
Ferðamálastefna 
Akureyrar tilbúin

„Sleppum ekki 
móðurskipinu“

Hollustugúrú 
á Akureyri 8. desember 2016 

38. tölublað, 26. árgangur 

Kött Grá Pje
– elskar að ögra
Akureyringurinn Atli Sigþórsson er betur þekktur sem 

listamaðurinn Kött Grá Pje. Atli ræðir hér um æskuna 
í Þorpinu, baráttuna við þunglyndi og kvíða, staðal-

gildunum sem hann elskar að ögra – Atli klæðist gjarnan kím-

onó og skartar löngum lökkuðum neglum – rappið, bækurn-
ar sínar, hefðbunda karlmennsku sem hann segir skaðlega 
og þakklætið sem hann ber í brjósti fyrir því að fæðast inn 
í samfélag sem leyfir honum að vera eins og hann vill vera.
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RAKI?
Grátandi gluggar?
Er rakastigið of hátt?

Þurrktæki

Tilboð44.990

viftur.is

lokadagar

Gjafakörfur og gjafabréf 
færðu hjá okkur fyrir jólin

Opið 13-18 mánudaga 
til Laugardaga 

S: 626-6600 facebook.
com/langabur

Jólaskeiðin 2016 
Hin eina sanna
Smíðuð úr 925 sterling silfri • 70 àra saga

Fæst aðeins  í verslun
Guðlaugs A. Magnússonar
Skólavörðustígur 10 • 562 5222

17.900 kr.

Jólagjöfina finnur þú í Kistu í Hofi
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Omaggio frá Kähler,
Vasi

kr. 3.990 

Heico Lampi
kr. 10.900

Maybenot púði
kr. 15.900

Hring eftir hring,
Eyrnalokkar

kr. 3.990

Scintilla,
Veggspjald
kr. 9.900 

NOX, jólaórói 2014
kr. 7.900

Pyropet kerti
kr. 4.900

Bambusúr,
Bamboo Revolution

kr. 17.990

Glerups
Inniskór

kr. 12.900 

Gelmottur 
– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu 
ferskra matvæla meðan 
á flutningi stendur
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Ég er ánægð með afraksturinn 
og ánægð með að við skyld-
um ná að fara í þessa vinnu. 

Eftir að stefnan hefur verið staðfest 
í bæjarstjórn þá getum við brett upp 
ermarnar og hafist handa við að vinna 
úr verkefnunum,“ segir María Helena 
Tryggvadóttir, verkefnisstjóri ferða-
mála hjá Akureyrarstofu, um ferða-
málastefnu Akureyrarbæjar sem send 
hefur verið til lokaafgreiðslu í bæjar-
stjórn.

Áhugi á Norðurlandi
Bærinn hefur ekki áður verið með 
sérstaka ferðamálastefnu en að sögn 
Maríu er slík stefna mikilvægt verk-
færi. „Við höfum séð gífurlega fjölg-
un erlendra ferðamanna á Íslandi og 
finnum fyrir miklum áhuga á Akur-
eyri og Norðurlandi. Álagið á suðvest-
urhornið er mikið og því eru margar 
ferðaskrifstofur og ferðaheildsalar að 
leita að nýjum stöðum til að leggja 
áherslu á. Við vitum því að við eigum 
von á mjög mikilli fjölgun gesta og 
því er eins gott að við séum tilbúin og 
farin að vinna með enn markvissari 
hætti að okkar verkefnum.“

 Vistvæn og græn
María segir að unnið hafi verið með 
nokkur meginþemu. „Eitt þema 
er „Akureyri allt árið“, til að jafna 
árstíðabundna sveiflu í gestakom-
um m.a. með betri samgöngum við 
Norðurland. „Innviðir“ er annað 

þema með áherslu á uppbyggingu 
og aðgengi hér heima og svo eru það 
„Vistvæna og græna Akureyri“ sem 
og „Útivist“ og „Menning“. Und-
ir þessum þemum kemur svo fjöldi 
markmiða og verkefna sem við vilj-
um vinna að,“ segir María og bæt-
ir við að sérstaklega sé fjallað um 
Hrísey og Grímsey í stefnunni. „Þótt 
það sé ýmislegt sem er sameiginlegt 
með Akureyri, Hrísey og Grímsey 
þá er sérstaða þeirra það mikil að við 

völdum að hafa sér markmið og ver-
kefni sem snúa að þeim. Við viljum 
vinna út frá sérstöðu þeirra; bæði út 
frá staðsetningu og því sem eyjarnar 
hafa að bjóða.“

Meira viðkomustaður
Að sögn Maríu hefur Akureyri verið 
að þróast yfir í að vera meira áfanga-
staður en áður var. „Bærinn hefur 
lengi verið lykiláfangastaður yfir vetr-
artímann. Íslendingar koma hingað 
á skíði og í menningarferðir og er-
lendir ferðamenn í norðurljósa- og 
ævintýraferðir. Yfir sumartímann er 
Akureyri hins vegar oft hluti af stærra 
ferðalagi og kannski meira viðkomu-
staður en áfangastaður. Beint flug 
hingað til og frá Evrópu er gríðarlega 
mikilvægt en við bindum líka miklar 
vonir við nýtt tengiflug Flugfélags Ís-
lands milli Keflavíkur og Akureyrar 
sem hefst í febrúar á næsta ári. Það 
mun einfalda aðgengið að okkur og 
gera ferðamönnum auðveldara fyr-
ir að nýta Akureyri sem miðstöð og 
sjálfstæðan áfangastað sem hefur upp 
á allt að bjóða sem prýtt getur einn 
bæ.“
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Gífurleg fjölgun 
ferðamanna
Ferðamálastefna Akur-
eyrarbæjar er tilbúin til 
lokaafgreiðslu í bæjar-
stjórn. Verkefnisstjóri 
ferðamála hjá Akureyrar-
stofu segir mikilvægt að 
stefna sé tilbúin áður en 
alda ferðamanna flæðir 
yfir svæðið.

„Yfir sum-
artímann 

er Akureyri hins 
vegar oft hluti af 
stærra ferðalagi 
og kannski meira 
viðkomustaður en 
áfangastaður

GífurleGur ÁhuGi  akureyrarbær hefur ekki 
áður verið með ferðamálastefnu en að sögn Maríu 

Helenu, verkefnastjóra ferðamála hjá akureyrarstofu, 
er slík stefna mikilvægt verkfæri. Mynd: ragnar Hólm

É
g vil sjá eitthvað gert fyrir 
barnafjölskyldur, eða eins 
og einhver sagði; það er eins 

og það sé verið að reyna að hækka 
meðalaldurinn hérna,“ segir Bryndís 
Þorsteinsdóttir, þriggja barna móð-
ir í Fjallabyggð. Hún segir að þrátt 
fyrir að gjaldskrár sveitarfélagsins 
hækki sífellt fái íbúar ekki meira 
fyrir peninginn. „Ég er með tvær 
stelpur á leikskóla sem hefur tekið 
upp heilsustefnu. Matseðillinn hefur 
breyst og ekki til batnaðar, að mínu 
mati. Þegar spurt var af hverju ekki 
væri frekar boðið oftar upp á fisk var 
svarið að fiskur væri of dýr. Það er 
því greinilega ekki bara af hollustuá-
stæðum að matseðlinum var breytt.“

