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BPK742220M BI Oven

Rare. Medium. Well done. At your command.

Introducing your new sous chef. Your new tool in the
search for the juiciest rack of lamb, the most tender
fillet of salmon. Use the Food Sensor to set the oven
to how you want your dish cooked - rare, medium, well
done. Without even opening the oven door, everything

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Oven cooking functions: Bottom, Fan +
acc, Grill (40) + bottom, Grill + bottom,
Grill + fan (alter), Ring (40) + fan (30°C
fix), Ring (50) + fan + acc, Ring (70) +
bottom + fan, Ring + fan

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 3 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Memory function for frequently used
oven settings

•

Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass &Stainless steel mix with anti-
fingerprint

•

Type of doors : 1 Horizontal stripe glued, 4 Glasses, Baking chart
with symbol

•

Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+•
Electronic Oven Control : V.T10.H41.F-AP•
Feature Electronics : 20 Memory programmes, 3 Pyro cycles, 90
recipes/automatic programmes (weight/food sensor), Acoustic
signal, Automatic switch off only oven, Buzzer volume adjustable,
Check result, Child lock, Cooking time displayed with program,
Count up timer, Day/night brightness, Demo mode, Display
contrast/brightness adjustable, Door lock indication, Duration,
Electronic temperature regulation, End, Fast heat up selectable,

•

Product Description :

AEG944 187 849

KMK761000M BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass With Decor Trim•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Towel Rail•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :
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BPK552220W BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Multifunctional oven with integrated
steam functions

•

Oven cooking functions: Bottom (fs),
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
(fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
+ acc, Ring (70) + bottom + fan (fs),
Ring + bottom + fan (fs), Ring + fan
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)

•

Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 2 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Electronic Child Lock safety function•
Residual heat indication•
Retractable knobs•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses, Baking chart with symbol•
Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : Oven Regulation, Power on•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : HEXAGON•
Electronic Oven Control : Hexagon 5K-T.T.P.F-DS•
Feature Electronics : Acoustic signal, Automatic switch off only
oven, Check result, Child lock (off mode), Cleaning reminder,
Count up timer, Demo mode with code, Display with Symbols,
Door switch for light, Duration, Electronic temperature regulation,
Electronical door lock, End Time, Evaporator, Fast heat up
selectable, Food sensor, Food sensor automatic switch off, Food
sensor core temperature indication, Food sensor estimation,
Function lock (running mode), Minute minder, Oven light on/off
selectable, PlusSteam, Pyrolytic cleaning (2 cycles), Pyrolytic

•

Product Description :
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KMK761000W BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,
Running time displayed, Running time
resetable, Service codes, Set &go,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Retractable•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :
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fann ástina í Hollandi
Myndlistakonan Guðrún Pálína 

Guðmundsdóttir, sem ólst 
upp á Akureyri og í Bárðardal 

hjá ömmu sinni og afa, segir myndlistina 

sækja stöðugt í sig veðrið sem menning. 
Ritlistinni sé þó enn gert hærra undir 
höfði og sérstaklega í menntakerfinu. Í 
einlægu viðtali ræðir Guðrún Pálína um 

æskuna, listina, ástríðuna, fjölskylduna 
og örlögin sem gripu í taumana og beindu 
henni heim til Íslands eftir langa dvöl í út-
löndum

Mynd: guðrún Þórsdóttir

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
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feðgar sigruðu í karlaflokknuM
Þorvaldsdalsskokkið fór fram 

1. júlí. Sigur í karlaflokki hafði 
hinn 16 ára Egill Bjarni Gísla-

son sem bætti sig um tæpar 22 mín-
útur frá því í fyrra. Rúmri mínútu á 
eftir Agli kom faðir hans, Gísli Einar 
Árnason, og Ingólfur Gíslason var 
þriðji. Tími Egils Bjarna var 2:05:52.

Í kvennaflokki kom Anna Berg-
lind Pálmadóttir fyrst í mark á tím-
anum 2:40:30. Önnur var Inga Fanney 
Sigurðardóttir og Rakel Steingríms-
dóttir náði þriðja sæti.

Þorvaldsdalsskokkið er óbyggða-
hlaup eftir endilöngum Þorvaldsdal 
og var fyrst haldið árið 1994 og hefur 
verið haldið árlega síðan.

sigurvegarar í kvennaflokki Inga Fanney Sigurðardóttir kom 
önnur í mark, Anna Berglind Pálmadóttir var fyrst og Rakel Steingrímsdóttir 
þriðja. Mynd: thorvaldsdalur.umse.is

Styrkur svifryks á Akureyri hefur 
farið 32 sinnum yfir heilsuverndar-
mörk frá því að svifryksmælir var 
settur upp um miðjan febrúar. 
Leyfilegt er að fara 35 sinnum yfir 
mörkin á ári hverju.

sigurvegarar í karlaflokki
Gísli Einar Árnason var í öðru sæti, hinn 16 ára Egill Bjarni Gíslason í fyrsta sæti og 
Ingólfur Gíslason í þriðja. Mynd: thorvaldsdalur.umse.is

Mælingar svifryks 
Hafnar að nýju

frá því stöðin var sett upp, 
16.febrúar, hefur styrkur 
svifryks farið 32 sinnum yfir 

heilsuverndarmörk,“ segir Þorsteinn 
Jóhannsson, sérfræðingur hjá Um-
hverfisstofnun en nýr svifryksmælir 
var settur upp á Akureyri í febrúar 
síðastliðnum eftir að sá gamli bilaði í 
desember 2015.

engin viðurlög
Samkvæmt reglugerð er leyfilegt að 
fara 35 sinnum yfir mörkin á hverju 
ári. Þorsteinn segir þó engin viðurlög 
við því þótt farið sé oft yfir mörkin 
eins og oft hafi gerst á Íslandi. Þá sé 
farið í aðgerðaráætlun hvernig ná eigi 
menguninni niður. „Þetta hefur oft 
verið svona á bilinu 25-50 sinnum á 
ári sem styrkurinn hefur farið yfir 
heilsuverndarmörkin. Árið 2006 var 
það nálægt 50 sinnum á Akureyri, 
oftar en í Reykjavík. Veðurfarið ræður 
mjög miklu. Í froststillum og hægum 
vindum nær mengunin að safnast 
upp. Þannig eru aðstæður frekar á 
Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu. 
Akureyri er í þröngum firði og loftið 
verður oft eins og pottlok svo meng-
unin kemst ekki í burtu.“

Mengun skemmtiferðaskipa
Þorsteinn segir flesta þá daga sem fóru 
yfir mörkin hafi verið á tímabilinu frá 
uppsetningu stöðvarinnar og út apríl. 
Eftir 1. maí hafi styrkur svifryks ver-
ið mun minni og síðan þá hafi aðeins 
einn dagur farið yfir mörkin. „Þessi 
vetur var óvenju mildur á Akureyri 
og margir dagar þar sem var þurrt og 
hægviðri en það eru kjöraðstæður fyr-
ir uppþyrlun göturyks,“ segir hann og 
bætir við að loftgæðamælistöðin, sem 
sett var upp við Tryggvabraut, mæli 
svifryk, köfnunarefnissambönd (NO 
og NO2) og brennisteinsdíoxíð (SO2) 
en efnin hafa mismunandi uppruna. 

