
Kenna konum að 
koma fram

Meira, hærra, 
betra

Strákar 
í kjólum

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Bókhaldskerfi í áskrift 
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda 

bókhaldskerfi landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.

Þú færð fullbúna viðskiptalausn með
sérkerfum frá Wise á navaskrift.is

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

19. janúar 2017 
3. tölublað, 7. árgangur 

erlingur Sigurðarson, ljóðskáld, fyrrverandi kennari og fræði-
maður, hefur háð baráttu við Parkinsonssjúkdóminn í 30 ár. 
Erlingur fékk ósæðarrof fyrir fjórum árum og síðan hefur 

heilsu hans hrakað mikið. Í einlægu viðtali ræðir Erlingur um fábrotna 
æskuna í Mývatnssveit, fróðleiksþorstann, ljóðin, pólitíkina og stjórn-
lagaráð, ástina og sjúkdóminn sem dregur hann hægt til dauða.

„Lífið er of dýrt 
til að lifa því ekki“

Mynd: guðrún Þórs.

Forréttur
Dádýra tartare með kartöfluflögum, reyktri eggjarauðu, svörtum hvítlauk og kryddjurtasalati

eða

Humarsúpa með hvítlauksristuðum humri og hvítu súkkulaðikremi

Aðalréttur
Steiktur lax með fennel salati, grilluðum kúrbít og Hollandaise sósu

eða

Nautasteik með steiktum sveppum, fjólublárri gulrót, beikoni og rauðvíns ís

Eftirréttur
Súkkulaði mousse kaka með whiskey kremi og rabarbara sorbet

 
Verð 6.900 kr  pr mann
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Gildir alla helgina eða frá föstudegi til sunnudags

Komdu með kallinn til okkar og eigið notalega kvöldstund
BÓNDADAGURINNBÓNDADAGURINN

Borðapantanir í síma 460 2020

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

www.birkiaska.is

Birkilauf (Betulic) hefur góð áhrif á bæði 
vökvajafnvægi líkamans og húð, örvar 
starfsemi nýrna og þvagfæra. Hraðar 
efnaskiptum og losar vatn úr líkamanum, 
dregur úr bólgum og afeitrar líkamann (detox).

Birkilaufstöflur
Evonia eykur hárvöxt með því að 
veita hárrótinni næringu og styrk.

Evonia er hlaðin bætiefnum sem 
næra hárið og gera það gróskumeira.

Bætiefni ársins í Finnlandi 2012.

Evonia

www.birkiaska.is
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Þetta er hallærislegt og til þess 
fallið að viðhalda úreltum 
staðalímyndum kynjanna. Þá er 

þetta líka til þess fallið að viðhalda tví-
hyggju er varðar kyn og því að aðeins 
séu tvö kyn,“ segir Andrea Hjálmsdótt-
ir, lektor við félagsvísindadeild Háskól-
ans á Akureyri, um daga í nokkrum af 
grunnskólum Akureyrarbæjar þar sem 
strákar eru hvattir til að mæta í stelpu-
fötum og stelpur í strákafötum.

Flestir í gallabuxum
Slíkur dagur var haldinn í Síðuskóla 
nýverið sem hluti af svokölluðum 
Öðruvísi dögum. Andrea segir að það 
sé merki um gamaldags hugsunarhátt 
að halda að stelpur og strákar klæði sig 
með ólíkum hætti. „Flestir eru mikið í 
gallabuxum eða íþróttafötum og tími 
mikils munar á daglegum klæðaburði 
er löngu liðinn. Þegar þetta var haldið 
í Brekkuskóla í haust mættu einhverjir 
strákar í kjólum en lítill munur var á 
klæðaburði stelpnanna frá venjulegum 
dögum. Krakkar í dag eru virkir í dag-
legu lífi og klæða sig í samræmi við það 
frekar en í samræmi við hefðbundnar 
staðalmyndir kynjanna. Auðvitað get-
ur verið skemmtilegt að brjóta upp 
hefðbundið skólastarf en huga þarf að 

því hvort verið sé að viðhalda staðalí-
myndum þegar það er gert.“ 

Útrás fyrir hvatir
Akureyri Vikublað heyrði í fjölda for-
eldra barna í Síðuskóla og sitt sýndist 
hverjum. „Það er munur á því hvernig 
mín börn klæða sig. Hún vill vera fín 
en hann í íþróttafötum,“ segir Sigurrós 
Tryggvadóttir, foreldri barna í Síðu-
skóla, og bætti við: „Þetta er líklega 
erfitt fyrir foreldra sem eiga bara stelp-
ur eða bara stráka og þurfa að fara út 
og suður til að finna föt til að geta tekið 
þátt.“ Helena Sveinbjörnsdóttir telur 
daginn jákvæðan. „Það eru margir með 
alls konar undirliggjandi hvatir og fá þá 
smá útrás. Er þetta ekki líka hvatning til 
að vera sá sem maður vill vera og líða 
vel með það?“ spyr Helena og Trausti 
Jörundsson, faðir stúlku í skólanum, 

fagnaði deginum og sagði sína dóttur 
„ægilega spennta yfir þessu“.“

Spennandi eða óþægilegt
Aðrir foreldrar voru ekki eins ánægð-
ir með daginn. Guðrún Stefánsdóttir 
sagðist hafa orðið hissa og að hún skilji 
ekki tilganginn með þessu. Sigmar Ingi, 
faðir stúlku í Síðuskóla, var sama sinnis. 
„Það eru örugglega einhverjir krakk-
ar sem finnst þetta spennandi en ég 
ímynda mér að flestum þykir þetta bara 
óþægilegt. Ég ætla bara að leyfa minni 
stelpu að ráða hvað hún gerir,“ sagði 
Sigmar auk þess sem móðir stúlku í 
þriðja bekk, sem sagðist venjulega ekki 
kippa sér upp við hlutina, sagðist hafa 
rekið upp stór augu. „Mér finnst þetta 
mjög skrítið,“ sagði hún.

Misjafnar skoðanir
Akureyri Vikublað sendi spurningar 
á skólastjórnendur Síðuskóla þar sem 
spurt var hvort mikill munur væri á 
því hvernig kynin klæddu sig. „Við 
starfsmenn skóla sjáum nokkurn mun 
á því. Það er kannski ekkert skrítið þar 
sem verslanir flokka föt, alveg niður 
í ungbarnaföt með tilliti til kynja og 
þannig eru föt almennt markaðssett 
fyrir alla aldurshópa. Þetta snýr bæði 

að litavali og sniði eða gerð fatnaðar,“ 
segir í svari frá Önnu Bergrós Arnars-
dóttur, deildarstjóra Síðuskóla, sem 
segir um uppbrotsdaga að ræða sem 
nemendaráð standi fyrir. „Nemendur 
komu sjálfir með hugmyndir að því 
hvert þemað yrði hvern dag vikunnar 
svo það er þeirra upplifun að stelpur og 
strákar klæði sig ekki eins.“

Aðspurð hvort dagar þar sem stelp-
ur eru hvattar til að mæta í strákafötum 

og svo öfugt séu ekki til þess fallnir að 
viðhalda gamaldags staðalímyndum 
segir Anna Bergrós alla gagnrýni góðra 
gjalda verða. „Það er eðlilegt að menn 
hafi misjafna skoðun á þessu eins og 
öðru. Við höfum hins vegar ekki fengið 
neinar athugasemdir frá nemendum 
eða foreldrum varðandi daginn. Það 
hafa allir val um hvort þeir taka þátt 
eða ekki.“

iáh

Við ætlum að kenna konum 
að hafa meiri trú á sjálfum 
sér,“ segir dr. Sigrún Stefáns-

dóttir, fjölmiðlafræðingur og dós-
ent við Háskólann á Akureyri, sem í 
samvinnu við Svanhildi Hólm, lög-
fræðing og fjölmiðlakonu, stendur 
fyrir námskeiðinu Konur til áhrifa við 
Símenntun HA.