Skipulagsdagar í leikskólanum
Bryndís gagnrýnir einnig að leik-
skólinn loki oft á önn, ýmist í hálfan 
eða heilan dag, svo kennarar geti haldið 
skipulagsdaga og slíkt. Hún segir erg-
elsi foreldra vegna lokananna oftar en 
ekki bitna á kennurunum sem eflaust 
væru frekar til í að vinna frekar yfir-
vinnu. „Ég greiði hins vegar full leik-
skólagjöld. Það kostar foreldra að taka 
frí og kemur atvinnurekendum ekki vel 
en í vinnunni hjá mér eru fimm af níu 
starfsmönnum með börn á leikskóla.“

Allt orðið dýrara
Bryndís segir margt gott starf unnið 

hjá bæjaryfirvöldum. „En þetta er 
spurning um rétta forgangsröðun. 
Það þarf að leggja meira upp úr því að 
vinna með fólkinu sem býr hér. Það 
er alltaf verið að reyna að fá barna-
fjölskyldur til að flytja hingað en 
það getur ekki verið aðlaðandi þegar 
ástandið er svona. Það er allt orðið 
dýrara, fasteignagjöld, tónskólinn 
og fyrir árið 2017 hækkar allt enn 
meira. Þetta er eitthvað sem snertir 
alla. Þetta er örugglega ekkert skárra 
í öðrum sveitarfélögum en miðað við 
rekstrarafgang Fjallabyggðar upp á 
170 milljónir finnst mér að það ætti 
að vera hægt að gera betur.“

Gjöldum stillt í hóf
Í nóvember sendi Bryndís bæjarfull-
trúum erindi þar sem hún lýsti yfir óá-
nægju sinni vegna fyrirhugaðra gjald-
skrárhækkana. Á fundi bæjarráðs á 
þriðjudaginn var erindi Bryndísar 
tekið fyrir. Í fundargerð kemur fram 
að leikskólagjöldum Fjallabyggðar 
sé stillt í hóf og að hlutur foreldra í 
rekstri leikskólans sé 13 prósent sem 
sé ein lægsta hlutdeild meðal sveitar-
félaga. Sólrún Júlíusdóttir, bæjarfull-
trúi Framsóknar, lét taka til bókunar 
að hún deilir áhyggjum ungra barna-
fjölskyldna og leggur til að skoðuð 
verði þróun á gjöldum sveitarfélagsins 
hjá dæmigerðri ungri barnafjölskyldu.
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Þriggja barna móðir í Fjallabyggð vill að 
sveitarfélagið geri betur við barnafólk.

„Spurning um 
forgangsröðun“

óSÁtt bryndís segir ástandið líklega ekki 
betra hjá öðrum sveitarfélögum en bendir á að 
rekstrarafgangur Fjallabyggðar fyrir árið 2017 
verði líklega 170 milljónir.

Komdu á skíði um jólin! 
Opið milli jóla og nýárs 

 – líka á jóladag!

Komdu norður
  og brunaðu inn í nýja árið!

Þú færð gjafabréfin í fjallinu 
og í síma 462-2280



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

NÝR PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 er draumabíll þeirra sem vilja glæsilegan og sportlegan bíl sem hentar fjölbreyttum aðstæðum. 
Útlínurnar eru mjúkar og ásýndin falleg. Peugeot 2008 er einnig mjög praktískur. Farangursrýmið er stærra en  
í mörgum sambærilegum bílum. Veghæðin er mikil, eða 16,5 cm undir lægsta punkt. Innstigið er þægilegt því þú 
situr hærra. Hann er fimm dyra og fáanlegur beinskiptur eða sjálfskiptur með margverðlaunuðum Puretech vélum.

Verð frá 2.590.000 kr.

peugeotisland.is

NÝR PEUGEOT 2008

KOMDU Í BRIMBORG Í DAG

peugeotisland.is

Peugeot_2008_ongoing_5x38_20161128_END.indd   1 28.11.2016   15:59:29
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Svartamyrkur 
um aðventu
Veðrið virðist ætla að leika við okkur þessa aðventuna og þótt 

flest okkar kunni að meta milt veðurfar og greiðfarnar götur 
sakna krakkarnir þess að geta ekki leikið sér í snjónum. Sjálf 

væri ég alveg til í að fá að klára jólaundir-
búninginn án þess að eiga á hættu að detta í 
hálkunni með fullar hendur af brothættum 
jólabögglum. Snjórinn er svo meira en vel-
kominn á Þorláksmessu.

 Snjókarlar og brölt með snjóþotur eru ekki 
það eina sem geldur fyrir snjóleysið. Án hvítu 
mjallarinnar verður myrkrið enn dimmara. 
Og nógu var það svart fyrir. Við vitum öll að 
þótt jólahátíðin sé í uppáhaldi hjá mörgum er 
þetta versti tíminn í hugum þeirra sem upp-
lifa mikla streitu eða eiga um sárt að binda. 
Því er um að gera að kveikja enn fleiri ljós og 
muna eftir þeim sem minna mega sín, til dæmis með því að pakka inn 
einni aukagjöf. Á mánudaginn kemur Stekkjarstaur, fyrsti jólasveinn-
inn, til byggða. Vonandi hefur hann lært af fyrri mistökum og man að 
það er ekki fallegt að mismuna. Jólasveinar eiga ekki að gera upp á milli 
barna. Það eru aðrir sem geta séð um dekur í formi dýrra gjafa.

 Fyrir okkur jólabörnin verður gott að komast í smá frí frá hversdeg-
inum, fréttum og íslenska samfélaginu sem virðist í áskrift að vikuleg-
um skandölum, hvort sem það er í formi stjórnarkreppu, óskiljanlegra 
ákvarðana Útlendingastofnunar, dýraníðinga eða spilltra embættis-
manna. Fréttabann, náttföt, brakandi ný bók og konfekt hafa sjaldan eða 
aldrei hljómað jafn vel.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðAri
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14.500 eiNTök ókeypiS – Um ALLT NoRðURLANd

Ég er algjör fíkill í lambakjöt, þó 
svo hrossakjöt sé í boði, en hef 
lengi furðað mig á hvers vegna 

þessi uppáhaldsmatur minn er ekki til 
í minni pakkningum en raun ber vitni. 
Nú er ég nefnilega einn í heimili og 
sakna þess sárlega að geta ekki keypt 
mér bara einu sinni í matinn hverju 
sinni vegna ofur pakkninga. Súpukjöt 
blandað er t.d. bara selt sem heill fram-
partur í plastpokum að vísu niðursag-
aður og sama er að segja um hangi-
kjötið. Svona er þetta selt þegar ég og 
annað fólk myndi þiggja að geta keypt 
til dæmis tvo, þrjá bita í pakkningu, 
sem hentar í eina máltíð. Svipaða sögu 
er að segja af lambahrygg (fæst þó 
einhvers staðar hálfur) en lambalæri 
bara heil. Maður borðar ekki lamba-
læri samfellt í viku þótt lambakjötið 
sé gott. Einnig eru sviðahausar seldir 
bara einn haus þó svo að einn kjammi 
dugi manni í máltíð og fleira mætti 
upp telja þar, sem ekkert er hugsað um 
fólkið, sem er eitt í heimili.