„Svifrykið er að mestu tilkomið vegna 
uppþyrlunar göturyks en aðal upp-
spretta köfnunarefnissambandanna 
er útblástur bíla á Akureyri. Brenni-
steinsdíoxíð kemur m.a. frá stórum 
skipum eins og t.d. skemmtiferða-
skipum og með þessari nýju mælistöð 
opnast möguleikar á að vakta mengun 
frá skipaumferð betur en áður. Einnig 
gagnast SO2  mælingar til að vakta 
mengun meða eldgos eru í gangi.“

Ekki hafi áður verið stöðugar 
SO2  mælingar í gangi á Akureyri ef 
frá sé talið tímabilið meðan eldgosið 
í Holuhrauni stóð yfir.

iáh

„Þetta hef-
ur oft verið 

svona á bilinu 
25-50 sinnum á 
ári sem styrkurinn 
hefur farið yfir 
heilsuverndar-
mörkin

sólarHringsMeðaltöl svifryks á meðfylgjandi línuriti má sjá sólarhringsmeðaltöl svifryks síðan mælistöðin var sett 
upp.

akureyri Mælingar á loftmengun hófust á ný í febrúar en mælirinn bilaði í desem-
ber 2015.

Sendu okkur fimm toppa af Merrild umbúðum og þú gætir 
unnið gjafabréf fyrir utanlandsferð að upphæð 100.000 kr. 

Að auki verða dregnar út 10 kaffikörfur á tímabilinu.
Dregið verður í júní, júlí og ágúst.

Gildir fyrir alla Merrild pakka.

Toppar af öllum Merrild umbúðum gilda. Þátttökuumslög er að 
finna í öllum verslunum. Úrslit verða birt á Facebook-síðu Merrild 
á Íslandi, og þar er einnig að finna nánari upplýsingar um leikinn.
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Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is
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Hver er næstur?
Það sem af er ári hafa átta manns látist í umferðinni á Íslandi. Átta 

manneskjur sem ætluðu aðeins að skjótast; kannski í vinnuna, í smá 
ferðalag eða í heimsókn til vinar. Átta ástvinir einhverra komu aldrei 
heim aftur. Líf heillar fjölskyldu, vinahóps og vinnustaðar gjörbreytt á 
sekúndubroti og verður aldrei samt aftur.

Í maí létust þrír og í júní tveir. Það 
er spurning hvað þeir verða margir í 
júlí, og hver eða hverjir deyja og hvar 
slysin verða. Hvort það verði einhver 
sem við þekkjum, barn einhvers,  for-
eldri, afi eða amma? Það er ómögulegt 
að segja.

Eins kaldranaleg og þessi 
skrif kunna að virðast þá er þetta raun-
veruleikinn. Vonandi verður mánuð-
urinn laus við stórslys en líkurnar 
eru okkur ekki í hag. Fram undan eru 
nokkrar af stærstu ferðahelgum lands-
ins. Margir eru í sumarleyfi og þeysast um þjóðvegina með fellihýsi í eft-
irdragi og svo eru allir túristarnir sem eru óvanir þröngum vegum eins 
og íslenska vegakerfið býður upp á. Frá árinu 2014 hefur fjöldi slasaðra 
ferðamanna í umferðinni tvöfaldast. Við hljótum að vilja að ferðamenn 
komist heilu og höldnu til síns heima eftir dvöl á landinu okkar.

Í skýrslu sem Gallup gerði fyrir Samgöngustofu kemur fram að 75 
prósent aðspurða telja  það vera stórhættulega iðju að skoða samfé-
lagsmiðla meðan á akstri stendur. Enn fleiri telja aðra netnotkun, til 
dæmis fréttalestur við akstur, stórhættulega. Um 72 prósent telja skrif 
á skilaboðum meðan á akstri stendur stórhættuleg. Enginn aðspurðra 
taldi eitthvað af framantöldu hættulaust. Við vitum þetta öll. Samt er 
annar hver bílstjóri með annað augað á símanum í umferðinni. Stund-
um þurfum við að láta okkur eitthvað að kenningu verða, en vonandi 
verðum við ekki einhverjum að bana meðan á þeim lærdómi stendur.

Við getum öll gert okkar til að draga úr líkum á slysum. Með því að 
halda okkur á löglegum hraða, muna að akstur og áfengi fer ekki saman 
og akstur og símanotkun ekki heldur.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari
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14.500 eiNTök ókeypiS – Um ALLT NoRðURLANd

arctic  Coast  Way  er nýtt og 
spennandi verkefni sem fyrst 
var kynnt til sögunnar í vet-

ur og á að draga athygli ferðamanna 

að strandlengjunni  meðfram  Norð-
urlandi. Verkefnið snýst um að búa 
til svokallaðan ferðamannaveg. Slík-
ir vegir eru þekktir í ferðaþjónustu á 
heimsvísu, sem verkfæri til að beina 
ferðamönnum eftir ákveðnum vegum á 
ákveðin svæði. Markaðsstofa Norður-
lands heldur utan um verkefnið, en það 
mun taka tíma að ná þeim markmið-
um sem stefnt er að og utanaðkomandi 
hjálp er nauðsynleg. Til þess að ferða-
mannavegurinn verði að veruleika þarf 
stuðning og þátttöku heimamanna, 
fyrirtækja og sveitarfélaga á því svæði 
sem vegurinn liggur um.

norðurland heilsársáfanga-
staður
Heildarmarkmið verkefnisins  Arct-
ic  Coast  Way  er að skapa aukin tæki-
færi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki með 
því að skapa vörumerki sem þau geta 
tengt sig við. Með því gætu þau orðið 
sýnilegri bæði á innlendum sem og er-
lendum mörkuðum. Ferðamannavegur 
er einnig verkfæri til að fá ferðamenn 
til að fara víðar um landið og á jaðar-
svæðin svokölluðu, og til að fá þá til að 
dvelja lengur á Norðurlandi. Með til-
komu Arctic Coast Way ættu einnig að 
skapast tækifæri til að gera Norðurland 
að heilsársáfangastað, en það er lang-
tímamarkmið.