aha-upplifun
Sigrún á að baki langan feril í fjölmiðl-
um og hefur haldið fjölda námskeiða 
fyrir konur. „Þetta verkefni er mér 
hugleikið. Ég man hvað mér fannst 
erfitt að taka mín fyrstu skref í fjöl-
miðlum og gleymi ég því aldrei þegar 
ég átti að halda mína fyrstu ræðu. Ég 
fraus, varð að setjast niður og flutti 
aldrei þá ræðu. Ég þekki þetta því á 
eigin skinni.“

 Sigrún segir að flestar konur sem 
mæti á námskeiðin öðlist kjark, bæði 
til að mæta í viðtöl og tala fyrir fram-
an hóp. „Það er svo gaman að sjá kon-
urnar blómstra og hvað þeim fer hratt 
fram. Það er engin kúnst að koma vel 
fram í fjölmiðli en það þarf þor og 
ákveðna þjálfun. Svo er nauðsynlegt 
að undirbúa sig vel. Fyrir margar er 
nóg að prófa og þá verða þær fyr-
ir svona „aha“-upplifun. Þær sjá sig 
í mynd og þá verður auðveldara að 
mæta næst. Maður þarf ekki að vera 
fegurðardrottning til að koma vel út í 
sjónvarpi. Það eina sem þarf er að vera 
eðlilegur og maður sjálfur.“

Samvinnuverkefni
Sigrún segir kvenkyns viðmælendur 
íslenskra fjölmiðla innan við 30 pró-
sent. „Mín reynsla er að það er erfiðara 
að fá konur í viðtöl en svo eru líka 
miklar hefðir í fjölmiðlum. Fréttamenn 
eru oft fastir í viðjum vanans og ef þeir 
vita um ágæta talsmenn tala þeir við 
þá aftur. Sumar konur misskilja út 
á hvað þetta gengur og halda að það 

sé verið að taka þær í 
próf eða koma aftan að 
þeim. Það er alls ekki 
tilgangurinn. Í raun 
er þetta samvinnuver-
kefni fréttamanns og 
viðmælanda um að ná 
góðu viðtali, en ekki 
glíma á milli spyrils og 
viðmælanda. Einhvern 
tímann hlustaði ég á 
þingkonu í Lettlandi 
lýsa því yfir að frétta-
menn væru hennar verstu óvinir. Það 
er reginmisskilningur. Við eigum að 
líta á fjölmiðlamenn sem okkar bestu 
vini. Þeir eru lykillinn að sýnileika.“ 

Undirbúningur mikilvægur
Aðspurð um ráð handa fólki sem vill 
koma betur fram í fjölmiðlum segir 
Sigrún góðan undirbúning mikil-
vægan. „Ég ráðlegg fólki að biðja ekki 
um spurningarnar fyrirfram. Það er 
góð leið að vondu viðtali. Hins vegar 
þarf maður að vera meðvitaður um 
hvað viðtalið á að fjalla um og velta 
fyrir sér því sem maður ætlar að segja. 
Spurningar spyrils skipta minna máli 
en það sem þú ætlar að koma á fram-
færi. Svo legg ég til að fólk fái að lesa 
yfir texta í blaðaviðtölum, það veit-
ir öryggi. Og eins, ef maður er ekki 

ánægður með sjónvarpsviðtal, þá er 
ekkert mál að biðja um að það sé tek-
ið aftur, allt eða ákveðnar spurningar. 
Þetta er hvort sem er allt klippt fram 
og til baka.“

 Sigrún segir námskeiðið ætlað öll-
um konum. „Við höfum haldið svona 
námskeið undanfarin tvö ár. Konurn-
ar sem hafa mætt til okkar hafa verið á 
ýmsum aldri og af öllum sviðum sam-
félagsins. Við förum voðalega vel með 
þær og það er yfirleitt mjög gaman hjá 
okkur.“

iáh

Stjórn Sjómannafélags Eyjafjarðar hefur 
ákveðið að kjör til stjórnar félagsins til 
næst tveggja ára fari fram að viðhafðri 
allsherjar atkvæðagreiðslu í samræmi við 
lög félagsins og reglugerð ASÍ. 

Listinn skal innifela 5 manna stjórnar og 
3ja til vara, 7 manna trúnaðarráð og 7 
til vara, 2 menn í kjörstjórn og 1 til vara. 
Framboðslistum skal skila til skrifstofu 
félagsins Skipagötu 14 Akureyri, eigi 
síðar en kl. 12.00 þriðjudaginn 31. janúar 
2017.

Hverjum lista skulu fylgja meðmæli 25 
fullgildra félagsmanna.

Akureyri 17. janúar 2017 
Stjórn Sjómannafélags Eyjafjarðar.

Stjórnarkjör

Sjómannafélag Eyjafjarðar

	  

Kenna konum að koma fram„Við 
eigum 

að líta á 
fjölmiðla-
menn sem 
okkar bestu 
vini

Fjölmiðlafræðingurinn Sigrún Stefánsdóttir 
segir erfiðara að fá konur en karla í viðtöl. Sigrún 
og fjölmiðlakonan Svanhildur Hólm standa fyrir 
námskeiði þar sem þær kenna konum að koma 
fram í fjölmiðlum og tala fyrir framan hóp.

GrUnnSKóLabörn
anna bergrós, deildarstjóri Síðuskóla, segir töluverðan mun á því hvernig kynin klæða 
sig. Mynd: Sigtryggur ari

FjöLMiðLaFræðinGUr Dr. 
Sigrún Stefánsdóttir á að baki áralanga 
reynslu í fjölmiðlum. Hún segir kvenkyns 
viðmælendur íslenskra fjölmiðla innan við 
30 prósent. Mynd: guðrún Þórs.

Dagar þar sem stelpur eru hvattar til að mæta í strákafötum og strákar 
í stelpufötum eru hluti af uppbrotsdögum í sumum grunnskólum 
Akureyrarbæjar. Lektor við HA segir um tímaskekkju að ræða og að slíkir 
dagar séu til þess fallnir að viðhalda úreltum staðalímyndum kynjanna.

StráKar í SteLpUFötUM 
oG SteLpUr í StráKaFötUM

„Það er eðli-
legt að menn 

hafi misjafna 
skoðun á þessu 
eins og öðru
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#HÆFASTUR

K U G A

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og 
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, 
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn 
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm 
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér 
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 
Ford er frábær! Við viljum að þú upplifir gæði Ford og bjóðum því lengri og betri 
reynsluakstur.

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

LENGRI OG BETRI

REYNSLUAKSTUR

– þú getur fengið hann 

í allt að 24 tíma!Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar 
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá 
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!
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B et w e e n  1 6 : 0 0  -  1 8 : 0 0 ,  e v e r y d ay
Al la  daga mi l l i  1 6 -  1 8

H A P P Y H O U R

og einn ískaldur 2.500 kr.
Galloway hamborgari
og einn ískaldur 2.500 kr.
Gildir í janúar og febrúar

Galloway hamborgari Plast, plast, plast 
og meira plast
talið er að yfir átta tonn af plasti lendi í sjónum á hverju ári og að 

árið 2050 verði þar meira af plasti en fiski ef ekki verður breyting á.
Akureyringar standa sig flestir vel þegar kemur að endur-

vinnslu. Eins og Íris Eggertsdóttir, búningahönnuður Leikfélags Ak-
ureyrar, nefnir í viðtali í blaðinu er maður 
ótrúlega fljótur að komast upp á lagið með 
flokkunina. Flest okkar setjum lífræna úr-
ganginn í sér poka og flokkum pappa, fernur, 
ál og plast. Næsta kynslóð Akureyringa mun 
vonandi ekki láta sér detta í hug að henda 
tómri skyrdós í ruslið.