fáðu þér sög
Kveikjan að þessum skrifum mínum 
eru orðaskipti, sem ég átti við „snill-

ing“ einn í Nettó Glerártorgi, sem mér 
er sagt að eigi að sjá um kjötið þegar 
ég spurði hvers vegna ekki væri hægt 
að fá til dæmis hálfan lambahrygg eða 
hálft læri, sem hentaði mér einbúan-
um. Svarið sem ég fékk var; fáðu þér 
bara sög. Þvílíkur dónaskapur. Ég hef 
unnið í matvöruverslunum í fjölmörg 
ár, bæði sem verslunarstjóri og einnig 
sem eigandi og rekstraraðili. Aldrei 
hefði ég leyft mér að svara mínum 
viðskiptavinum á þennan hátt. Hefði 
starfsmaður hjá mér orðið uppvís að 
svona talsmáta hefði hann fengi alvar-
legt tiltal ef ekki annað verra. Ég vona 
að þessi „snillingur“ bæti talsmáta 
sinn í framtíðinni. Rétt er að ég finn 
að hlutum ef mér finnst þeir ekki í 
lagi því maður borgar fyrir vöruna 
og góða þjónustu. Annað starfsfólk í 
Nettó Glerártorgi er lipurt og bóngott 
og fúst til að leiðbeina manni og unga 
fólkið á kössunum er til fyrirmyndar. 

eitt jákvætt að lokum
Þar sem rafgeymirinn á bílnum mín-
um er orðinn lélegur og vænta má 
frosts og snjóa hef ég verið að grennsl-
ast fyrir um verð á nýjum rafgeymum 

á ýmsum stöðum og auðvitað eins 
ódýrum og mögulegt er. Rafgeym-
arnir sem í boði voru á hinum ýmsu 
stöðum voru á bilinu frá 20 þúsund 
krónum upp 30 þúsund krónur. Sem 
sagt alltof dýrt fyrir mig. En að lokum 
rakst ég inn í Bílanaust og ætlaði vart 
að trúa mínum eigin eyrum. Þar gat 
ég fengið rafgeymi á rúmar 13 þúsund 
krónur. Mér var borgið.

  Hjörleifur Hallgríms

léleg þjónusta 
við viðskiptavini

Barböruhátíð í 
Vaðlaheiðargöngum
Samkvæmt kaþólskri trú er heilög Barbara verndardýrlingur jarðgangamanna 
en fæðingardagur hennar er 4. desember. dagurinn var haldinn hátíðlegur inni 
í Vaðlaheiðargöngum. Ljósmyndarinn Auðunn Níelsson var á staðnum.

BArBöruhÁtíð Sunna Dóra Möller var á meðal þeirra sem mættu á hátíðina.

hÁtíð í GöNGuM Fjöldi fólks fagnaði með verktakanum sem bauð til veislu í verkstæðisskemmu við gangamunnann.

SjóNArSpil búið var að 
skreyta stafn ganga í Eyjafirði.

Ætlarðu nokkuð að gleyma 
jólakortunum í ár?

Jólakort, strigamyndir, ljósmyndabækur, 
dagatöl, filmuframköllun, rammar í miklu 
úrvali og margt fleira.

pixlar.is  /  s. 588 3700  /  í bláu húsunum í Faxafeni

STAFRÆN FRAMKÖLLUN



Jólagjafir heimilisins

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar. 

Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð nú: 169.900,-
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Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör 

með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

Einnig fáanleg 
til innbyggingar

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót 
• Quad-Core örgjörfi

 32“ kr. 64.900.- / 40“ kr. 89.900.- 
/ 49“ kr. 119.900,- / 55“ kr. 149.900.-

43“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 149.900.-
 / 55“ kr. 179.900.- /  65“ kr. 309.900.-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

43“ kr. 129.900.- / 49“ kr. 159.900.- 
/ 55“ kr. 189.900.- /  65“ kr. 309.900.-

KU6655/6505KU6405/6475K5505

SAMSUNG WW70
7 KG. 1400 SN.

Verð nú: 79.900,-

SAMSUNG WW80
8 KG. 1600 SN.

Verð nú: 99.900,-

SAMSUNG WF70
7 kg. 1400 sn.

Verð nú: 74.900,-

AddWash
TM TMTM

Kælir - frystir 178cm
RB29FSRNDWW

178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldreiað afþýða. 

Hvítur eða stál.
Kr. 94.900,-

Kælir - frystir 185cm
RB31FERNCSS

185 cm skápur. 208+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei að afþýða. 

Stál.
Kr. 119.900,-

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18.
Laugardaga kl. 11-14.

Netverslun
nýr vefur

11-16
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Skemmtikraftarnir Sveppi og Villi eru á leið norður og ætla að halda tónleika með vísindaívafi fyrir börn á öllum aldri.

„SleppuM ekki 
MóðurSkipiNu“

„… við full-
orðna fólkið 

viljum helst sitja 
úti í horni og alls 
ekki hlæja of hátt

Okkur finnst svo gaman að 
vera tveir saman með gítar og 
skemmta krökkum og full-

orðnum,“ segir Sverrir Þór Sverrisson, 
betur þekktur sem skemmtikrafturinn 
Sveppi, sem ætlar að skemmta Norð-
lendingum ásamt Vilhelm Anton 
Jónssyni, Villa, um helgina.

tónleikar með vísindaívafi
Sveppi og Villi hafa stundum haldið 
heilmikla tónleika í Háskólabíói en 
ætla nú að vera með minni tónleika á 
Sauðárkróki, Ólafsfirði og á Akureyri 
og verður sýningin með vísindaívafi 
enda ný Vísindabók Villa komin út. 
„Það verður gaman að vera í meiri 
nánd við krakkana en það hefur lengi 
blundað í okkur að fara út á land og 
þá var að sjálfsögðu ekki 
hægt að sleppa móður-
skipinu, eins og Villi 
kallar Akureyri,“ segir 
Sveppi hlæjandi.

fluttur heim 
aftur
Sveppi segist 
spenntur að 
fara í minni 
bæjarfélög-
in. „Í fyrra 

vorum við í Hofi en þá var uppselt og 
nú ætlum við að slá aftur til og verðum 
á Hótel KEA. Ég hef aldrei skemmt 
áður á Sauðárkróki og Ólafsfirði og ef 
vel gengur er nóg af bæjarfélögum eft-

ir sem við gætum heim-
sótt,“ segir Sveppi 
sem er tiltölulega 
nýfluttur aftur 
til Íslands eftir 
ársdvöl í Banda-
ríkjunum. „Lífið 
í Kaliforníu var 
alveg dásamlegt 
– það var mjög 
auðvelt að 
venjast 

því. Það er samt alltaf gott 
að koma heim aftur og 

hitta vini og ættingja.“

Glettni og 
forvitni
Hann viðurkenn-
ir að hafa verið 
orðinn spenntur 
að komast heim og 
skemmta krökk-

um. „Það hentar 
mér ágætlega að 

skemmta börn-
u m . 

