

krabbameinsvaldandi. Aspergillus tegundir valda ofnæmi og astma en lítil gróin berast auðveldlega niður í lungu 

(Fungal glossary, Aspergillus heimasíða - mycotoxins).  

Samkvæmt Samson o.fl. (2019) og Nielsen & Frisvad (2011) framleiðir litafrugga, A. versicolor, sveppaeiturefnið 

sterigmatocystin, oftast í miklu magni ásamt nokkrum efnum sem verða til við framleiðslu þess. Sveppaeiturefnið 

sterigmatocystin er krabbameinsvaldandi (e. carcinogenic). Á lista yfir þau efni (afleidd efni, e. secondary 

metabolites) sem litafrugga framleiðir eru 26 efni (Aspergillus heimasíða 2014). Þótt Aspergillus tegundir séu 

flestar fremur hitakærar þá er litafrugga það ekki og getur vaxið við 5°C (Nielsen & Frisvad 2011). 

Kúlustrýnebba, Chaetomium globosum, er asksveppur sem getur myndað sveppaeiturefni (e. mycotoxins) og 

vex stundum innanhúss t.d. á spónaplötum sem hafa blotnað en líka á öðrum efnum sem innihalda beðmi 

(sellulósa). Töluverður breytileiki er milli einstaklinga og ætla má að aðstæður á hverjum vaxtarstað ráði töluverðu 

um það hvort og þá hvaða efni sveppurinn myndar. Kúlustrýnebba myndar chaetomins og eru þar helst efnin 

chaetoglobosins (helstu sveppaeiturefnin úr þeim efnahópi eru chaetoglobosin A og C) sem eru frumueitur 

(cytotoxic), en þau koma í veg fyrir frymisskiptingu og flutning glúkósa í vefjum (Nielsen & Frisvad 2011). Þá 

getur sveppurinn myndað chaetoviridins A, B og C ásamt ýmsum efnum sem tengjast framleiðslu og niðurbroti 

cheatoglobosin efnanna. Nielsen & Frisvad (2011) benda á að þar sem gró kúlustrýnebbu eru geymd í askhirslum 

og verða ekki loftborin fyrr en þau eru orðin gömul og þurr þá séu það fyrst og fremst þær smáu agnir sem losna 

frá sveppnum, sveppabrotin, sem séu til vandræða innanhúss. 

Cladosporium tegundir eru mjög algengar í sýnum úr húsum þar sem myglusveppir vaxa og voru fjórar tegundir 

algengastar innanhúss. Þegar þessir sveppir voru svo rannsakaðir með aðferðum sameindaerfðafræðinnar kom í 

ljós að þrjár þessara tegunda voru í raun tegundahópar (Samson o.fl. 2019) og eru þeir sveppir algengir þar sem 

raki þéttist á máluðum flötum þar sem kuldabrýr eru til staðar. Þeir eru oftast þeir sveppir sem fyrstir vaxa upp á 

rökum þakviði húsa. Þessir sveppir vaxa í náttúrunni á rotnandi plöntuleifum og eru mjög algengir á sinu og 

rotnandi laufi og þar með eru gró Cladosporium tegunda yfirleitt alltaf til staðar í loftinu og spíra og vaxa upp í 

svartar myglur þar sem raki er til staðar innanhúss. Þær tegundir sem oftast vaxa innanhúss er flestar fremur 

fíngerðar og með lítil og næstum sléttveggja gró meðan margar þeirra sem berast inn í byggingar með útilofti 

mynda nokkuð stór og digur gró sem oftar en ekki eru áberandi vörtótt. Cladosporium tegundir geta valdið ofnæmi 

og astma (Fungal Glossary). Þessir sveppir þola þurrk nokkuð vel og þegar mygla sem þraukað hefur í þurrki um 

tíma fær skyndilega vatn þá hefst vöxtur sveppsins mjög hratt. Nielsen & Frisvad (2011) fara yfir það hvað helstu 

hópar innanhússsveppa mynda af sveppaeiturefnum (e. mycotoxins) og þar segir að ekki séu þekkt nein 

sveppaeiturefni sem mynduð séu af Cladosporium tegundum. En þótt Cladosporium tegundir séu ekki meðal 

varasömustu innanhússsveppa þá hafa einstaklingar sem búið hafa við aðstæður þar sem mikill vöxtur var í 