óspillt náttúra og sjávarþorp
Möguleikar gætu skapast fyrir ferða-
langa sem vilja upplifa óspillta náttúru 
strandlengjunnar og uppgötva sjávar-
þorpin og íbúana þar. Sögur þeirra og 
menning tengist hafinu órjúfanlegum 
böndum og nálægðinni við heim-
skautsbauginn.

Sem fyrr segir er verkefnið hýst 
hjá Markaðsstofu Norðurlands, þar 
sem undirrituð hefur skrifstofu. Auk 

þess er sérstakur stýrihópur starfandi 
fyrir verkefnið. Í honum eru nú 17 
manns sem koma frá öllu því svæði 
sem Arctic Coast Way nær til, á milli 
Hvammstanga og Bakkafjarðar. Ann-
ar áfangi verkefnisins hófst nú í júní, í 
kjölfar þess að styrkir fengust úr Upp-
byggingarsjóðum Norðurlands eystra 
og vestra.

Með  Arctic  Coast  Way  verður öll 
strandlengjan á Norðurlandi mark-
aðssett sem ein heild, en ekki einstök 
svæði eða staðir. Verkefnið verður því 
tengt við öll 18 sveitarfélögin, 21 bæ 
eða þorp og þau ferðaþjónustufyrir-
tæki á leiðinni sem taka þátt í því og 
mæta skilyrðum verkefnisins.

fundir og kannanir
Á næstu vikum eða mánuðum verða 
haldnir fundir og kannanir sendar út 
á þeim svæðum sem ferðamannaveg-
urinn nær til. Markmiðið með þeim 
er að fá ábendingar um hvað þurfi 
að bæta í innviðum, hvaða upplifun 
ferðamenn geti sótt í og hvernig ver-
kefnið gæti þróast áfram. Við sem að 
verkefninu stöndum metum þátttöku 
ykkar, íbúa á svæðinu, mjög mikils og 
það er trú okkar að með henni verði 
markmiðum þess mætt að fullu.

Til að byrja með er óskað eft-
ir tillögum að íslensku nafni fyrir 
ferðamannaveginn sem, eins og áður 
hefur komið fram, heitir á ensku Arct-
ic  Coast  Way. Hægt er að skila inn 
tillögum með því að fara inn á 
slóðina; nordurland.is/nafn.

Fyrir hönd þeirra sem að verk-
efninu standa, þökkum við fyrir þína 
þátttöku!

Höfundur er Christiane Stadler, verkef-
nisstjóri Arctic Coast Way.

sköpum ný tækifæri saman

„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.
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GÓÐGÆTI FRÁ GÓU

Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

NÝTT
HRAUN
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Glaðheimar Blönduósi
Sumarhús og tjaldsvæði á bökkum Blöndu

Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið

www.gladheimar.is     Símar 820 1300 & 690 3130   gladheimar@simnet.is

Sumarhús í ýmsum stærðum
Heitir pottar - Náttúrulegt umhverfi

Gönguleiðir – Mikið fuglalíf 

Stutt í alla þjónustu 
  Verslun – Söfn - Veitingar 
  Sund – Hestaleiga (www.galsi.is)

Perla norðursins Hrútey 
við hlið sumarhúsanna

Héraðsdómur Norðurlands 
eystra fagnaði 25 ára afmæli 
sínu á föstudaginn. Dómur-

inn hóf störf 1. júlí 1992 þegar dóms-
valdið var tekið af sýslumönnum og 
lögreglustjórum og átta  héraðssdóm-
stólar þess í stað settir á stofn. Ólafur 
Ólafsson dómstjóri sagði við tilefnið 
að þótt maður dæmi ekki í eigin sök 
sé hann ekki í vafa um að nokkuð 
vel hafi tekist til. Núverandi og fyrr-
verandi starfsmenn dómsins, ásamt 
lögfræðingum og velgerðarmönnum, 
fögnuðu áfanganum með ræðuhöld-
um, kaffi og með því. „Það skiptir máli 
að dómstóllinn sé sjálfstæð stofnun, 
en ekki útibú líkt og  alltof  oft tíðk-
ast hér á landi. Því ber mönnum að 
standa vörð um dómstólinn,“ sagði 
Ólafur dómstjóri.

iáh

Héraðsdómur 
25 ára „Það skipt-

ir máli að 
dómstóllinn sé 
sjálfstæð stofnun, 
en ekki útibú líkt 
og alltof oft tíðkast 
hér á landi

tveir góðir Svavar Pálsson, sýslu-
maður norðurlands eystra, og Reimar 
Pétursson, formaður lögmannafélags 
Íslands.

klárar konur lögfræðingarnir 
Berglind Jónasdóttir og Sunna Axels-
dóttir mættu í afmælið.

flottar Birna Ágústsdóttir og 
Halla Einarsdóttir starfa á skrifstofu 
Sýslumannsins á norðurlandi eystra.

DóMritarar Heiðraðir
Guðrún Jóhannesdóttir dómritari fékk 
veglegan blómvönd.

DóMstjóri Ólafur Ólafsson er 
dómstjóri Héraðsdóms norðurlands 
eystra.

Þakkaði vel unnin störf
Ólafur dómstjóri þakkaði frú Fjólu 
Hermannsdóttur, fyrrverandi dóm-
ritara, sérstaklega fyrir langt og farsælt 
starf fyrir dóminn en Fjóla lét nýverið 
af störfum.

DóMritarar Guðrún Jóhannesdóttir og Una Sveinsdóttir.
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“Hafði glímt við kvíða 

og vanlíðan, leitaði aðstoðar og 

byrjaði jafnframt á Spirulina Blue, 

með því öðlaðist ég eins og annað líf, 

varð glaðari og miklu orkumeiri. Fór að 

geta skipulagt mig og áhugamálið mitt 

sem er ljósmyndun. Finn ekki streitu eða 

kvíðann plaga mig.” 

Hreinn Gottskálksson, 
verktaki.  

Spirulina BLUE Performance 
er heilbrigð lausn full af lífrænum 
næringar efnum sem gefur góða 
orku og einbeitingu allan daginn

Spirulina BLUE Performance 

Lífrænn fjölvítamíngjafi náttúrunnar

26 vítamín og steinefni, 18 amminósýrur, GLA, omega, 
phycocayanin, zeaxanthin,vanilla.

Nýjar umbúðir
sömu gæði

“Þegar ég vann að 

doktors   ritgerðinni  minni þurfti ég 

oft að einbeita mér 12 -14 tíma, en 

með Spirulina BLUE hvarf einbeitinga

skortur síðdegis og þar með jukust af köst in 

og úthaldið. Þrátt fyrir aukna orku kom það 

ekki niður á svefni og hvíld, þvert á móti 

minni streita, betri hvíld. Síðan þá nota ég 

Lifestream Spirulina Blue daglega.” 