Ef þeim finnst skemmtilegt skín 
einlæg gleði úr augum þeirra en svo 
eru þau líka krefjandi áhorfendur og 

standa bara upp og fara ef þeim 
leiðist. Eins og Villi seg-

ir; við hættum að verða 
hissa þegar við full-

orðnumst. Glettnin og 
forvitnin í krökkum 
er svo skemmtileg. 
Þau eru alltaf til í 
að vera með og 
fíflast á meðan 
við fullorðna 
fólkið viljum 
helst sitja úti í 
horni og alls 
ekki hlæja of 
hátt, þótt það 
geti auðvitað 
líka verið 
gaman að 
s k e m mt a 
þeim.“

 iáh

fÉlAGAr Sveppi og Villi 
verða á akureyri, Sauðárkróki 
og Ólafsfirði um helgina.

eyfirska hljómsveitin Helgi og 
hljóðfæraleikararnir hafa sent 
frá sér nýjan disk, Bæ hæli, 

sem tekinn var upp í lok nóvember. 
Söngvarinn, Helgi Þórsson, lætur sér 
þó ekki nægja að taka þátt í jólaplötu-
flóðinu því hann er einnig með eina 
minnstu bókina í jólabókaflóðinu. 
Bókin ber nafn með rentu og heit-
ir Mús. Hvort tveggja, diskurinn og 
bókin, er aðeins til sölu í vagni Helga í 
göngugötunni á Akureyri.

 iáh

Bæ hæli  
og Mús

Nýtt Classic Black
verð frá 22.900 til 28.700.- Daniel Wellington

WD
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YfirheYrSlAN: heleNA SVeiNBjörNSdóttir

helena Björk Sveinbjörnsdóttir segir 
vegalengdirnar það besta við Norðurland. Helena er 
best í hreinskilni en lökust í að taka á móti gagnrýni.

fullt nafn, aldur og starfstit-
ill: „Helena Björk Sveinbjörnsdóttir, 
41 árs, klippari og eigandi Hárkomp-
unnar.“

Nám? „Förðunarfræðingur, hár-
snyrtir frá Iðnskólanum í Reykjavík.“

fjölskylduhagir: „Gift honum 
Sigga mínum og saman eigum við 
Sveinbjörn, Önnu Köru og Eriku.“

fædd og uppalin? „Fædd á 
fæðingarheimilinu í Reykjavík og alin 
upp til 6 ára aldurs í Reykjavík og 
allar götur síðan á Akureyri.“

hvað er best við Norðurland? 
„Vegalengdirnar.“

í hverju ertu best? „Hreinskilni.“

í hverju ertu lökust? „Að taka á 
móti gagnrýni.“

hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Bæta við fleiri dögum.“

fyrirmynd? „Fólk með jákvæðan 
hugsunarhátt.“

uppáhaldshljómsveit? „Get 
ekki valið en eitís-tímabilið er í 
uppáhaldi.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Aðaldalurinn.“

uppáhaldskvikmynd? „The 
Holiday.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Katrín Jakobsdóttir.“

uppáhaldsmatur? „Nautalund.“

uppáhaldsdrykkur? „Kók.“

leyndur hæfileiki? „Verð flink 
eftirherma eftir smá rauðvín.“

facebook eða twitter? „Face-
book.“

Snapchat eða instagram? 
„Snapchat.“

fallegasti karlmaður, fyrir 
utan maka? „Matthew McCon-
aughey.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Retro.“

ertu komin í jólaskap? „Nei.“

hvað langar þig í í jólagjöf? 
„Rafmagnstannbursta.“



2.590 kr.

Glerskafa

Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi

Smiðjuvegi 76 • Kópavogi • Sími 414 1000 • Baldursnesi 6 • Akureyri  • Sími 414 1050 • www.tengi.is • tengi@tengi.is

Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15

Einföld
og snjöll
hönnun
Simplehuman er gæðamerki sem sérhæfir sig í 
hönnun á einföldum og notendavænum fylgihlutum 
á baðherbergið eða í eldhúsið. Kíktu í Tengi og 
kynntu þér snjalla og fallega hönnun.

Hvítur/svartur 

3.500 kr.

Salernisbursti
Á borð, snertifrí

5.850 kr.

Deluxe, rúnuð, 
4,5 l

3.750 kr.

SápuskammtariRuslafata

Einfaldur, ryðfrír

4.450 kr.

Sápuskammtari

Tvöfaldur, ryðfrír

7.500 kr.

Sápuskammtari

Þrefaldur, ryðfrír

9.990 kr.

Sápuskammtari

Á borð

2.250 kr.

Sápuskammtari
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hollustugúrú 
á Akureyri
heilsuþjálfinn og hráfæðiskokk-

urinn Júlía Magnúsdóttir ætl-
ar að kenna Akureyringum og 

nærsveitungum að njóta jóladeserta á 
hollan hátt á Hótel Kea á fimmtudags-
kvöldið. Júlía, sem heldur úti blogginu 
lifdutilfulls.is, byrjaði sjálf sitt ferðalag 
að bættri líðan og heilsu þegar hún var 

orðin ráðþrota varðandi hvernig hún 
gæti unnið bug á meltingarvandamál-
um, lötum skjaldkirtli, liðverkjum og 
orkuleysi. Í dag hefur hún umbylt lífs-
stíl sínum og hjálpar öðrum að takast á 
við mataræðið, auka orku og lifa í sátt í 
eigin skinni. Hér eru tvær uppskriftir í 
hollari kantinum.

dásamlegt, heitt kakó með kókosrjóma
 
kAkó:
n 2 msk. lífrænt dökkt kakó
n 2 bollar möndlu- eða kasjúhnetumjólk
n 1–2 msk. hunang/hlynsíróp eða  
2–4 dropar stevia
n 2 lífrænir vanilludropar
n 1 tsk. kanill eða ein kanilstöng
 
Hitið allt saman í potti. Hrærið með 
töfrasprota eða písk þar til blandan er 
orðin vel heit. berið fram með kókosrjóma.
 
kókOSrjóMi:
n Ein dós kókosmjólk
n 2 steviudropar
n 1 vanilludropi
 
Kælið kókosmjólkina í ísskáp yfir nótt. Hellið mestum vökvanum úr dósinni, þar til bara 
þykki parturinn situr eftir og setjið í matvinnsluvél ásamt steviudropum. Hrærið eins 
og þið mynduð hræra venjulegan rjóma þar til áferðin minnir á hefðbundinn rjóma.

júlíA Hráðfæð-
iskokkurinn hóf sína 
vegferð eftir að hafa 
átt við meltingar-
vandamál og orku-
leysi að stríða.

Vegna yfirlitssýn-
ingar á verkum 
Nínu Tryggva-

dóttur, sem verður opnuð 
í Listasafninu á Akureyri 
14. janúar 2017, leitar 
Listasafnið að verkum 
eftir Nínu til skráningar 
og hugsanlega sýningar. 
Þeir sem eiga verk eft-
ir listakonuna eða vita 
um verk sem má sýna 
í Listasafninu eru vin-
samlega beðnir um að 
hafa samband við Hlyn Hallsson safn-
stjóra.

Nína Tryggvadóttir var meðal 
frjóustu og framsæknustu myndlist-
armanna sinnar kynslóðar og þátt-
takandi í formbyltingunni í íslenskri 

myndlist á 5. og 6. áratugnum. Nína 
vann aðallega með olíu á striga en hún 
er einnig þekkt fyrir pappírsverk, verk 
úr steindu gleri, mósaíkverk og barna-
bækur og var einn af brautryðjendum 
ljóðrænnar abstraktlistar.