Maður finnur vel hvað maður er orðinn 
vanur flokkuninni þegar maður fer í ferða-
lag og heimsækir samfélög sem eru ekki jafn 
langt á veg komin í þessum efnum. Þá er það 
okkar, sem upplýstra og ábyrgra neytenda, 
að gera athugasemdir, spyrjast fyrir um og 
ýta á, og sá þannig litlum fræjum í þeirri von að þau beri ávöxt í formi 
betri umhverfisvitundar.

Þessar línur eru ritaðar við sundlaugarbakkann á sólríkri eyju ná-
lægt nálægt Afríku. Þótt hitastigið sé ekki nema um 20 gráður og hlý 
golan eigi til að feykja handklæðinu yfir á næsta frátekna sólbekk njóta 
hér veðurbarðir Íslendingar lífsins til hins ítrasta. Þvílík forréttindi og 
besta hugmynd í heimi að skella sér úr svartasta skammdeginu og eft-
irjólaþynnkunni yfir í sól og strönd og halda þannig partíinu gangandi 
í nokkra daga í viðbót. Þótt hér sé paradís á jörðu er hér endurvinnslu 
ábótavant. Ekkert er til sparað þegar kemur að plaströrum sem skellt er 
í plastglösin og allt fer þetta svo beint í rusladallinn. Plastnotkunin hófst 
strax í flugvélinni en aðspurð sagðist flugfreyjan ekki hafa pláss til að 
flokka ruslið, skiljanlega kannski þar sem hverri neysluvöru var pakkað 
inn í hverjar umbúðirnar á fætur annarri.

Orð á borð við endurvinnslu og náttúruvernd hafa verið áberandi 
upp á síðkastið. Vonandi er ekki eingöngu um tískuorð að ræða heldur 
merki um varanlega vitundarvakningu.

  Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari
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14.500 eiNTöK óKeyPiS – Um ALLT NoRðURLAND

„Fundir eru svo ömurlegir“ 
Þessa spurningu fæ ég oft 

þegar ég segist vera að fara á 
POWERtalk-fund. Mig langar 

að segja svolítið frá þessum samtökum 
sem voru stofnuð í Bandaríkjunum 
árið 1938 og starfa í dag í 21 landi í 
öllum heimsálfum.

Þjálfun í tjáningu
Tilgangur samtakanna er einstakling-
smiðuð þjálfun í tjáningu, stjórnun og 
hlustun. Stefnt er að opinskáum og 
frjálsum umræðum án fordóma. Þau 
eru opin öllum sem áhuga hafa án til-
lits til kynþáttar, trúar, aldurs eða kyns. 
Við vinnum samkvæmt matstengdu 
áfangakerfi og samtökin gefa út hand-
bók með leiðbeiningum um öll helstu 
verkefni.

Við tölum um POWERtalk-fundi 
og það hræðir marga frá því að kynna 
sér starfið því „fundir eru svo öm-
urlegir og leiðinlegir og ég hef hvort 
sem er ekkert að segja“. Kannast þú 
við þetta? POWERtalk-fundirnir eru 
í raun námskeið þar sem við eflum 
sjálfsmynd okkar, lærum að tjá okkur 
betur og verðum öruggari og afslapp-
aðri við allar aðstæður. Það eru ótrú-
lega margir sem treysta sér ekki til að 
tjá skoðanir sínar í hópi t.d. á foreldra-
fundi eða á vinnustað. Þeir hinir sömu 

eru langt frá því að vera skoðanalausir 
og láta móðan gjarna mása við eldhús-
borðið heima eða í saumaklúbbnum. 
Sumir þurfa reyndar að læra að þegja 
og hlusta á aðra og hafa margar fjöl-
skyldur upplifað betri samskipti þegar 
einhver af heimilinu hefur þjálfað sig í 
POWERtalk.

Sjálfstyrking og þroski
Á Íslandi eru starfandi sjö POWERtalk-
deildir og þar af ein á Akureyri, Súla. 
Fundir eru haldnir annan og fjórða 
þriðjudag hvers mánaðar frá september 
til maí í Zontahúsinu, Aðalstræti 54. 
Fundirnir hefjast  kl. 20.00 og standa 
að jafnaði ekki lengur en til 22.00 enda 
er tímastjórnun mikilvægur þáttur í 
POWERtalk-þjálfuninni.

Hvað kostar að vera með? Við 
greiðum félagsgjöld til alþjóðasam-
takanna, landssamtakanna á Íslandi 
og til deildarinnar. Þetta eru um það 
bil 30.000 kr. fyrir starfsárið eða 2.500 
kr. á mánuði að jafnaði (eða skoðað 
frá hinni hliðinni u.þ.b. 28 klukkutíma 
kennslustundir á vetri).  Við lítum svo á 
að þetta sé ekki kostnaður heldur fjár-
festing sem skilar miklum arði í sjálf-
styrkingu og persónulegum þroska.

Svo má ekki gleyma því að þetta eru 
ótrúlega skemmtilegar stundir í frá-

bærum félagsskap.
Næsti fundur Súlu verður haldinn 

þriðjudaginn 24. janúar nk. í Zonta-

húsinu og hefst kl. 20.00. Ég hvet þig 
lesandi góður til að koma og kynna 
þér hvað við erum að gera. Kannski er 

þetta eitthvað fyrir þig.
 

Steinunn Arnars Ólafsdóttir

Hvað er PoWeRtalk international?

aF FUndi Myndin var tekin á bleikum fundi í október.
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Verkið gerist í framtíðinni, 
þegar við hugsanlega verðum 
farin að endurvinna meira, og 

þess vegna eru 90 prósent búninga og 
um 50 prósent af leikmynd og leik-
munum úr endurunnu efni,“ segir Íris 
Eggertsdóttir, búningahönnuður fjöl-
skyldusýningarinnar Núnó og Júnía 
sem Leikfélag Akureryrar frumsýnir 
þann 18. febrúar.

ósýnileiki í leikhúsi
„Leikritið gerist í landinu Kaldóníu en 
sá heimur er bjartur og hreinn og því 
söfnuðum við saman fjöllum af hvítu 
og silfruðu efni til að vinna með. Svo 
þurftum við líka að galdra svolítið því 
leikritið segir frá ungum manni sem 
verður ósýnilegur en í Kaldóníu eru 
þeir sem verða ósýnlegir ekki æski-
legir og í raun taldir veikir. Í Kaldóníu 
áttu alltaf að vera besta útgáfan af 
sjálfum þér,“ segir Íris sem segir ekk-
ert grín að búa til ósýnileika í leikhúsi. 

„Það er hins vegar mjög spennandi 
en þetta er samvinnuverkefni okk-
ar Brynju Björnsdóttur, sem sér um 
leikmynd, og Inga Beck, sem gerir 
lýsinguna. Með þeirra hjálp mun þetta 
ganga upp. Ég ætla samt ekki að kjafta 
frá neinu því þetta kemur á óvart.“

Mikil pressa
Leikrit sem fjallar um þá kröfu að allir 
þurfi að vera mestir og bestir hlýtur að 
vera ádeila á samfélag okkar? 