Snjólaug Ólafsdóttir, doktor  
í umhverfisverkfræði. 

Lifestream fæst í apótekum, Hagkaup, Nettó, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa og víðar | celsus.is

Rannsóknir sýna að phycocyanin í Spírulína Blue 
styður getu tauga til að takast á við streituálag og 
eflir einbeitingu. Styrkir ónæmiskerfið gegn flensum 
og kvefi, gefur góða jafna orku allan daginn.

Næringarprófanir eru gerðar við uppskeru og 
einnig í neytendaumbúðum.

Þreyta, orkuleysi 
og streita?
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yfirHeyrslan: anDrés vilHjálMsson andrés vilhjálmsson spilar fótbolta 
með magna. Andrés ætlaði að verða 
kvikmyndaleikstjóri þegar hann yrði 
stór.

fullt nafn: „Andrés Vilhjálmsson.“

fjölskylduhagir og aldur: „33 ára 
í sambúð með Helgu Sif Eiðsdóttur.“

starfstitill: „Sölumaður hjá Kjarna-
fæði.“

fæddur og uppalinn: „Fæddur 
í Stavanger, uppalinn í Haugersund í 
Noregi.

í hverju ertu bestur: „Fíflagangi.“

í hverju ertu lakastur: 
„Spænsku.“

Hvað ætlaðir þú að verða þegar 
þú yrðir stór: „Kvikmyndaleikstjóri.“

Hverju myndir þú breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag: 
„Opna Walmart við hlið Costco.

fyrirmynd: „Bróðir minn.“

uppáhaldstónlistarmaður 
íslenskur: „Björn Jörundur, Toggi 
Nolem og bróðir minn.“

uppáhaldstónlistarmaður 
erlendur: „Bruce Springsteen.“

fallegasti staður á íslandi: 
„Raufarhöfn.“

uppáhaldskvikmynd: „Sideways.“

uppáhaldsstjórnmálamaður: 
„Kåre Villoch.“

uppáhaldsmatur: „Lambakótel-
ettur Argentínukryddaðar.“

uppáhaldsdrykkur: „Mix.“

Með hvaða liði heldur þú í 
enska:„Liverpool.“

Besta lag allra tíma: „Love hurts 
með Nazareth.“

Besti knattspyrnumaður ís-
lands: „Gylfi Þór Sigurðsson og Sveinn 
Ingi Kjartansson kjötiðnaðarmeistari.“

Besta knattspyrnukona ís-
lands: „Olga Færseth og Margrét Lára 
Viðarsdóttir.“

leyndur hæfileiki: „Fíflaskapur.“

Hvað myndir þú aldrei gera: 
„Fíflast við einhvern í jarðarför (maður 
kann sig).“

facebook eða twitter: „Face-
book.“

snapchat eða instagram: 
„Snapchat.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum:„Bylgjuna.“

Hvað ætlar þú að gera í sumar: 
„Spila með Magna Grenivík og fíflast í 

einhverju liði.“
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Verð aðeins

3.690.000 kr.
Tivoli DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Sjálfskiptur

Verð aðeins

3.290.000 kr.
Tivoli DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Beinskiptur

Verð aðeins

5.690.000 kr.
Rexton DLX  |  Fjórhjóladrif 
Dísel | Sjálfskiptur  |  7 manna

Verð aðeins

4.990.000 kr.
Rexton DLX  |  Fjórhjóladrif 
Dísel | Beinskiptur  |  7 manna

Verð aðeins

4.590.000 kr.
Korando DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Sjálfskiptur

Sýningarbíll á staðnum

Sýningarbíll á staðnum

Sýningarbíll á staðnum

Verð aðeins

3.990.000 kr.
Korando DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Beinskiptur

Bílaríki
Glerárgötu 36 
Sími: 461 3636BÍLARÍKI

Verið velkomin
í reynsluakstur
www.bilariki.is
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OPIÐ
fyrir umsóknir

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla sem 
bjóða hagnýtt nám og eru í tengslum við heimsþekkt fyrirtæki.  
Þér gefst einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hugmynda, með 
stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi er eins 
og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.
Háskólanám erlendis í hönnun, markaðsfræði, sjónlistum, miðlun, 
sviðslistum, eða tísku opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“ fólkið 
og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

Á S T R A L Í A  •  N Ý J A  S J Á L A N D  •  E N G L A N D  •  S K O T L A N D  •  Í T A L Í A  •  S P Á N N  •  Þ Ý S K A L A N D

Háskólanám erlendis
             á sviði skapandi greina

Your

creative
future

starts here

ungur 
HarM-
ónikuleik-
ari Ásta Soffía 
Þorgeirsdóttir, 21 
árs harmónikuleik-
ari frá Húsavík, 
kemur fram á 
öðrum tónleikum 
Sumartónleika í 
akureyrarkirkju 
sem haldnir verða á 
sunnudaginn. 

samfélagsleikhús Menningarfé-
lags  Akureyrar, Borgarasviðið, 
var valið til þátttöku á Sam-

norrænu dansráðstefnunni  NOF-
OD,  Nordic  Forum for  Dance  Res-
earch, sem haldin var í Gautaborg á 
dögunum undir yfirskriftinni dans og 
lýðræði.

Borgarasviðið snýst um að gefa 
hinum óbreytta borgara sviðið í sinni 
víðustu merkingu. „Það þarf hug-
rekki fyrir stofnun eins og MAk til 
að leggja út í framleiðslu á list sem 
snýst ekki um innkomu og miðasölu 
heldur samfélagslega ábyrgð og 
áhrifamátt listarinnar til að breyta 
heiminum, þannig list gengur þvert á 
öll listform og þess vegna vekur hún 
áhuga út fyrir landsteinana,“ segir 
Vala Höskuldsdóttir, annar tveggja 

leikstjóra Borgarasviðsins, og bætti 
við: „Vonandi verður þetta til þess að 
Borgarasviðið fái að lifa áfram. Það 
eru menningarleg verðmæti í þessu 
verkefni sem eru mikilvægari en aur-
ar í kassann.“

Borgarasviðið 
til gautaBorgar

Þögul MótMælaDansganga listakonan Ami Skanberg Dahl-
stedt leiddi þátttakendur ráðstefnunnar í gegnum þögla mótmæladansgöngu. Mynd: 
guðrún Þórs.

1. Maí-ganga Þátttakendur borgarasviðs stálu senunni í 1. maí-göngunni og 
kröfðust hærri launa með kröfuspjöldum og dansi. Mynd: guðrún Þórs.