Leitað að Nínu

BrAutrYðjANdiÞeir sem eiga verk 
eftir nínu eru beðnir um að hafa samband 
við safnstjóra listasafnsins á akureyri.

www.akap.is Kaupangi v/ Mýrarveg sími 460 9999

OPIÐ 
ALLA DAGA ÁRSINS

MÁN - FÖS:  9 – 18
LAU: 10 – 16
SUN: 12 – 16

Marmot Pre-cip 
buxur kr. 19.995

Marmot minimalist
jakki kr. 34.995

Fjallaskíði
Völkl Nanuq
Völkl Nunataq

Marker F12

Marker F10

Fjallaskíða klossar

Scarpa Hekla GTX

Þú færð jólagjöfina
hjá okkur

Svigskíði kk
verð frá kr. 39.995

Svigskíði kvk
verð frá kr. 39.995

Silva Expert 8



RUB23  |  Kaupvangsstræti 6  |  600 Akureyri  |  Sími: 462 2223  |  rub23@rub23.is
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Hreindýr tataki, andasalat, tvíreykt hangikjöt, epli, chilli, soya, lime

Kolagrillaður humarhali, graflax sushi, Bleikjurúlla með brenndu chilli majó,
súrsætt fennikusalat, kimchee-ostru vinaigrette 

Grísapurusteik og lambahryggvöðvi, waldorfsalat, kremaðir villisveppir,
rauðkál, sykurbrúnaðar kartöflur, jólasósa  

Hrísgrjóna möndlubúðingur og súkkulaði mousse,
makkarónukaka, karamellusósa, hindberjasorbet  

 
03

02

04

01

Kr. 8.990- 
Allar helgar frá 25. nóvember fram að jólum

JÓLAMATSEÐILL
2016

6rétta Matarveislan Mikla frá Einari
og félögum fyrir tvo á kr. 14.900.-

Jólatilboð - Tilvalið í jólapakkann

Gjafabréf Rub23 - Fyrir sælkerann 
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Sem tónlistarmaður er ég fyrst 
og fremst orðlistamaður. Ég get 
ekkert sungið og kann ekkert á 

hljóðfæri,“ segir Akureyringurinn Atli 
Sigþórsson, einnig þekktur sem rapp-
arinn og skáldið Kött Grá Pje, sem var 
að senda frá sér sína aðra bók, Perurn-
ar í íbúðinni minni. Um örsögur er að 
ræða líkt og í fyrri bók hans. „Þetta eru 
furður úr hversdagsleikanum,“ segir 
Atli sem hefur nú klárað sinn skammt af 

örsögum í bili og ætlar að einhenda sér í 
skáldsögu sem hann býst þó ekki við að 
verði í næsta jólabókaflóði. „Ég er lítill 
haust- og snemmvetrarmaður en það 
væri gaman að gefa hana út í vor. Ég held 
líka að mín skáldsaga eigi ekki heima í 
jólabókaflóði. Þetta verður ívið skrítnari 
bók en þessar venjulegu jólabækur. Ég 
er svo upptekinn af furðulegheitum og 
sé enga ástæðu til að gera annað en það 
sem mig langar til að gera.“

Vandræðaleg ástarsorg
Atli ólst upp í Síðuhverfinu en flutti frá 
Akureyri árið 2005 til að læra sagn-
fræði við Háskóla Íslands. Þar sem 
fólkið hans er flest hér á Akureyri hef-
ur hann enn sterkar tengingar norð-
ur. „Ég fer oft í skoðunarferðir um 
gamla hverfið og rúnta þá hægt um. 
Ég held að maður beri alltaf taugar til 
bernskuslóðanna, nema það sé eitt-
hvað sérstakt. Mér fannst voðalega 
gott að vera lítill gúbbi í Þorpinu,“ seg-
ir hann en eftir Síðuskóla lá leið hans 
í Menntaskólann á Akureyri. Þótt 
hann hafi átt auðvelt með að læra var 
hann latur til náms í MA. Í dag státar 
hann þó af BA-gráðu í sagnfræði og 
mastersgráðu í ritlist og bókmennt-
um. „Ég var ferlega steríótýpískur 
listamaður á unglingsaldri. Fannst ég 
eiga voða bágt og fannst hundleiðin-
legt í skóla. Ég var lítið fyrir félagslíf 
og jákvæða og góða stemningu; fannst 
allt slíkt glatað. Í endurliti var MA 
notalegur staður. Það var ég sjálfur 
sem var ómögulegur. Ég hef barist við 

þunglyndi og þegar maður er ungling-
ur er svo stutt í sveiflur; allt mögulegt 
getur verið heimsendir og himnaríki. 
Ég lenti til dæmis í ástarsorg og lét al-
veg eins og hálfviti í kringum það allt 
saman, sem er hrikalega vandræða-
legt. Ég er enn að vinna mig út úr því 
og vona að fólk hafi fyrirgefið mér.“

Þunglyndur og kvíðinn
Atli fer ekki í launkofa með baráttu 

sína við þunglyndi og kvíða. „Ég 
er alltaf til í að gjamma um það og 
finnst asnalegt að slíkt sé eitthvað til 
að skammast sín fyrir. Það er algjört 
næntís dæmi. Ég vil ekki sjá það,“ 
segir hann ákveðinn en bætir við að 
hann hafi það ágætt í dag. „En ég fer 
alltaf niður af og til. Þessi tími finnst 
mér ágætur en strax fyrsta janúar á 
eitthvað til að breytast. Hins vegar 
hef ég verið á góðri siglingu síðustu 
misserin og hef ekki farið langt nið-
ur síðan einhvern tímann árið 2015. 
Ég krossa fingur, vona það besta og 
gleypi töflur eins og smartís. Eins hef 
ég átt til að fá kvíðaköst en er á ágætis 
lyfjum sem stýra því. Ég er því í fínum 
farvegi. Kvíði er hræðilegur, ógeðs-
legur, lamandi óþverri en blessunar-
lega er hægt að vinna bug á honum 
með lyfjagjöf.“

Barnalegur maður
Atli er í sambúð með Helenu Björgu 
Hallgrímsdóttur kjólaklæðskera, en 
þau hafa verið saman síðan í menntó. 

„Í raun fullkomlega 
venjulegur gaur“

ViðtAl

„Við urðum 
vinir sem 

fórum eitthvert 
kvöldið í sleik 
og vorum orðin 
kærustupar áður 
en við vissum af

Akureyringurinn Atli Sigþórsson er betur þekkt-
ur sem listamaðurinn kött Grá pje. Atli ræðir hér 
um æskuna í Þorpinu, baráttuna við þunglyndi og 
kvíða, staðalgildunum sem hann elskar að ögra – Atli 
klæðist gjarnan kímonó og skartar löngum lökkuðum 
neglum – rappið, bækurnar sínar, hefðbunda karl-
mennsku sem hann segir skaðlega og þakklætið sem 
hann ber í brjósti fyrir því að fæðast inn í samfélag 
sem leyfir honum að vera eins og hann vill vera.
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„Við tókum saman í fjórða bekk. Hún 
er líka frá Akureyri en ekki af eins fínu 
kyni og ég en hún kemur af Brekkunni 
en ekki úr Þorpinu. Hún er ágætis 
manneskja þrátt fyrir það.“ Inntur 
eftir því hvort sambandið hafi mikið 
breyst þar sem þau byrjuðu svo ung 
saman segist hann lítið hafa þroskast 
frá menntaskóla. „Ég er mjög barna-
legur maður að mörgu leyti og kann 
illa við að fullorðnast. Okkar samband 
hófst mjög ómeðvitað. Við urðum 
vinir sem fórum eitthvert kvöldið í 
sleik og vorum orðin kærustupar áður 
en við vissum af. Það bara gerðist og 
hún umber mig enn; barnalega mig. 
Hún er miklu þroskaðri og ballanser-
aðri einstaklingur en ég, sem er ágætt. 
Hún grípur um ökklann á mér þegar 
ég er að svífa til skýjanna og tekur í 
hnakkadrambið á mér þegar ég er að 
fara of langt niður.“