„Mig langar að nota jákvæð orð 
og vil meina að verkið sé umræða um 
þessa þörf okkar að vilja alltaf meira, 
hærra, betra, og hvort við þurfum í 
alvöru á því að halda. Það er svo mikil 
þrýstingur á að skara fram úr. Hlutirn-
ir mega ekki vera bara venjulegir og 
rólegir svo við fáum að njóta okkar í 
því sem við höfum áhuga á. Þarf allt 
að vera risastórt til að vera í lagi? Er 
ekki í lagi að hafa frelsi til þess að vera 
venjulegur? Við erum ekki að setja út 

á þá sem vilja skara fram úr en spyrj-
um okkur hvort allir þurfi þess. Svo er 
þetta spurningin um hvað það er að 
skara fram úr, hver er mælikvarðinn 
og hver ákveður hann?“

rosalegt áreiti
Íris er gift Jóni Páli Eyjólfssyni leik-
hússtjóra en þau hjónin fluttu norður 
með unglingsstelpur sínar í byrjun 
árs 2015. Aðspurð segir Íris að ung-
lingar í dag séu undir mikilli pressu 
um að standa sig vel á öllum víg-
stöðvum. „Krakkar eiga helst að skara 
fram úr í námi, íþróttum og hegðun. 
Við erum alltaf að tala um að hafa 
hlutina einstaklingsmiðaða en við 
erum ekkert þar. Við erum með eina 
línu, einn punkt sem við göngum út 
frá. Það þurfa allir að geta gert þetta 
og hitt, taka samræmdu prófin, keppa 
í þessu, vera best í hinu, halda með 
liðinu sem vinnur. Við erum alltaf í 
átökum, að búa til mótstöðu við hvert 

annað í stað þess að það sé pláss fyrir 
fjölbreytileikann. Það þarf ekki alltaf 
að vera keppni, það má líka bara vera 
til,“ segir Íris sem segir kröfurnar 
einnig hafa verið til staðar þegar hún 
var unglingur. „En í dag er þetta meira. 
Við fáum upplýsingar úr öllum áttum 
og því er áreitið rosalegt.“

einfalt að flokka
Umhverfismál eru Írisi hugleikin og 
aðspurð segist hún dugleg að flokka 
heima. „Við lærðum þetta eftir að við 
fluttum norður. Hér er þetta svo of-
boðslega einfalt. Maður er með fimm 
flokka heima og svo er reglulega farið 
í fjölskylduferð og allt sett í rétta gáma. 
Það er líka gott til að sjá hvað ruslið er 
svakalega mikið og uppgötva að eftir 
því sem maður fer nær uppruna af-
urðarinnar því minna rusl skilur mað-
ur eftir sig. Við erum einnig að reyna 
að verða umhverfisvænna leikhús. 
Þurríður [Helga Kristjánsdóttir, fram-
kvæmdarstjóri MAK], er að vinna 
umhverfisstefnu sem miðar að því að 

það sé minni sóun og meiri möguleiki 
á endurvinnslu. Minni sóun, meiri 
flokkun og endurvinnsla er okkur 
nefnilega hjartans mál og þess vegna 
langaði okkur að prófa okkur áfram 
í leikhúsinu og sjá hversu langt við 
kæmumst. Auðvitað hentar ekki að 
endurnýta allt í öllum leikritum en í 
þessu tilfelli gengur þetta upp. Það er 
líka svo uppörvandi að endurnýta í 
stað þess að kaupa inn eitthvað nýtt 
og sú umræða er líka nauðsynleg því 
hvar endum við ef við ætlum alltaf að 
heimta allt nýtt?“

iáh

SÍMI 462 6200

AKUREYRI

Opið Mán - fös 10 - 18 Lau. 11 - 16

ÚTSALAN

30-50%
afsláttur

ER
HAFIN!

SÍMI 462 3599
AKUREYRI
SÍMI 462 3599
AKUREYRI

aUðVeLt að 
endUrVinna Íris 

segist hafa lært að endur-
vinna þegar hún flutti til 

akureyrar.

Leikritið Núnó og Júnía fjallar um þá kröfu að þurfa að skara fram úr í öllu. 
íris eggertsdóttir sér um búningana í verkinu en þar sem verkið gerist í 
framtíðinni eru 90 prósent búninganna unnir úr endurunnu efni. Íris fjallar 
um endurvinnslu, þá kröfu samfélagsins að þurfa að vera mest og best í öllu 
og frelsið sem felst í því að fá að vera venjulegur.

Meira, hærra, betra

„Krakkar 
eiga helst að 

skara fram úr í 
námi, íþróttum og 
hegðun

aKUreyrarbær KaUpir MetanStrætiSVaGna bæjarstjórinn á 
akureyri, Eiríkur björn björgvinsson, skrifar undir samning um kaup akureyrarbæjar á 
þremur nýjum metanknúnum strætisvögnum. Mynd: ragnar Hólm
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uppþvottavélar

20% 
afsláttur

eyjuháfar · veggháfarAirforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru 
annálaðir fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði.

20-50% 
afsláttur

janúardagar 
20-50% afsláttur af gæðavörum ORMSSON

ryksugur

20% 
afsláttur

ofnar

20% 
afsláttur

heimilislausnir

20% 
afsláttur

Pottar og pönnur

20% 
afsláttur

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

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

þvottavélar

20% 
afsláttur

NÝ
 M

ÓD
EL

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

Hljómtækjastæða
X-HM21BT-K/S

Bluetooth stæða
 Til í svörtu og silfur.

Áður kr. 45.900,-

Verð nú: 35.900,-

THIS IS TV

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 49” eða 123cm • Bogið • Upplausn skjás: 
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

kR. 89.900,-40”

kR. 139.900,-55”
kR. 99.900,-

49”

kR. 219.900,-
65”

KU6175

Alsjálfvirk, 
afkastamikil 

og endingagóð 
kaffivél til 

heimilisnota. 
5 ára reynsla á 

Íslandi 

20% 
afsláttur

25% 
afsláttur

Öll Pioneer heyrnartól
25% 

afsláttur
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Fullt nafn, aldur og starfstitill: 
„Elín Margrét Hallgrímsdóttir, 63 
ára, símenntunarstjóri Háskólans á 
Akureyri.“

Nám? „Hjúkrunarfræðingur, með 

sérmenntun í gjörgæsluhjúkrun og 
meistaragráðu í hjúkrunarstjórnun.“

Fjölskylduhagir: „Gift Kjartani 
Helgasyni lögreglumanni og eigum 
við tvö uppkomin börn, Jón Helga og 

Freydísi Björk.“

Fædd og uppalin? „Fæddist í 
Reykjavík en er alin upp á Laxamýri í 
Þingeyjarsýslu.“

Hvað er best við Norðurland? „Fal-
legt svæði og gott mannlíf.“

Í hverju ertu best? „Finna lausnir.“

Í hverju ertu lökust? „Viðgerðum.“

Hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Erfitt að breyta miklu á einum degi 
en myndi beita mér fyrir aðgerðum 
sem draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda.“

Fyrirmynd? „Amma mín, Elín Vig-
fúsdóttir.“

Uppáhaldshljómsveit? „Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands.“

Bítlarnir eða Stones? „Bítlarnir, ekki 
spurning.“

Fallegasti staður á Íslandi? „Erfitt 
að velja, margir mjög fallegir eins og 
Æðarfossar í Laxá.“

Uppáhaldskvikmynd? „Oliver Twist 
er sú eftirminnilegasta.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Angela Merkel.“

Uppáhaldsmatur? „Lambahryggur, 
Ora grænar baunir og rabarbarasultu 
má ekki vanta!“

Uppáhaldsdrykkur? „Vatn úr 
fjallalæk.“

Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Akureyri? „Enginn sérstakur staður á 
óskalista en á gott með aðlögun.“

Leyndur hæfileiki? „Man ekki eftir 
neinum.“

Facebook eða Twitter? „Facebook.“

Snapchat eða Instagram? 
„Snapchat.“

Hundar eða kettir? „Kettir.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Oftast Rás 2.“

yFirheyrSLan: eLín MarGrét haLLGríMSdóttir

 elín Margrét 
hallgrímsdóttir er 

símenntunarstjóri Háskólans 
á Akureyri. elín segist best í 

því að finna lausnir en lökust í 
viðgerðum. Uppáhaldsdrykkur 

hennar er vatn úr fjallalæk.