Borgarasvið Konur af erlendum uppruna buðu ókunnugum akureyringum sem 
þær langaði að kynnast til veislu á sviði Samkomuhússins. Mynd: guðrún Þórs.

„Það eru 
menningar-

leg verðmæti í 
þessu verkefni sem 
eru mikilvægari en 
aurar í kassann
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viðtal

frá því ég man eftir mér hef ég 
haft áhuga á myndlist og skrift-
um og á tímabili langaði mig til 

að verða kvikmyndaleikstjóri – til að 
blanda saman myndum og texta,“ seg-
ir norðlenska myndlistakonan Guð-
rún Pálína Guðmundsdóttir.

æskan í sveitinni
Guðrún Pálína er uppalin á Akureyri 
og í sveit móðurforeldra sinna, Ból-
stað í Bárðardal, þar sem hún dvaldi 
frá tveggja til tíu ára aldurs. „Mömmu 
fannst dapurlegt til þess að hugsa að 
ég væri ein með henni á Akureyri og 
vildi frekar að ég væri í sveitinni hjá 
ömmu og afa innan um önnur börn. 

Bróðir mömmu bjó í sama húsi svo 
það var hópur af frændsystkinum í 
sveitinni. Vissulega var oft erfitt að 
vera fjarri mömmu en við búum í 
sama húsinu í dag.“

átta ára í heimavist
Guðrún Pálína var send átta ára í 
heimavistarskóla. „Við vorum í tvær 
vikur í skólanum í senn og svo í mánuð 
heima. Mér leið mjög vel í skólanum 
enda frábær skóli á allan hátt þar sem 
menningu var gert hátt undir höfði. 
Ég geri mér grein fyrir að heimavistar-
skólar geta verið flóknir fyrir börn en 
mér leið mjög vel og hafði gaman af 
náminu. Það var frekar að ég upplifði 

að ég hefði gert mistök þegar ég skipti 
yfir í skóla á Akureyri. Þá tóku við þrjú 
ár af leiðindum og hálfgerðri depurð. 
Mér fannst eitthvað vanta og missti 
allan námsmetnað en svo batnaði það 
þegar ég fór í gagnfræðaskólann.“

skorti ekki föðurímynd
Guðrún Pálína hitti aldrei föður sinn 
en hann lést þegar hún var fimm ára. 
Þótt föðurleysið hafi eflaust haft sín 
áhrif skorti hana ekki föðurímynd. 
„Afi og þrír bræður mömmu voru 
allir sem mínir bestu feður. Mér þykir 
rosalega vænt um þessa móðurbræð-
ur mína og eiginkonur þeirra. Eflaust 
mótar það persónuleikann að hafa 

ekki átt líffræðilegan pabba en ég vil 
frekar einbeita mér að því sem er gott 
og nýtist og reyni að vera þakklát fyrir 
það sem ég hef.“

Myndlist í fósturstellingu
Þegar hún var 18 ára flutti hún ein til 
Svíþjóðar. „Ég vildi finna út hvað ég 
vildi verða, lærði sænsku, las mikið og 
hafði áhuga á tungunni. Mig langaði 
að læra myndlist en þorði ekki en var 
að hugsa um að gerast rithöfundur. Í 
Svíþjóð, eins og á Íslandi, skoraði rit-
list mjög hátt sem menning á meðan 
myndlist var einhvers staðar í fóstur-
stellingu og ekki á nokkurn hátt komin 
á sama stað og ritlistin. Á einhverjum 
tímapunkti, þar sem ég stóð og beið 
eftir sporvagni, ákvað ég að það væri 
ómögulegt að verða rithöfundur með 
svo lítil tök á tungumálinu og því væri 
best að verða listamaður. Listin væri 
tungumál og sá tjáskiptamiðill sem 
allir gætu skilið,“ segir Guðrún Pálína 
sem svo hélt til Hollands til náms.

Hollensku meistararnir
Hún segir myndlistinni hafa verið 
gert hærra undir höfði í Hollandi en 
í Svíþjóð. „Þar var myndlistin framar 
og Hollendingum einhvern veginn í 
blóð borin. Það er fátt sem trompar 
klassísku hollensku meistarana,“ segir 

hún og bætir aðspurð við að myndlist 
á Íslandi sé hægt og bítandi að sækja í 
sig veðrið. „Ég vitna í Gunnar B. Kvar-
an, safnstjóra í Astrup Fearnley-sam-
tímasafninu í Ósló, sem segir að þótt 
miklar rannsóknir hafi farið fram í 
bókmenntum, og ýmsu þeim tengdu, 
er slíkt á frumstigi í myndlist. Ritlist 
er sérstaklega gert hærra undir höfði 
í menntakerfinu og hér í bæ eru börn 
sem hafa aldrei farið á listasafnið, sem 
er dapurlegt. Ég vona að öll börn fái 
að fara á bókasafnið, Listasafnið og á 
Minjasafnið.“

joris uppáhaldsmyndlista-
maðurinn
Árið 1989 útskrifaðist Guðrún Pálína 
úr framhaldsnámi í myndlist frá 
Jan van  Eyck  Akademie  í  Maastrich
t  í Hollandi en þar í landi fann hún 
einnig ástina í lífi sínu, hollenska 

myndlistakonan guðrún Pálína guðmundsdóttir, 
sem ólst upp á Akureyri og í Bárðardal hjá ömmu sinni 
og afa, segir myndlistina sækja stöðugt í sig veðrið 
sem menning. Ritlistinni sé þó enn gert hærra undir 
höfði og sérstaklega í menntakerfinu. Í einlægu viðtali 
ræðir Guðrún pálína um æskuna, listina, ástríðuna, 
fjölskylduna og örlögin sem gripu í taumana og beindu 
henni heim til Íslands eftir langa dvöl í útlöndum.

fann ástina 
í Hollandi„Vissulega 

var oft erfitt 
að vera fjarri 
mömmu en við 
búum í sama hús-
inu í dag

MynDlistakona Þegar Guðrún Pálína bjó í Svíþjóð hugsaði hún um að gerast rithöfundur en þar sem hún hafði svo lítil tök á tungumálinu ákvað hún að best væri að verða listamaður. Mynd: guðrún Þórsdóttir.