prik í rassinum
Kött Grá Pje varð til þegar Atli var 
þrítugur. „Ég hafði sett mig í lista-
mannsstellingar í menntaskóla. Þá 
þóttist ég vera skáld en þar sem ekk-
ert varð úr því ákvað ég að gefa lista-
mannsdrauminn upp á bátinn, gerast 
akademíer og fara í háskóla. Ég hef 
alltaf átt helling í skúffunni en það var 
ekki fyrr en ég kynntist fólki sem var 
eins þenkjandi að ég ákvað að láta slag 
standa því ég vissi að ég yrði ekki rórri 
fyrr en ég léti á listina reyna. Kött Grá 
Pje varð til um áramótin 2012/2013 
þegar Toggi Nolem vinur minn bað 
mig að rappa með sér tvö lög. Mér 
fannst svo asnalegt að kalla mig Atla 
og bjó til þetta bullnafn á staðnum 
og hliðaregó sem passaði við nafnið. 
Síðar komst að ég að því að þetta var 

ekki hliðaregó heldur eitthvað sem 
blundaði innra með mér og við Kött 
Grá Pje runnum saman. Þegar ég fór 
að spila umbreyttist ég frá því að vera 
frekar hlédrægur og félagslega heftur 
yfir í skrímsli, reif mig úr að ofan, lét 
eins og bavíani og velti mér upp úr 
gólfinu á alls kyns skítabúllum,“ seg-
ir Atli og útskýrir að Atli hafi verið 
sléttur og felldur en Kött Grá Pje er 
meiri trúður og viðrini. „Hann lætur 
vaða og gerir það sem honum sýnist. 
Ég var eins og Breti með prik upp í 
rassinum en með skrímsli í brjóstinu 
sem braust út. Atli var alltaf viðrini en 
ég gengst við því núna.“

rappið karllægt
Atli varð landsþekktur á einni nóttu 
þegar hann kom fram í myndbandinu 
Brennum allt með röppurunum í Úlfi 
Úlfi. „Í rappi fann ég mér farveg fyrir 
það sem er mér hugleikið en vissi ekki 
hvernig ég ætti að tjá mig um. Það 
er gaman að geta það í rappinu. Þótt 
það hafi verið hverfandi hér á landi 
þá er þessi bransi oft mjög karllægur 
og oft grunnt á kvenfyrirlitningu. Við 
slíkt rapp ólst ég upp og því var mér 
eðlislægt að storka því, þessu listformi 
sem ég elska.“ Atli hefur einmitt verið 
duglegur við að ögra en til að mynda á 
hann til að farða sig, klæðast kímonó 
og skarta löngum lökkuðum nöglum. 
„Ég geri bara það sem mig langar að 
gera, nákvæmlega þegar mér sýn-
ist. Mig hefur aldrei langað að vera 
poppstjarna og hef engu að tapa. Mér 
leiðast hefðbundin kyngervi og þótt 
ég sé samkvæmt öllum hefðbundnum 
skilningi heterosexual hef ég engar 
áhyggjur af minni karlmennsku. 
Hefðbundin karlmennska er leiðinleg 
og að miklu leyti skaðlegt fyrirbrigði 
sem staðið hefur samfélaginu og öll-
um samfélögum fyrir þrifum. Ég vil 
helst rífa hana niður.“

langar lakkaðar neglur
Hann segir kærustuna ekkert kippa 
sér upp við það þótt hann eigi það til 
að „skvísa sig upp“ eins og hann kallar 
það. „Blessunin,“ segir hann brosandi 
en bætir við að það virðist furðu lítið 
trufla hana. „Ef svo er þá felur hún 
það mjög vel. Ég segi ekki að henni 
hafi ekki fundist það skrítið þegar ég 
fór að naglalakka mig á hverjum degi. 
Þá spurði hún mig af hverju. Henni 
fannst meika sens að ég gerði það 
þegar ég var að dressa mig upp til að 
fara að spila. Við karlar eigum ekki 
að naglalakka okkur daglega en mér 
finnst það fallegt og hvernig á hún að 
andmæla því? Þetta þvælist ekkert fyr-
ir okkur. Henni fannst reyndar skrítið 
þegar ég fór að safna nöglum en þá var 
ég að vinna í túristaverslun og þurfti 
að taka upp sendingar og það meikaði 
engan sens að vera með langar neglur. 
Hún gerði því athugasemdir við það 
af skynsemisástæðum. Sögulega eru 
langar neglur til marks um yfirstétt og 
þess að þurfa ekki að vinna. Þetta var 
póstmódernískur gjörningur hjá mér. 
Ég vann í túristabúð í Reykjavík og var 
með skvísuneglur,“ segir hann og bæt-
ir aðspurður við að honum þyki kím-
onó einfaldlega þægilegur fatnaður. 
„Kímonó hentar vel á heitum, sveitt-
um skemmtistöðum. Þá er gott að vera 
ber að ofan og í kímonó. Svo eru þetta 
bara fallegar flíkur.“

útvíkka normið
Hann segist hamingjusamur yfir því 
að lifa á tímum þar sem listamaður 
á borð við Kött Grá Pje sé almennt 
samfélagslega viðurkenndur. „Ég var 
seinþroska maður og hefði aldrei lagt 
í þetta fyrir 15 árum. Þá var ég ekki 
nógu sterkur einstaklingur. Í raun er 
ég fullkomlega venjulegur gaur sem 
á kött, konu og Toyotu en svo nagla-
lakka ég mig, læt teikna tittlinga á 
bakið á mér og rappa um að borða 
stjórnmálamenn. Hið venjulegasta 
fólk á til að gera óvenjulegustu hluti. 
Ég vil útvíkka normið. Það þolir alveg 
að það sé stjakað aðeins við því. Ég 
er hins vegar enginn „trigger“ heldur 
afleiðing þessarar útvíkkunar. Norm-
ið er að breytast. Ég ætti sennilega að 

vera þakklátur fyrir það að fá að vera 
þetta frík sem ég er. Það er allavega af-
skaplega gaman.“

illa við vinnu
Aðspurður um áhrifavalda nefnir 
hann foreldra sína. „Ég held að for-
eldrar mínir hafi að miklu leyti mót-
að skapgerð mína og karakter en við 
deilum lífssýn og skoðunum, sem ég 
er mjög ánægður með. Mamma og 
pabbi eru harðdugleg bæði tvö, vinnu-
þjarkar, en sjálfum er mér meinilla við 
vinnu. Ég vil helst ekkert vinna ef ég 
mögulega kemst hjá því. Systkini mín 
eru hins vegar bæði arkitektar og búa 
í Danmörku og eru bæði miklu efni-
legra fólk en ég. Bróðir okkar er sá eini 
systkinanna sem hefur eignast barn en 
strákurinn heitir í höfðið á mér. Ég var 
að vinna þegar ég fékk þær fréttir og 
varð svo mikið um að ég fór að gráta,“ 
segir hann og bætir aðspurður við að 
hann geti hugsað sér að eignast barn 
seinna. „En ég vil ekki að það gerist 
óvart. Heimurinn þarf ekki á slíku að 
halda, fyrst ég hef andrými. Ég starfa 
sem rithöfundur og tónlistarmaður 
svo fjárhagslega væri það ósanngjarnt 
gagnvart barninu. Ég vil vera með allt 

mitt á hreinu fyrst. Svo þarf læðan Kalí 
líka óskipta athygli en hún á örugglega 
við sálfræðileg vandamál að stríða þar 
sem við komum fram við hana eins og 
barn.“

ekki heimsósómatýpa
Þótt Atli sé þekktur fyrir að vera 
öðruvísi segist hann aðeins finna 
fyrir jákvæðri athygli. „Af og til rek 
ég augun í eitthvert kjaftæði á netinu 
um það hvað ég þykist eiginlega vera. 
Það truflar mig ekki enda partur af 