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

V
H
/1
6-
05

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.
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SENDU STRAUM
HVERNIG VÆRI LÍFIÐ ÁN RAFMAGNS?
Rafmagn er sjálfsagt og aðgengilegt í daglegu lífi okkar Íslendinga. Við njótum þeirra 
forréttinda að orkan okkar er ódýr og um leið hrein og endurnýjanleg. 
Svo er ekki allsstaðar. 

1,3 milljarður manna um allan heim býr við takmarkað aðgengi að rafmagni. Orkugjafar 
fyrir einföld heimilisstörf geta verið heilsuspillandi og ferðast þarf um langan veg til að 
kaupa þá dýrum dómum.
 
DAGUR RAFMAGNSINS
Á degi rafmagnsins 23. janúar viljum við þakka fyrir þau forréttindi sem við búum við hér 
og koma öðrum til aðstoðar við að skipta yfir í ódýran, endurnýjanlegan og heilnæman 
orkugjafa. 

Taktu mynd sem sýnir hvaða hlutverki rafmagn gegnir í þínu lífi og deildu henni á 
Facebook eða Instagram undir merkinu #sendustraum. Fyrir hverja mynd sem 
berst leggur SAMORKA 300 kr. til GIVEWATTS.org, sem sér um að koma
sólarorkulömpum þangað sem þörfin er mest í Afríku. 

Samtök or
a

#SENDUSTRAUM
samorka.is/dagurrafmagnsins

Á
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háskólinn 
30 ára

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti lögreglustjórans á Norðurlandi vestra. 
Lögreglustjórinn fer með stjórn lögregluliðs í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi vestra í 
samræmi við ákvæði lögreglulaga, hann er handhafi ákæruvalds, sbr. ákvæði laga um meðferð 
sakamála, og ber ábyrgð á rekstri embættisins.  

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Haldgóð reynsla af stjórnun með  

mannaforráð
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum  

innan réttarvörslukerfisins, einkum  
hjá lögreglu æskileg

• Mjög góð íslenskukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum

Innanríkisráðherra skipar í embættið frá 1. apríl 2017 
til fimm ára. 

Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um:
• Menntun
• Reynslu af stjórnun
• Reynslu af lögmannsstörfum, störfum  

við löggæslu og saksókn
• Reynslu af stjórnsýslustörfum
• Upplýsingar um samskiptafærni og sjálfstæði
• Aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á  

faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli 
skipta fyrir störf lögreglustjóra. Með umsókn 
skulu fylgja staðfest afrit af prófskírteinum og 
upplýsingar um umsagnaraðila

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um embættið. 
Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs. 
Nánari upplýsingar veitir Guðný Elísabet Ingadóttir, mannauðsstjóri 
í innanríkisráðuneytinu, í síma 545 9000.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið postur@irr.is eða 
skriflega til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til 30. janúar nk.

Embætti lögreglustjóra 
á Norðurlandi vestra 
laust til umsóknar

Sölvhólsgata 7 • 101 Reykjavík • Sími 545 9000

WinnipeG-árin Kent 
lárus björnsson, nemandi Har-

alds bessasonar í Winnipeg, 
hélt tölu.

á árinu 2017 fagn-
ar Háskólinn á 
Akureyri 30 ára 

afmæli sínu. Tímamótun-
um verður fagnað með 
fjölmörgum viðburðum 
allt árið. Hátíðarhöldin 
hófust föstudaginn 13. 
janúar með málþinginu 
Haraldur Bessason og 
mótunarárin. Myndirnar 
voru teknar á málþinginu.

Sjónarhorn 
StarFSMannS 
Margrét tómasdóttir, 

fyrrverandi starfsmaður 
háskólans, lýsti kynni 

sínum við skólann.

VatnSdaLShóLar Hólarnir í Vatnsdal eru taldir óteljandi. róbert Daníel Jónsson 
myndaði Vatnsdalshóla með hjálp dróna á dögunum.

FraMtíðarSýn Eyjólfur guðmundsson rektor sagði frá bjartri framtíð skólans.
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Holl, ristuð hafragrjón

HAFRATREFJAR
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Maður er misslæmur og ég 
er sæmilegur núna – en 
þó ekki,“ segir Erlingur 

Sigurðarson, ljóðskáld, fyrrverandi 
kennari og fræðimaður, sem greindist 
með Parkinsonssjúkdóminn fyrir 30 
árum. Erlingur var fertugur þegar hann 
greindist en hann segir að fyrstu ein-
kennin hafi verið stirðleiki í handleggj-
um. „Ég átti erfiðara með að skrifa. Ég 
var lengi búinn að vita að eitthvað væri 
að en fékk aldrei staðfestingu á því hjá 
læknum hvað væri. Þótt það hafi ver-
ið erfitt að fá greininguna var það líka 
léttir. Ég vissi strax að greiningin var 
rétt. Hún kom heim og saman við það 
sem ég hafði upplifað. Sjúkdómurinn 

var kominn lengra en gott var og hefur 
sett mark á allt lífið síðan.“

auðlegð í fábreytninni
Erlingur ólst upp á Grænavatni í 
Mývatnssveit, elstur í hópi þriggja 
bræðra. Taugarnar til sveitarinnar eru 
enn sterkar eins og fram hefur kom-
ið í ljóðum hans. „Æskan var heldur 
fábreytt, líkt og hjá öðrum sveitabörn-
um. Það var auðlegð í því fólgin sem 
maður gerði sér ekki grein fyrir fyrr 
en eftir á. Við bræður fórum ungir 
að vinna. Ég var alla tíð handgenginn 
pabba en við vorum töluvert líkir. Við 
vorum mun nánari en ég hafði gert 
mér grein fyrir. Ég sá það ekki fyrr en 

þegar hann var farinn. Mamma var 
mjög nákvæm kona, með sjálfsaga, en 
varð frjálslyndari með árunum og rót-
tæk í ellinni. Hún hefði orðið 100 ára á 
síðasta ári.“ 

tilfinningar til lands og lífs
Erlingur hefur oftar en einu sinni náð 
góðum árangri í spurningakeppnum 
af ýmsu tagi enda fróður og vellesinn. 
Sumir myndu jafnvel ganga svo langt 
að kalla hann ofvita. „Ég veit það nú 
ekki,“ segir hann og brosir með aug-
unum sem hingað til hafa verið lokuð. 
„Ég las ógrynni sem barn, hafði gott 
minni og hafði áhuga á ýmsu. Það 
skiptir máli. Maður las það sem maður 

kunni og varð þannig fljótt læs,“ segir 
hann og játar aðspurður að hafa geng-
ið vel í skóla. „Ég var líka óragur við 
að láta ljós mitt skína svo menn tóku 
eftir. Minn fyrsti skóli var í fjárhúsun-
um heima. Þar lærði ég ljóð og pabbi 
hlýddi mér yfir. Ég fór til að mynda 
með Gunnarshólma fimm ára gamall. 
Ég las aldrei línu fyrir línu né orð fyrir 
orð heldur las ég síðurnar í heild sinni, 
eins og kennt er í hraðlestri, og það 
skilaði sér með þessari góðu yfirsýn. 
Menn verða að vita eitthvað. Ekki segja 
„bara“ og vera sama um allt. Það er svo 
náttúrulaust. Menn verða að hafa tilf-
inningar til landsins og lífsins og láta 
sér ekkert mannlegt óviðkomandi.“ 