íbúðarhúsnæði fengið útbrot á húð sem urðu að sárum sem ekki gréru.  
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Í Penicillium ættkvíslinni voru árið 2008 um 304 tegundir. Penicillium var ættkvísl vankynssveppa en kynjuð 

stig tilheyrðu ættkvíslum Eupenicillium og Talaromyces af frugguætt, Aspergillaceae (Kirk o.fl. 2008). Nú hefur 

hópur Penicillium tegunda með einni röð tinda og fremur löngum og grönnum pyttlum sem á þeim sitja, verið 

skipað í ættkvíslina Talaromyces með þeim kynjuðu stigum sem þar voru fyrir en þær tegundir sem tilheyrðu 

Eupenicillium ættkvíslinni fluttar í Penicillium ættkvíslina. Þessir sveppir framleiða mikið magn smárra gróa sem 

ætluð eru til dreifingar með loftstraumum. Ýmislegt bendir til þess að það að anda að sér Penicillium gróum sem 

í eru sveppaeiturefni eigi þátt í að valda heymæði (Organic dust toxic syndrome) og því sem líklega er hægt að 

kalla á íslensku húsasótt af völdum sveppa (Non-infectious fungal indoor environmental syndrome). Penicillium 

tegundir valda ofnæmi og ofnæmislungnabólgu (hypersensitivity pneumonitis) og ofnæmisastma (Fungal 

Glossary). Penicillium tegundir vaxa víða innanhúss t.d. á viði, gólfteppum, á málningu á veggjum og á veggfóðri 

og í rannsókn Hyvärinen o.fl. (2002) á fungu sýnishorna af byggingarefnum úr rökum húsum í Finnlandi reyndust 

tegundir Penicillium ættkvíslarinnar vaxa upp af 33 % sýna af málningu og lími og allt upp í 63 % sýna af pappír. 

Í sýnum úr dönskum húsum sem orðið höfðu fyrir vatnsskemmdum voru Penicillium tegundir sá hópur sveppa 

sem oftast kom fyrir (Gravesen o.fl. 1999). 

Gersveppir. Frekar litlar upplýsingar er að hafa um gersveppi innanhúss en ýmsir gersveppir vaxa upp þegar gró 

eru síuð úr lofti og safnað á ætisskálar meðan aðra er helst að finna í vatnstönkum og rakatækjum (Smith o.fl. 

2004, Hicks o.fl. 2005). Hyvärinen o.fl. (2002) sem báru saman fungu mismunandi byggingarefna úr rökum 

byggingum í Finnlandi ræktuðu einhverja gersveppi úr 42,7% viðarsýna sem var hæsta hlutfallið en þar á eftir 

voru pappírssýni þar sem gersveppir ræktuðust úr 34,7% sýnanna og og úr 34,1% steinullarsýna. Í Fungal Glossary, 

lista þar sem taldir eru upp helstu innanhússsveppir og möguleg áhrif þeirra á fólk, segir að sumir gersveppir geti 

verið ofnæmisvaldandi einkum þegar um er að ræða einstaklinga sem þegar séu næmir fyrir áhrifum þeirra. 

Ógreind tegund, gersveppsleg en sveppþræðir sýnilegir við brún myglunnar. Sveppurinn var ljós á litinn, sléttur 

en þakinn grómassa sem svipaði töluvert til vaxtarlags gersveppa. Gróin ljós og sléttveggja, hólklaga-sporbaugótt, 

eitt mælt 7,5 x3,2 µm að stærð. Breiðir sveppþræðir innan um aðra sveppþræði og í einni myglu sást að þeir breiðu 

höfðu dökknað og voru þeir um 8,0 µm breiðir og nokkuð margir þverveggir/ fremur stuttar sveppfrumur. Ekki 

sást almennilega hvernig gróin mynduðust en grómyndandi frumur voru ýmist sem stuttir nabbar út úr hlið 

sveppþráðar eða sem stuttar hliðargreinar og mynduðust nokkur gró saman í hvirfingu. 
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