prógramminu. Ég get ekki kvartað, 
sérstaklega þar sem þetta er sjálfskap-
arvíti. Það er sárasjaldan sem ég hef 
lent í veseni með fulla karlpunga. Líkt 
og Saga Garðarsdóttir sagði; þá erum 
við orðin miklu betra fólk. Við tökum 
tillit til allra. Ef ég hefði komið fram 
fyrir ekki svo mörgum árum hefði ég 
örugglega verið barinn, reglulega, en 
sem betur fer var pláss og umburðar-
lyndi fyrir svona fríkrappara. Það 
er skemmtilegt og hollt að ögra við-
teknum gildum og staðalímyndum og 
því sem álitið er fasti en er ekki fasti 
heldur samfélagslega tilbúið. Að ögra 
þýðir gerjun og hreyfing, áfram eða 
afturábak, allavega hreyfing. Ég hef 
ekkert gaman af stöðnun,“ segir hann 
og ítrekar aftur hvað hann sé heppinn 
með umburðarlyndi samtímans. „Ég 
er ekki heimsósómatýpa sem trúir því 
að heimurinn fari versnandi. Heimur-
inn er vondur að miklu leyti en ekki 
verri en hann var og samfélagsmiðlar 
eru ekki að tortíma æskunni. Ég hef 
ekki trú á því. Upplýsingin í samfé-
laginu er góð en svo þurfum við bara 
að berja í gegn sósíalíska byltingu og 
þá verður allt gott.“

iáh

„… þótt ég sé 
samkvæmt 

öllum hefðbundn-
um skilningi het-
erosexual hef ég 
engar áhyggjur 
af minni karl-
mennsku

OrðliStA-
MAður  

bókin Perurnar  
í íbúðinni minni  

er önnur bók atla 
en um örsögur  

er að ræða.  
Mynd: sigtryggur ari

hræðileGur 
lAMANdi kVíði 
atli hefur barist við 
þunglyndi og kvíða 
og segir asnalegt að 
skammast sín fyrir slíkt.  
Mynd: sigtryggur ari

Urtasmiðjan 
lífrænt hráefni, ísl. jurtir, 

engin aukaefni.

Íslenskrar jólagjafir, sem gaman er að 
gefa og gott að þiggja.

Morgunfrúarkrem, 24 klst. silkikrem 
með granateplaolíu, sem er auðug af 
nærandi vítamínum. Morgunfrú og 
gulmaðra gefa húðinni frísklegan og 
ferskan gullinn blæ.

Silki-andlitsolía, djúpnærandi serum, 
með blágresi, rauðsmára og vítamín-
ríkum apríkósu- og arganolíum, sem 
eftirsóttar eru fyrir fegrandi og 
yngjandi áhrif á húðina.

Húðnæring-augnsalvi, gefur húðinni 
næringu á augnsvæðinu og þar sem 
hún er viðkvæmust. Inniheldur rósa- 
og granateplaolíu, A og E vítamín. 

Helstu sölustaðir: 
Höfuðborgarsvæðið: Heilsuhúsin, Snyrtivörur Laugavegi,
Epal Hörpu, Bækur og Blóm Hörpu, Fræið Fjarðarkaupum.
Akureyri: Akureyrarapótek, Heilsuhúsið, Flóra,Víkingur. 
Ísafjörður: Snyrtihúsið, Selfoss: Heilsuhúsið.
Kirkjubæjarklaustur: Sveitabragginn. 

Framleiðandi: www.urtasmidjan.is sími 462 4769
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pétur Guðjónsson heldur úti vefútvarpinu Jóladaga-
tal péturs á aðventunni. pétur, sem er mikið jólabarn, 
segir hér frá jólahefðunum sem hann og fjölskylda 
hans halda í á jólum auk þess sem hann deilir með 
lesendum nokkrum girnilegum uppskriftum.

einn heima á 
aðfangadag

ein af jólahefðunum mín-
um hefur snúist um það 
að vera í útvarpi fyrir 

jólin,“ segir Pétur Guðjónsson 
sem sér um vefútvarpið Jóladaga-
tal Péturs, hálftíma langan þátt 
sem fer daglega í loftið en hægt 
er að finna vefútvarpið á Face-
book. Pétur hefur mikið starfað í 
útvarpi og var til að mynda einn 
af stofnendum Frostrásarinnar á 
sínum tíma.

jólapétur Norðurlands
„Markaðssvæðið hér horfir á mig 
sem Jólapétur en fyrst og fremst 
er þetta til gamans gert,“ segir 
Pétur sem er mikið jólabarn. „Og 
þaðan kemur fílingurinn; maður 
er virkilega að meina þetta og 
það finnst mér skipta máli,“ segir 
hann og bætir við að á meðal annarra 
jólahefða hjá honum sé að vera einn á 
aðfangadag. „Það er kannski skrítin 
hefð en engu að síður nauðsynleg fyr-
ir mig. Konan og börnin fara í messu 
á Svalbarðseyri en á meðan er ég einn 
heima að skúra og græja humarsúpuna. 
Ég veit fátt betra en að standa við glugg-
ann á aðfangadag, horfa út og hugsa. 

Þannig fæ ég jólaboðskapinn til mín. 
Svo kemur fjölskyldan heim klukkan 
hálf sex og þá er allt meira og minna 
tilbúið.“

Margir jólasiðir
Hann segir fjölskylduna samanstanda 
af jólabörnum sem haldi í marga siði 
tengda jólum. „Mér finnst mjög gott 

að taka aðventuna snemma inn. Við 
fjölskyldan brösum mikið og búum 
gjarnan til jólagjafir. Það gengur alltaf 
mikið á, allt til að gleðja og hafa gam-
an,“ segir hann og bætir aðspurður 
við að humarsúpa sé fastur réttur á 
jólaborðinu. „Ég er aðalkokkurinn 
á heimilinu en hef þann galla að all-
ar mínar uppskriftir eru með örlítið 

af þessu og dass af hinu. Ég er alltaf 
með humarsúpu á aðfangadag en í 
aðalrétt skiptumst við á að vera með 
hamborgarhrygg eða andabringur en í 
ár erum við að hugsa um að vera með 
gæsabringur.“

Síldarveisla á gamlárs
Hann segir áramótin einnig mikla 

hátíð. „Við hjónin byrjum að 
undirbúa síldarveislu snemma 
um morguninn og frá tvö til fimm 
kemur fólk í síld og snafs. Svo um 
kvöldið eldum við eitthvað gott. Að 
mínu mati eru áramótin ekki síður 
skemmtileg en þá er partístemning í 
fyrirrúmi.“
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péturs-pasta
n 300 g pasta
n 1/2 dl vatn
n 3 dl mjólk
n 1 dl rjómi
n 1 dós skinkumyrja
n 2 bollar af niðurskorinni skinku
n 1 tsk. óreganó
n nautakraftur
n Smá salt og pipar

Sjóðið pastað samkvæmt fyrirmælum á 
pakkanum og hafið vatnið bullsjóðandi 
þegar pastað fer í það. Sjóðið á fullum 
straumi í nægu vatni. Þegar pastað er 
soðið er það sett í sigti og skolað aðeins 
með köldu vatni.