6. júlí 2017 13   

listamanninn og  myndlistarkennar-
ann  Joris Rademaker. „Joris  er uppá-
haldsmyndlistamaðurinn minn,“ seg-
ir hún brosandi, en þau Joris kynntust 
árið 1986 og giftu sig þremur árum 
seinna. „Þá vorum við bæði búin að 
hlaupa af okkur hornin. Við vorum í 
sama skóla og vinnustofur okkar lágu 
hlið við hlið. Það var því auðvelt fyr-
ir okkur að kynnast. Strax og ég sá 
hann fannst mér ég þekkja hann. Það 
var alltaf svo gaman hjá honum, hann 
var síbrosandi og ávallt með hóp af 
stúlkum í kringum sig. Seinna skildi 
ég það betur þegar ég uppgötvaði að 
hann ætti sex systur og kunni því vel á 
stelpurnar, þau samskipti voru honum 
svo eðlileg.“

ólík í listinni
Hún segir ekki flókið að vera í sam-
bandi með öðrum listamanni. „Við 
höfum verið gift lengi og eigum þetta 
sameiginlega áhugamál; listina. Hins 
vegar erum við ólík í listinni og erum 
ekki að apa upp eftir hvort öðru, eins 
og stundum gerist hjá þeim sem eru 
mikið saman. Við gagnrýnum hvort 
annað, bæði á jákvæðan og neikvæðan 
hátt, og tölum mikið um list. Svo erum 
við á sama bási; seljum nánast aldrei 
verk og vinnum bæði sem kennar-
ar. Ég gæti trúað að það myndi valda 
röskun ef annað hefði miklar tekjur af 
listinni og nyti velgengni en þar sem 
við lifum alveg eins; höfum bæði verið 
bæjarlistamenn og bæði fengið einu 
sinni listamannalaun, hefur það ekki 
áhrif. Við hjálpum hvort öðru mikið. 
Hann er lítið tölvutengdur svo það er 
ég sem sé um það en hann er sérlega 
góður að setja upp sýningar og keyrir 
bíl en ekki ég.“

fann lífsorkuna
Eftir níu ár í Hollandi gripu örlögin 
í taumana og leiddu Guðrúnu Pálínu 
aftur heim. „Ég hafði alltaf séð mig 
fyrir mér búa í útlöndum og við höfð-
um komið okkur vel fyrir í Hollandi. 
Hins vegar var ég astmaveik og það 
bætti ekki úr skák að vera innan um 
terpentínu og olíuliti alla daga. Þegar 
ég var ófrísk komum við til Íslands í 
frí og fórum í sveitina þar sem ég fann 
hvernig lífsorkan kom til mín aftur. Ég 
ákvað að eiga barnið hér og fara svo 
aftur til Hollands en þegar vinkona 
mín hringdi og bauð mér að taka að 
mér myndlistakennslu á Dalvík þáði 
ég það. Um leið og ég gekk inn í skóla-
stofuna fann ég að kennslan var fyrir 
mig. Mér fannst strax æðislegt að vera 
kennari,“ segir hún, en seinna flutti 
fjölskyldan til Akureyrar og  Joris  hóf 
kennslu í Brekkuskóla. „Og hér höfum 
við verið.“

kennsla og fastar tekjur
Hún segir þau sakna fjölskyldu Jorisar. 
„En það á vel við okkur að hafa þenn-
an rytma sem fylgir kennslunni og 
föstum tekjum. Okkur finnst ekki 
aðlaðandi að vera bundin galleríi 
sem segir manni hvernig listin á að 
vera. Þetta frelsi, að skapa listina á 
okkar forsendum, er svo mikilvægt. Í 
Hollandi bauðst okkur ekki föst vinna 
og fastar tekjur. Við vorum á háum 
atvinnuleysisbótum en mér fannst 
vanta orkuna sem fylgir vinnu og var 
orðin þreytt á að fá bætur án þess að 
þurfa að vinna fyrir peningunum. Ég 
hef ekki nokkra skoðun á öðrum, en 
þegar ég hef val um það hvort ég sé 
hér og með vinnu eða einhvers staðar 
annars staðar án vinnu en á bótum þá 
fer ég þangað sem vinnan er.“

frelsið mikilvægt
Hjónin eiga einn son, Samúel Lúkas. 

„Ég fékk hann næstum því í 35 ára af-
mælisgjöf,“ segir hún brosandi en seg-
ir aðspurð að einkasonurinn sé ekki 
í myndlist líkt og foreldrarnir. Enn 
fremur segir hún þau Joris hafa kunn-
að of vel að meta frelsið til að eignast 
fleiri börn. „Mig langaði ekki degi fyrr 
en drengurinn okkar fæddist að eign-
ast barn. Þessi drengur er okkar líf en 
við höfðum hvorki tíma né orku fyrir 
fleiri börn og svo, á einhverjum tíma-
punkti, var maður orðinn of gamall 
til að gefa honum systkini. En ég er 
alsátt.“

Bæði miðjubörn
En hver er galdurinn að baki svo löngu 
hjónabandi? „Sameiginlegar ástríður 
sem maður hefur ánægju af að tala 
um, spegla sig í og lifa fyrir. Við höf-
um alltaf eitthvað til að tala um,“ segir 
hún brosandi og bætir við að þau séu 
góðir vinir. „Við lendum ekki í rifrildi 
út af list þótt við séum ekki alltaf sam-
mála. Við erum líka eins að því leytinu 
til að við erum bæði miðjubörn. Þótt 
ég sé einkabarn móður minnar var ég 
miðjubarn í frændsystkinahópnum.“

listin víðfeðm
Guðrún Pálína hefur lengi verið við-
loðandi menningarlífið á Akureyri og 
stjórnaði meðal annars  Listasumri  á 
Akureyri í tvö ár. Í dag starfar hún 
samhliða listinni sem fræðslufulltrúi 
Listasafnsins á Akureyri. Aðspurð seg-
ir hún Akureyringa duglega að mæta 
á listviðburði. „Ég veit ekki hvaðan 
þeir eru sem mæta á Listasafnið en 
við reynum, með safnafræðslu, að 
fá eins mikið inn af skólabörnum og 
mögulegt er. Það er svo gott fyrir börn 
að fá að kynnast listum og fá að læra 
að skilja sjálf sig og umhverfið út frá 
listinni. Listin er víðfeðm og það má 
tileinka sér hana á svo margvíslegan 
hátt.“

fékk listamannalaun sextug
Hún segist ekki finna fyrir því að kyn 
hennar skipti máli þegar kemur að 
listinni „Þetta er að breytast og það að 
hafa fengið listamannalaun sextug en 
ekki þegar ég var á fertugsaldri fyllir 
mig bjartsýni. Ég las einhvern tímann 
grein þar sem sagt var að eldri kon-
ur væru mjög klókar á Wall Street og 
gengi þar vel án formlegrar menntun-
ar, bara út frá innsæinu sópuðu þær 
til sín fúlgum fjár. Ég var að lesa grein 
á netinu sem var ekki ósvipuð að því 
leyti að eldri listakonur væru að taka 
sitt pláss í listheiminum og ýta jafnvel 
körlunum í burtu, þótti þetta furðum 
sæta.  Annars veit maður ekkert hver 
raunveruleikinn er og hann er örugg-
lega ekki eins og ég held að hann sé 
en ég ætla að vera bjartsýn og tel að 
maður sé og lifi á þeim tímum sem 
henta manni best. Ég hef ekki verið 
uppiskroppa með vinnu og upplifi 
ekki að mér sé ýtt til hliðar á vinnu-
markaðnum.“