Málið hindrar
Hann segist þó ekki nærri jafn skarp-
ur og hann var. „Ég finn það sjálfur 
að mér hefur hrakað. Sjúkdómurinn, 
eðlileg elliglöp og versnandi sjón tefur 
fyrir manni og gerir þátttöku í sam-
félaginu erfiðari. Málið er mér mikil 
hindrun og stress gerir mig stífan svo 
ég tala enn verr fyrir vikið. Ef ég passa 
mig og tala nógu djúpt og hægt get ég 

haldið uppi samræðum en ef ég þarf 
að tala spontant eða margir eru í sam-
ræðum læt ég í minni pokann. Áður 
var ég með sterkustu og áhrifamestu 
röddina en nú verð ég að lúffa í ein-
földustu samræðum, fólk veður yfir 
mig, grípur fram í og yfirgnæfir mig.“

hundurinn skilur
Hann segir málerfiðleikana hafa mikil 
félagsleg áhrif. „Fólk forðast að tala við 
mig af því að ég skilst ekki nógu vel. 
Það hefur orðið til þess að hingað hef-
ur gestum fækkað. Hingað koma fáir 
orðið sem áður var töluvert meira af. 
Ég set það í samband við það að menn 

ViðtaL GreindiSt Fer-
tUGUr Erlingur 
hefur notað sömu 
lyfin í 30 ár. Hann 

segir að illa gangi að 
finna lækningu við 

sjúkdómnum. Mynd: 
guðrún Þórs.

erlingur Sigurðarson, ljóðskáld, fyrrverandi kennari og fræðimað-
ur, hefur háð baráttu við Parkinsonssjúkdóminn í 30 ár. erlingur fékk 
ósæðarrof fyrir fjórum árum og síðan hefur heilsu hans hrakað mikið. 
Í einlægu viðtali ræðir erlingur um fábrotna æskuna í mývatnssveit, 
fróðleiksþorstann, ljóðin, pólitíkina og stjórnlagaráð, ástina og sjúk-
dóminn sem dregur hann hægt til dauða.

„Lífið er 
of dýrt 
til að 
lifa því 
ekki“

„Ég hræðist 
ekki dauð-

ann en óttast 
frekar tímann 
þangað til hann 
kemur
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séu að hlífa sér við því að hlusta á mig. 
Ég myndi þiggja að vinir mínir myndu 
líta til mín af og til. En ef þeim þykir 
það ömurlegt að skilja mig ekki verður 
svo að vera. Aftur á móti skilur hund-
urinn mig ágætlega. Ég hins vegar er 
auðvitað alls ekki alveg sestur að. Sinni 
hestum og hundi alla daga og enn 
leggst ég í ferðalög. Við hjónin flugum 
síðastliðið haust beint frá Akureyri til 
Rómar og í sumar er stefnt á enn eina 
Þýskalandsferð.“

alltaf aftur vinstri stjórn
Erlingur er kvæntur Sigríði Stefáns-
dóttur sem vann ýmis stjórnunarstörf 
hjá Akureyrarbæ, en hún var áður 
um árabil bæjarfulltrúi fyrir Alþýðu-
bandalagið. Sjálfur tók Erlingur þátt 
í nefndastarfi en lét þar við sitja. „Ég 
hef alltaf verið pólitískur en árið 1959 
setti ég upp skilti í sveitinni, þá 11 ára 
gamall. Ég hafði séð skilti frá mót-
mælum í Reykjavík sem á stóð „Aldrei 
aftur vinstri stjórn“ en ég sneri því og 
setti „Alltaf“ fyrir framan; Alltaf aftur 
vinstri stjórn. Ég hef staðið við það síð-
an og held að það fari betur á því,“ seg-
ir hann og bætir við að það séu honum 
mikil vonbrigði hvernig farið hefur 
fyrir Samfylkingunni. „Ég stóð heill 
að stofnun hennar sem samfylkingu 
vinstrimanna og er á því að ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur hafi verið 
besta ríkisstjórn sem við höfum haft. 
Þau Steingrímur unnu stórvirki og ég 
skil ekki þá sem sjá það ekki. Ég sagði 
mig hins vegar úr flokknum þegar 
Árni Páll og fleiri klúðruðu stjórnar-
skrármálinu en ég hafði setið í stjórn-
lagaráði og átt hlut að þeirri góðu til-
lögu að nýrri stjórnarskrá sem brýnt er 
að fá. Sú gamla er ótrúlega ónýt.“

Aðspurður segir hann að honum 
lítist vel á Loga Einarsson sem formann 
Samfylkingarinnar. „Logi er gamall 
nemandi minn, óragur, hugmynda-
ríkur og ágætis talsmaður. Hann hefur 
staðið sig vel en það byggir enginn upp 
flokkinn einn. Logi er hreinn og beinn 
en það eina sem ég óttast er að skapið 
sé heldur stórt.“

Saman í háskólapólitíkinni
Það var pólitíkin sem tengdi þau Sig-
ríði saman á sínum tíma. „Við kynntu-
mst í háskólapólitíkinni árið 1970. Ætli 
það megi ekki segja að við höfum bæði 
verið róttæk til vinstri. Við vorum í 
framboði til varamanna í háskólaráð 
og tókum saman upp úr því. Maður 
varð bara hrifinn. Hún var órög og 
það harmónaði eitthvað okkar á milli 
og þá stjórnar maður því ekkert,“ segir 
hann og bætir við að þau hjónin séu 
sammála í stærstu málunum. „Við 
erum góðir vinir en það mæðir mikið 
á henni vegna veikinda minna. Þetta 
kemur fyrst og fremst niður á henni. 
Ég er ófær um margt og því margt sem 
ég þarf að treysta á hana með. Hún á 
ekki alltaf góða daga vegna sjúkdóms 
míns. Þetta getur verið erfitt fyrir hana 
og börnin.“

Sjálfsmyndin veiklast
Hann segist oft hafa þurft að kyngja 
stoltinu. „Maður verður að læra að 
þiggja það sem boðið er. Ég hef ekki 
efni á stolti sem getur birst sem hroki. 
Sjálfsmyndin veiklast þegar maður get-
ur ekki lengur framkvæmt einföldustu 
hluti og maður gerir ekki mikið þegar 
maður getur ekki notað hendurnar 
og staðan er öll skökk,“ segir hann og 
viðurkennir að sjúkdómurinn hafi sett 
sín spor á hjónabandið. „Já, þetta hefur 
stundum verið erfitt og var ein ástæðan 
fyrir því að við skildum á tímabili.“ 