Sósa: Setjið vatn og mjólk í pott og 
hafið ekki á fullum hita, því mjólk og 
ostur brenna auðveldlega við. Það fer þó 
vissulega eftir pottum. Setið skinkumyrj-
una út í og bræðið saman. Þegar þetta 
er bráðið saman er settur nautakraftur, 
óreganó, salt og pipar. Síðast kemur 
skinkan og rjóminn. Þegar allt er komið 
saman bætið pastanu við og látið vera 
á vægum hita í 3–4 mínútur. Muna að 
hræra varlega í öllu saman. borið fram 
með hvítlauksbrauði og jafnvel græn-
meti eftir smekk.

hamborgarhryggur  
á hátíðarborðið
n Hamborgarhryggur
n Döðlur
n Salt og hvítur pipar
n Sósa
n bein af hrygg
n laukur

n gulrætur
n nautakraftur
n Hveiti
n Smjör
n Svínakjötskraftur
n rjómi
n rauðvín

til að byrja með þarf að taka það fram 
að þessi uppskrift þarf góðan tíma. Ef 
þetta er í jólamatinn á aðfangadag þá 
þarf að byrja á Þorláksmessu og helst 
fyrr. til dæmis er gott að úrbeina hrygg 
21. eða 22. desember setja í hann döðlur 
og pakka inn í kæliskáp. Þá er líka fínt að 
gera soðið fyrir sósuna.

Hryggurinn er úrbeinaður og skornar 
tveggja sentimetra rákir með tveggja 
sentimetra millibili megin í hrygginn. Því 
næst eru döðlur saxaðar niður og þeim 
er troðið í hrygginn.

Soð: Sjóðið beinið af hryggnum í 
stórum potti með 4–5 lítrum af vatni 
og setjið þrjá lauka grófsaxaða, 5–7 
grófsaxaðar gulrætur og nautakraft. 
látið suðu koma upp og sjóðið í fimm 
klukkutíma á vægum hita.

Hryggurinn: Steikið hrygginn á pönnu 
allan hringinn svo hann brúnist og lokist. 
Mér finnst best að nota smjör en smá 
olíu saman við, þá brennur smjörið síður. 
Eftir steikingu er stráð örlitlu salti á hann 
og hvítum pipar.

Ofninn er hitaður í 175°C og hryggur-
inn steiktur í ofni, 45 mínútur á hvert kíló.

Sósan: búið til smjörbollu, með 150 
grömmum af smjöri og tæplega bolla 
af hveiti. Strá hveitinu varlega þannig að 

þetta verði ekki of þykkt. Út í þetta fer 
um lítri af soði. Setjið síðan svínakraft, 
salt og hvítan pipar. Þarna er sósan 
þunn. Því þarf hún að sjóða niður. Eftir 
að suða kemur upp er hún látin sjóða í 
dágóðan tíma (tvo klukkutíma), en hrært 
á milli og fylgst vel með henni. Þegar 
sósan er um það bil soðin niður í graut 
er 1/4 til 1/2 lítra af rjóma bætt við, fer 
svolítið eftir smekk. Síðast er bætt við 
rauðvíni, sem er líka eftir smekk en ég 
set svona desilítra. Sósa smökkuð til.

Eftir að hryggurinn kemur úr ofni fær 
hann að bíða í svona 10 mínútur, er þá 
skorinn niður í eins sentimetra þykkar 
sneiðar og fatið skreytt með ananas og 
gulum baunum. Með þessu eru borðað-
ar brúnar kartöflur og Waldorf-salat.

fimm mínútna fiskur
n 1 stórt ýsuflak
n 2 smátt saxaðar gulrætur
n 1–2 bollar smátt saxað spergilkál
n 1 tsk. karrí
n Hálf dós rækjusmurostur
n 1/2 til 1 dl rjómi
n salt
n sítrónupipar
n dass af hvítvíni

Panna er hituð, fiskurinn skorinn í bita 
og steiktur upp úr smjöri öðrum megin, 
pipraður og saltaður. Snúið við og 
kryddaður, þá er grænmeti hent yfir, 
osturinn er settur með til dæmis teskeið 
á víð og dreif yfir, því næst strá karríi 
yfir, svo rjómi og síðast hvítvín. takið 
strauminn af og setjið lok á og hafið það 
þannig í fimm mínútur. berið fram með 
hrísgrjónum.

jólApÉtur Pétur er vanur að vera í 
útvarpi fyrir jólin og stendur að þessu sinni 
fyrir vefútvarpinu Jóladagatal Péturs.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



9.-11. Des.
Samkomuhúsið 
Stúfur

Kíktu á visitakureyri.is 

9.-10. des. 
Hof
Norðurljósin 
jólatónleikar

Sigríður Thorlacius og 
Sigurður Guðmundsson

9. des.
Græni hatturinn
Mugison

SKEMMTILEG AÐVENTA 
Á AKUREYRI
SKEMMTILEG AÐVENTA 
Á AKUREYRI

21.-22. des.
Græni hatturinn

11. des.
Icelandair 
hótelið
Lestur Aðventu 
eftir Gunnar Gunnarsson

21. des. Hof                                                       
Þorláksmessutónleikar 
Bubba

10. des.
Græni hatturinn
Jón Jónsson

frekar

„Skreytum hús…"
Jólasýning

 Minjasafnsins
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einn sokkur 
og eitt álegg
Ég hef komist að því að ég er af-
skaplega einföld sál. Ég elska að hafa 
hlutina einfalda og helst sem allra 
minnst vesen. (Kannski eru ekki allir 
sem ég þekki sammála þessu en þeir 
eru ekki að skrifa þetta svo).

 Ástæðan fyrir einfaldleikanum 
gæti verið hversu lengi ég var einbirni, 
eða sú að að ég ólst upp í svo litlu 
þorpi. Ég veit það ekki. En í gegnum 
lífið hef ég hitt fólk sem hefur kennt 
mér ýmislegt sem hefur hrist upp 
í þessum einfaldleika mínum. Til 
dæmis gleymi ég því ekki þegar ég 
sá móðursystur mína, sem átti fjögur 
börn, hengja út þvott og setti á sömu 
klemmuna meira en einn sokk eða 
einar nærbuxur. Það fannst mér alveg 
stórmerkilegt athæfi þar sem í okkar 
litlu fjölskyldu nægðu klemmurnar al-
veg fyrir bara eitt stykki af hverju. Ég 
sé enn fyrir mér snúruna alveg troð-
fulla af alls konar sokkum og fötum og 
hef sennilega haft hálfgert þvottablæti  
síðan og veit fátt meira spennandi en 
að kafa ofan í þvott vinkvenna minna 
sem eiga fleiri börn en ég og þar eru 
stöku sokkarnir í sérstöku uppáhaldi.

 Annað sem ég man að raskaði 
ró minni var þegar vinkona mín í 
menntaskóla bauð mér heim til sín í 
kaffi. Þar setti hún bæði smjör, ost og 
papriku ofan á sama brauðið! – jafn-
vel eitthvað fleira, en minni mitt hef-
ur ekki ráðið við að muna það. Þetta 
fannst mér mjög merkilegt og man 
nákvæmlega eftir öllu við það borð-
hald. Þetta var meira að segja mjög 
gott og opnaði fyrir ýmsa möguleika. 
En samt sem áður held ég mig nú enn 
oftast bara við eitt álegg, á eitt barn og 
á alveg flenninóg af klemmum.

  Þórdís Jónsdóttir 
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Bjóðum upp á tjónaskoðun, tjónaviðgerðir, réttingu og 
sprautun..... 

ATH erum �utt með almennar bíla og tækjaviðgerðir 
í Njarðarnes 10 

Flytjum og geymum bíla, erum í Njarðarnesi 10      
bilabjorgun@car-x.is
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