jafnara lundafar
Hún segir fínt að vera komin á 

sjötugsaldurinn. „Hver aldur hefur 
sinn sjarma og þetta er bara gam-
an. Ég er þakklát fyrir lífsandann og 
að geta gert það sem mig langar til. 
Þegar maður var yngri voru meiri 
hormónasveiflur sem höfðu áhrif á 

skapið en þegar maður er kominn á 
þennan aldur er maður löngu kom-
inn yfir það. Lundarfarið er jafnara 
og ég hef áhyggjur af færri hlutum,“ 
segir hún og bætir við að hún reyni 
að taka ábyrgð á eigin heilsu. „Mér 
getur verið alveg ægilega illt í líkam-
anum en hef tekið þá ákvörðun að 
reyna að nýta mér heilbrigðiskerfið 
sem minnst. Ég lít á það sem áskorun 
að halda mér hraustri. Þegar maður 
var yngri tengdist líkamsrækt útliti og 
að einhverju leyti vellíðan, en í dag er 
þetta spurning um lífsgæði og hvaða 
ákvarðanir maður tekur. Svo ef ég fer 
að heyra illa æpi ég bara, og segi ha? 
Viltu endurtaka þetta? Ég læt það ekk-
ert trufla mig.“

iáh

„Ég hafði 
alltaf séð 

mig fyrir mér búa 
í útlöndum og við 
höfðum komið 
okkur vel fyrir í 
Hollandi

Hitti alDrei föður sinn
Guðrún Pálína hitti aldrei föður sinn 

en segir afa sinn og bræður móður 
sinnar hafa gengið sér í föðurstað.

Mynd: guðrún Þórsdóttir.

Deila ástríðunni guðrún Pálína og Joris starfa bæði sem kennarar og listamenn og 
hafa alltaf eitthvað að ræða um. Myndin er tekin árið 1987 í amsterdam.  Mynd úr einkasafni.
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

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

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

Það er æðislegt að vera kominn 
heim aftur,“ segir Guðmundur 
Ævar Oddsson sem er fluttur til 

Íslands eftir tíu ár í Bandaríkjunum þar 
sem hann var við nám og störf. Fyrstu 
sjö árin bjó Guðmundur, ásamt fjöl-
skyldu sinni í Columbia í Missouri-fylki 
og síðan í  Marquette  í Michigan-fylki. 
Aðspurður segist hann ekki hafa verið 
orðinn Kani í hegðun og hugsun. „Við 
kunnum vel við okkur úti. Þarna er gott 
að búa og við eignuðumst fjölda vina og 
kunningja. Fjölskyldan togaði hins vegar 
alltaf í okkur, við héldum okkar íslensku 
siðum, töluðum íslensku heima við og 
komum heim á sumrin. Við erum því 
alls ekki orðin Kanar,“ segir hann hlæj-
andi.

félagsfræðin heillandi
Guðmundur Ævar ólst upp í Eyja-
fjarðarsveit en eiginkona hans, Hrafn-
hildur Reykjalín Vigfúsdóttir, á Dalvík 
en hjónin eiga þrjá drengi. Guðmundur 
nam félagsfræði úti og útskrifaðist með 
doktorsgráðu árið 2014. „Ég sérhæfði 
mig í rannsóknum á félagslegum ójöfn-
uði,  frávikshegðun  og félagslegu taum-
haldi og hef starfað sem lektor í félags-
fræði við Norður-Michigan-háskóla frá 
2014.“ En hvað er það við félagsfræðina 

sem heillar? „Fræðigreinin sjálf er bara 
svo heillandi; að læra um og rannsaka 
áhrif samfélagsins á einstaklinginn og 
öfugt. Félagsfræðingum er ekkert óvið-
komandi.“

35 þúsund nemendur
Guðmundur Ævar, sem hefur verið ráð-
inn sem lektor við lögreglufræði í Há-
skólanum á Akureyri frá og með 1. ágúst 
næstkomandi, segir mjög spennandi að 
fá að taka þátt í uppbyggingu lögreglu-
fræðinnar. „Ég er sjálfur með þrjár gráð-
ur frá  HA  og kenndi þar sem stunda-
kennari fyrir fimm árum og hef því 
ágætis hugmynd um að hverju ég geng. 
Það er frábært að koma aftur í gamla 
skólann sem háskólakennari í fullu 
starfi.“ Guðmundur kenndi í Missouri-
háskóla samhliða námi en sá skóli er 
með 35 þúsund nemendur. Síðustu þrjú 

ár starfaði hann í 8.500 manna skóla 
en nemendafjöldi  HA  nær ekki 2.000. 
„Meginmunur skólanna felst í stærðinni 
og þeim fjármunum sem þeir hafa úr 

að spila. Markmið háskólanna er hins 
vegar það sama; að skapa og miðla vís-
indalegri þekkingu. Háskólinn á Akur-
eyri er topp háskóli með flottum fræði-

mönnum og metnaðarfullu starfsfólki 
og ég býst því ekki við neinu sérstöku 
menningarsjokki.“

iáh

Hollt 
og gott brauð
n 1 bolli / 135 g sólblómafræ
n ½ bolli / 90 g hörfræ (ljós eða dökk)
n ½ bolli / 65 g heslihnetur eða möndlur
n 1½ bolli / 145 g glútenlausir hafrar*
n 2 msk. chia-fræ
n 4 msk. Husk (psyllium seed) (ekki sleppa 
þessu, því það heldur brauðinu saman)
n 1 tsk. gott sjávarsalt
n 1 msk. hlynsíróp**
n 3 msk. kókosolía (fljótandi)
n 1½ bolli / 350 ml vatn***

*Einnig má nota venjulega grófa hafra fyrir 
þá sem þola glúten vel.
**Einnig má nota aðra sætu í staðinn, 
t.a.m. hunang eða stevia eða jafnvel 
sleppa því alveg.
***betra er að nota meira en minna af 
vatni svo innihaldsefnin blotni mjög vel og 
blandist vel saman. 