Sjálfstraust í kveðskap
Erlingur hefur gefið út tvær ljóðabæk-
ur. Sú fyrri kom út árið 1997 en sú síð-
ari, Haustgríma, fyrir rúmu ári. „Fyrri 
bókin seldist upp en það er eitthvað 
eftir af þeirri seinni. Hún fæst hér hjá 
mér. Ég dundaði mér lengi við þetta en 
þurfti að öðlast ákveðið sjálfstraust til 
að gera þetta að alvöru. Maður verður 
að vera heill í kveðskap. Flest ljóðin í 
nýju bókinni eru 12 til 20 ára gömul. 
Mér finnst best að setja ljóð fram og 
vinna svo í því næstu daga, auka við 
og eyða svo mestri vinnu í að ná því 
til baka sem maður jók við. Það er 
langmesta vinnan að slípa þetta niður, 
forðast klaufaskap og lagfæra orðalag. 
Samt má ekki breyta of miklu því þá 
breytir maður andanum.“

yrkir um lífsklukkuna
Hann segir best að geyma kveðskap í 
nokkur ár. „Ef maður þolir að sjá ljóð-
in aftur er í lagi að gefa þau út,“ segir 
hann og bætir við að hann eigi auðvelt 
með að lesa fyrri bókina sína. „En hún 
er daprari en ég hélt þótt hún endur-
spegli tímann þá býsna vel. Ég yrki 
gjarnan um lífsklukkuna og lífið og 
segi í einu ljóðinu í fyrri bókinni; lífið 
er of dýrt til að lifa því ekki. Ég held 
að þetta sé eitt það gáfulegasta sem ég 
hef sagt.“

Löngu byrjaður að deyja
Erlingur viðurkennir að hafa stundum 
velt fyrir sér dauðanum. „Parkinsons 
dregur mig hægt til dauða en hraðar 
upp á síðkastið. Ég finn meira fyrir því. 
Fyrir fimm árum fékk ég ósæðarrof. 
Ég var hætt kominn og var flogið með 
mig suður með sjúkraflugi þar sem ég 
fór í 14 tíma aðgerð og var haldið sof-
andi næstu tólf daga. Það er seigt í mér 
og það mikið eftir að ég hékk saman. 
Ég hef verið hraustari en ég hélt og 
haft af meiru að taka. Ekki nema 10–
20 prósent þeirra sem fá ósæðarrof 
komast af. Helmingurinn kemst ekki 
á sjúkrahús. Þetta gerir fljótt út af við 
menn. Ég var heppinn en þetta bætti 
ekki Parkinsonsveikina og hefur orðið 
til þess að mér hefur hrakað mikið á 
síðustu tveimur árum. Einhver sagði; 
lífið er erfiðast þegar maður er byrj-
aður að deyja. Ég er löngu byrjaður á 
því. Ég hræðist ekki dauðann en óttast 
frekar tímann þangað til hann kemur.“

ekkert án lyfjanna
Hann segist hafa fylgst með framþró-
un læknavísindanna fyrstu árin. „Það 
gengur illa að finna lækningu við 
Parkinsons og nýju lyfin, sem ég fékk 
fyrir 30 árum, standa enn. Menn eru 
komnir í blindgötu sem þeir verða að 
komast út úr og fara að vinna út frá 
öðru. Með tímanum dregur úr áhrif-
um lyfjanna og það hefur í og með 
gerst hjá mér. Virknin er ekki eins góð. 
Ég verð samt að játa að ég er ekkert án 
þeirra. Ég á töluvert eftir en tilhugs-
unin um að lifa lengi lamaður finnst 
mér slæm. Guð getur varla verið svo 
hryllilegur. Ég óttast ekki dauðann, 
hann er eðlilegur endir lífsins og getur 
ekki verið svo slæmur í sjálfu sér. Það 
versta er að vera lengi að deyja. Þessi 
lífsreynsla hefur kennt mér að góð 
heilsa er ómetanleg og það eina sem 
skiptir máli. Lífið er of dýrt til að lifa 
því ekki. Ég hefði átt að lifa betur. Það 
er svo margt sem ég ætlaði að gera, 
margt sem ég hefði viljað gera öðru-
vísi. Ég hefði viljað vera betri maður. 
Maður sóar lífinu í lítilsverð atriði en 
það þýðir ekki vera ósáttur. Enginn 
veit hvað átt hefur fyrr en misst hef-
ur.“

iáh

Menningarsjóður Akureyrar auglýsir eftir:
Umsóknum um samstarfssamninga
Samstarfssamningar skulu stuðla að fjölbreyttu menningarlífi á Akureyri.
Hægt er að sækja um samstarf til tveggja eða þriggja ára í senn. Við úthlutun er litið til 
fjölbreytileika í starfsemi,aldurs þátttakenda, jafnréttis og sýnileika.
Sótt er um á heimasíðu Akureyrarbæjar: http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/umsoknir

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2017.
 
Umsóknum um verkefnastyrki
Verkefnin skulu auðga menningarlífið í bænum,hafa sérstöðu og fela í sér frumsköpun. 
Vegna 100 ára afmælis Leikfélags Akureyrar verða 500.000 kr eyrnamerktar verkefnum 
tengdum afmælinu. 
Sótt er um á heimasíðu Akureyrarbæjar: http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/umsoknir

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2017.
 
Upplýsingar um reglur Menningarsjóðs og Menningarstefnu Akureyrar 2013-2018 
eru á heimasíðu Akureyrarbæjar
http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/reglur-og-samthykktir/menningarmal

Umsóknum um styrki
Sjóðnum er ætlað að vinna að verndun húsa og mannvirkja á Akureyri.
Veittir verða tveir styrkir að upphæð kr. 250.000 hvor.
Upplýsingar um reglur sjóðsins eru á heimasíðu Akureyrarbæjar
http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/reglur-og-samthykktir/menningarmal
Sótt er um á heimasíðu Akureyrarbæjar http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/umsoknir

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2017.
 

Ákvarðanir um styrkveitingarnar eru teknar af stjórn Akureyrarstofu.
 
Nánari upplýsingar veitir Hulda Sif Hermannsdóttir verkefnastjóri
viðburða- og menningarmála í netfanginu huldasif@akureyri.is

Húsverndarsjóður Akureyrar auglýsir eftir:

MáLið er 
hindrUn Erlingur 

á erfitt með mál en 
segir hundinn lappa 

þó alltaf skilja hann. 
Mynd: guðrún Þórs.

„Já, þetta hef-
ur stundum 

verið erfitt og var 
ein ástæðan fyrir 
því að við skildum 
á tímabili

Ferð
nú göngum við úti
þá græn er jörðin.

Senn göngum við undir
grænan svörðinn.
Og getum þá séð

segir guðleg boðun.
 

Það verður notaleg
náttúruskoðun!

 
Úr ljóðabókinni Haustgríma
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

ég hef mjög gaman af því að 
elda“ segir Sólveig Bergland 
á Sauðárkróki, en hún hugs-

ar mikið um hollustuna í matargerð. 
„Mitt þema í eldhúsinu er líklega 
það að ég reyni að gera allt aðeins 
hollara. Ef ég finn girnilegar upp-
skriftir minnka ég magnið af óholl-
um innihaldsefnum og nota eitthvað 
hollara í staðinn. Ég baka samt sætar 
kökur annað slagið – enda er allt gott 
í hófi og það er ekkert að því að fá sér 

eina kökusneið í afmælisveislu. Það er 
millivegurinn sem er bestur.“

Kjúklingaréttir og hollar 
pítsur
Sólveig er tveggja barna móðir og 
segir börnin sátt við holla útfærslu 
móður sinnar. „Þau tóku ekkert eftir 
breytingunum og nú eru þau sjálf farin 
að taka hollari kostinn fram yfir hinn. 
Þau hafa líka mikinn áhuga á hollum 
og góðum mat,“ segir Sólveig og bætir 

aðspurð við að uppáhaldsmatur henn-
ar sé alls kyns kjúklingaréttir. „Ég hef 
ofsalega gaman af því að prófa nýja 
kjúklingarétti og einnig finnst mér 
skemmtilegt að búa til hollar pítsur. 
Ég held að ég sé búin að prófa að baka 

flestalla pítsubotna sem til eru. Núna 
síðast gerði ég botn úr kínóagrjónum 
sem heppnaðist mjög vel.“ 

Gló í uppáhaldi 
Sólveig hefur gaman af því að fara 
út að borða en segir lítið úrval af 
veitingastöðum á Sauðárkróki. „Við 
búum ekki við það hér að það sé mik-

ið úrval af hollum kostum þótt hér sé 
hægt að fá kjúklingasalat og annað 
slíkt. Minn uppáhaldsstaður hefur 
lengi verið Gló. Það finnst mér rosa-
lega flottur veitingastaður,“ segir hún 
en neitar því að hún sé smám saman 
að færa sig yfir í vegan-fæði. „Mér 
finnst allt of gott að borða kjöt,“ segir 
hún hlæjandi að lokum.

Sólveig bergland á Sauðárkróki reynir yfirleitt að elda 
hollan mat. Hún gefur hér lesendum Akureyri Viku-
blaðs nokkrar af uppáhaldsuppskriftunum sínum.

„Núna síðast 
gerði ég botn 

úr kínóagrjónum 
sem heppnaðist 
mjög vel

banana-döðluís með 
ristuðum pekanhnetum
Fyrir 4–6
n 3 þroskaðir bananar
n 100 g steinlausar döðlur
n 40 g smjör
n 2 egg
n 250 ml þeyttur rjómi
n 2 dl ristaðar pekanhnetur
 
Aðferð
bananar afhýddir, brytjaðir niður og 
settir í smurt eldfast mót ásamt döðlun-
um. Smjörinu dreift yfir og bakað í ofni 
við 180°C í 45 mínútur. að því loknu látið 
kólna og svo maukað með töfrasprota. 
Eggin þeytt í hrærivél og maukinu bætt 
við smátt og smátt.rjómanum bætt var-
lega saman við með sleif og að endingu 
ristuðu pekanhnetunum blandan færð 
í hentugt form, t.d. smelluform, og fryst 
í nokkrar klukkustundir.  gott er að taka 
ísinn út nokkrum mínútum áður en það 
á að nota hann.
 

Marbella-kjúklinga-
réttur
n 2 pokar kjúklingaleggir
n 6 hvítlauksrif
n 1/4 bolli oreganó
n 1/ bolli balsamedik
n 1/2 ólífuolía
n 1 bolli hvítvín
n 1 bolli steinlausar döðlur
n 1/2 bolli steinlausar grænar ólífur
n 1/2 bolli kapers (og vökvinn með)
n 6–8 lárviðarlauf
n 1/2 bolli púðursykur (Ég reyndi mikið 
að skipta honum út og nota aðra sætu 

í staðinn en lendingin var sú að minnka 
sykurinn um helming og notast við 1/2 
bolla)
n 1/4 bolli steinselja
n Salt og pipar
 
Aðferð
leggjunum raðað í stórt eldfast mót og 
saltað og piprað yfir. Mörðum hvítlauk, 
oreganó, ediki, ólífuolíu og hvítvíni 
er blandað saman í skál og hellt yfir 
kjúklingaleggina. Döðlum, ólífum og 
kapers dreift yfir og á milli og lárvið-
arlaufunum er stungið á milli bitanna. 
Kjúklingurinn er bakaður við 200°C. 
Fyrstu 20 mínúturnar er gott að ausa 
vökvanum annað slagið yfir kjúklinginn. 
Eftir þann tíma eru leggirnir teknir úr 
ofninum, púðursykrinum stráð yfir og 
bakað í 30–40 mínútur til viðbótar. áður 
er rétturinn er borinn fram er steinselju 
stráð yfir. gott er að bera réttinn fram 
með grjónum og brauði.

Græna undrið
n 3–4 msk. engifersafi
n 3–4 msk. sítrónusafi
n 3 msk. hörfræolía
n 1/2 epli
n 1/2 frosinn banani 
n 1/2 frosið avókadó
n 2 steinlausar döðlur
n 1 leggur sellerí
n lúkufylli grænkál
n 1 kúfuð teskeið Maca-duft (fæst í 
heilsubúðum)
n 2–3 glös vatn
 
Aðferð
allt sett í blandarann og drukkið tvisvar 
sinnum yfir daginn.

„allt gott í hófi“
hoLLt í UppáhaLdi Sólveig elskar að prófa nýja 
kjúklingarétti og að prófa sig áfram í pítsubotnagerð.
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Menningarsjóður Akureyrar auglýsir eftir
Umsóknum um starfslaun listamanna
Veitt eru ein starfslaun í 9 mánuði. 
Öllum með lögheimili á Akureyri er heimilt að sækja um í eigin nafni. Umsækjendur skili inn umsókn með 
upplýsingum um listferil, menntun og greinargóðum upplýsingum um hvernig starfslaunatíminn verður 
notaður.

Sjá samþykkt um starfslaun listamanna
http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/reglur-og-samthykktir/menningarmal

Umsóknum skal skila í netfangið huldasif@akureyri.is eða í þjónustuanddyri Ráðhússins, Geislagötu 9.

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2017.
Nánari upplýsingar veitir Hulda Sif Hermannsdóttir verkefnastjóri viðburða- og menningarmála í 
netfanginu huldasif@akureyri.is
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Loftgæði
Einstaka sinnum kemur það fyrir að 
ég sleppi lofti út um bakhlutann á mér. 
Sárasjaldan (sennilega ágreiningsat-
riði) gerist það uppi í rúmi. Fyrir það 
fæ ég ávítur frá betri helmingnum og 
beittar spurningar um af hverju ég gat 
ekki leyst þetta loft úr læðingi þegar ég 
var inni á baðherbergi bara nokkrum 
mínútum fyrr.

Svarið við þessu er einfalt. Hreyf-
ingar á meltingarkerfinu eða eitthvað 
svoleiðis. Ég mun reyna að útskýra 
þetta hér á eftir en það ber að hafa í 
huga að þó að ég hafi verið í skóla 
langt fram á fertugsaldurinn, þá er ég 
ekki læknir.

Oft þegar ég er ný lagstur í rúm-
ið þá þarf ég að prumpa. Ég er mjög 
tillitssamur maður að eðlisfari og því 
læt ég mig hafa það að standa upp og 
fara fram til þess að sleppa „illþefn-
um“ lausum. En þá skeður það nán-
ast undantekningarlaust að ég heyri 
í iðrum mér einhvern djöfulskap og 
þegar fram er komið þá hefur loft-
þrýstingurinn fallið alveg niður. Þá 
skunda ég aftur inn í rúm og legg mig. 
Mínútu síðar þá þarf ég aftur að sleppa 
lausum aftanblænum og þá er ekkert 
annað til ráða en að hlýða líkamanum, 
konunni til mikils ama. Ég hef þó stað-
ist freistinguna að bjóða henni upp á 
svokallaðan hollenskan ofn eða „dutch 
oven“. Þið sem ekki vitið hvað það er, 
notið internetið til að leita útskýringa 
á fyrirbrigðinu.

Skiljanlega, þykir henni þetta ekki 
mjög fallega gert, sérstaklega þegar 
lyktin er slæm. Sem er oft. Senni-
lega ætti ég ekki að reyna að útskýra 
þetta á „vísindalegan hátt“. Það krefst 
sönnunargagna. Betra er að kenna 
Guði um herlegheitin og sleppa þar af 
leiðandi við að þurfa að útskýra þetta 
eitthvað nánar.

 
Theodór Ingi Ólafsson

 fjölmiðlafræðingur
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