blandaðu öllu saman í stórri skál, 
þurrefnum fyrst. Þú getur einnig 
blandað beint ofan í brauðformið! 
best er að smyrja smá kókosolíu í 
formið en ef þú notar sílikonform, 
þá er það óþarfi. Ef vökvinn nægir 
ekki til að „deigið“ sé vel blautt og 
þykkt, þá bætir þú við vatni, örlitlu 
í einu. Þrýstu deiginu vel í formið. 
notaðu sleif eða skeið til að slétta 
efsta lagið. leyfðu „deiginu“ að jafna 
sig í kæli í minnst tvo klukkutíma eða 
jafnvel yfir nótt. Ef brauðið er bakað 
strax eftir blöndun, þá dettur það í 
sundur eða verður holótt að innan. 
Innihaldsefnin þurfa því tíma til þess 
að bindast.
Stilltu ofninn á 175°C.
bakaðu brauðið í miðjum ofnin-
um í 20 mínútur. taktu brauðið úr 

forminu, snúðu því á hvolf og bakaðu í ca. 
40 mínútur til viðbótar. Það er erfitt að of-
baka þetta brauð og það þolir enn lengri 
bakstur. leyfðu brauðinu að kólna alveg 
áður en þú skerð það í sneiðar (erfiðast 
er að láta það í friði, en ef þú skerð það of 
snemma þá verður það að klessu).
geymdu brauðið í lofttæmdum umbúð-
um í allt að fimm daga í kæli eða skerðu 
það í sneiðar og frystu. brauðsneiðarnar 
eru himneskar þegar þeim er skellt í 
brauðristina!
uppskriftin er af bloggsíðunni www.
mynewroots.org

næsta uppskrift er að frábærum silungsrétti 
sem góður vinur minn og veiðifélagi, Óðinn 
ásgeirsson, grillar stundum ofan í okkur 
félagana í veiði- og heiðursmannafélaginu 
Skógarefil. upphaflega kemur uppskriftin 
frá Stór-Þórsaranum, Sigurjóni Magnús-
syni, sem er einnig hafsjór af fróðleik um 

stangaveiði.

frábær silungsréttur
n tvö væn silungsflök (beinhreinsuð og 
roðflett)
n grænt eða rautt pestó
n Hvítmygluostur (gull eða brie)
n Fetaostur
n gróft sjávarsalt
n Pipar
n Kartöflur
n Smjör

Smurðu slatta af pestói á bæði silungsflök-
in, grænu eða rauðu eftir smekk. Skerðu 
hvítmygluostinn í þunnar sneiðar og 
leggðu ofan á silungsflökin og settu örlítið 
af fetaosti með. Kryddaðu með grófu salti 
og pipar. leggðu flökin saman, vefðu inn 
í álpappír og skutlaðu á grillið. grilltími fer 
eftir stærð flakanna en það er mikilvægt 
að grilla silunginn ekki of lengi (u.þ.b. 10 
mínútur). best er að borða silunginn með 
bökuðum kartöflum og miklu smjöri.
upphaflega kemur uppskriftin frá Stór-
Þórsaranum, Sigurjóni Magnússyni.
 
„s´Mores“
n Sykurpúðar (mega vera í stærra lagi)
n graham Crackers-kexkökur (þunnar 
hafrakexkökur)
n Hershey's súkkulaðiplötur (eða uppá-
haldsmjólkursúkkulaðið þitt)

brjóttu nokkrar kexkökur í tvennt og leggðu 
súkkulaðibita á hvorn helming. Settu einn 
eða tvo sykurpúða á prik og glóðaðu í tvær 
til þrjár mínútur yfir grillinu eða þangað 
til sykurpúðarnir fá á sig gylltan lit og eru 
orðnir vel linir (enn betra yfir eldi). Snúðu 
prikinu reglulega þannig að sykurpúðarnir 
glóðist jafnt. næst skellir þú sykurpúðunum 
á milli tveggja kex- og súkkulaðihelminga 
og borðar. Voila!

„fjölskyldan togaði alltaf í okkur“
guðmundur ævar oddsson er fluttur 
heim eftir tíu ár í Bandaríkjunum þar 
sem hann var við nám og störf. Guð-
mundur hefur verið ráðinn lektor við 
lögreglufræði í Háskólanum á Akureyri. 
Hann féllst á að gefa lesendum Akur-
eyri Vikublaðs sínar uppáhaldsupp-
skriftir. „Megin-

munur 
skólanna felst 
í stærðinni og 
þeim fjármunum sem 
þeir  hafa úr að spila
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Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
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Mig langar að tala um jákvæðni. 
Hugarástand sem við reynum að temja 
okkur til að geta tekist á við misauð-
veldar áskoranir á lífsins göngu. Já-
kvæðni gerir okkur sterkari og lausn-
amiðaðri. Sumir þurfa að temja sér 
jákvæðni meðan öðrum er hún í blóð 
borin.
Mig langar að tala um hana mömmu í 
þessu samhengi. Hún er 88 ára gömul 
og hefur alla tíð verið mjög sjónskert. 
Mamma elskar tónlist, söng og dans og 
hún er sérlega félagslynd. En hún ólst 
upp hjá fósturforeldrum í mikilli ein-
angrun og var skömmuð fyrir að syngja 
og dansa.
Síðar, eftir að hún giftist pabba, söng 
hún í kórum og var í kvenfélagi sveit-
arinnar þar sem við bjuggum. Hún gat 
aldrei keyrt bíl vegna sjóndepru sinnar 
en greip þau tækifæri sem buðust til að 
fara á mannamót. Mamma hefur þurft 
að þola mikið mótlæti á sinni löngu lífs-
göngu en alltaf staðið bein í baki og bitið 
á jaxlinn. Hún er með Alzheimer en er 
samt ennþá mjög kát og félagslynd.
Á dögunum hélt ég veislu í garðinum 
mínum þar sem vinir og vandamenn 
komu saman til að gleðjast með mér. 
Auðvitað var mamma þar á meðal 
því hún myndi aldrei láta góða grill-
veislu  framhjá sér fara! Á einu borðinu 
var sérlega mikið skrafað og hlegið. 
Mamma sá auðvitað ekkert hvaða fólk 
þetta var en það gilti einu. „Ég vil fara 
þangað sem fólk er að hlægja!“ Auðvit-
að var orðið við þeirri ósk og mamma 
skemmti sér konunglega langt fram eftir 
kvöldi.
Ég dáist að henni fyrir endalausa já-
kvæðni hennar og léttleika. Hún hefur 
kennt mér að neikvæðni og „sérhlífni“ 
er löstur og að vinnusemi, þrautseigja 
og jákvætt hugarfar sé það veganesti sem 
þarf til að bjarga sér í lífinu. Ég veit núna 
að það er rétt.

Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir

„Ég vil fara 
þangað 
sem fólk er 
að hlægja“

SÁNA KLEFAR

GODDI.IS
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