TUDOR RAFGEYMAR

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR
High Tech rafgeymar

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Jötunn-vélar ehf - Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

Nonni
160 ára

Birtuskil
Ragnars

„Rjúpnasúpan er
jólin fyrir mér“

16. nóvember 2017
37. tölublað, 7. árgangur

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Mynd: Guðrún Þórs.

Kristín Aðalsteinsdóttir
prófessor hefur notið
lífsins til hins ítrasta
síðan hún hætti að vinna
fyrir þremur árum.
Í einlægu viðtali segir
Kristín frá æskunni,
skilnaði foreldra sinna
sem höfðu mikil
tilfinningaleg áhrif á
hana fram á fullorðinsaldur, flóknu sambandi
hennar við móður sína,
ástina sem hún fann í
Innbænum, náminu,
Kvennaframboðinu 1982
og þeim árásum sem konur í framboðinu máttu
þola, stöðu kvenna í
stjórnmálum í dag og
Innbænum sem hún ann
og hefur nú skrifað
bók um.

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

|

blossi@blossi.is

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi

Finnur ánægju
í því einfalda

Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

FLUTNINGASPÁ DAGSINS

DALVÍK

12°

4kg

SKAGASTRÖND

4°

40kg

SPÁÐ ER SENDINGUM
UM ALLT NORÐURLAND

HÚSAVÍK

-20°

150kg

KÓPASKER

14°

1250kg

AKUREYRI

12°

75kg
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Aðsend grein

S

umarið 1870 hélt 12 ára
drengur um borð í skipið
Valdimar. Förinni var heitið
til Amiens í Frakklandi með óvæntri
vetursetu í Kaupmannahöfn. Þessi
ævintýraför Nonna litla hófst í stofunni í Pálshúsi, sem í dag er kennt
við Nonna sjálfan.

Rithöfundur og heiðursborgari

Safnstjóri Haraldur Þór Egilsson ætlar að
spjalla við gesti um Nonna og fjölskyldu
hans í litla svartbikaða húsinu.

Þegar Nonni fluttist í húsið
hét það raunar Pálshús eftir eiganda þess sem leigði
föður og móður Nonna,
Sveini Þórarinssyni og
Sigríði Jónsdóttur, þetta
fábrotna hús. Það var
langt í frá að það lægi
skrifað í skýin að 6 ára
drengurinn Nonni yrði
heimsfrægur rithöfundur og síðar heiðursborgari
Akureyrar,
síður en svo. Eftir að
Sveinn lést leit út
fyrir að leysa þyrfti
fjölskylduna upp og
senda börnin út og
suður, en þá barst
Sigríði einstakt tilboð.

FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri

„

Líklega
hefðum
við aldrei heyrt
af Nonna og
fjölskyldu ef þetta
tilboð hefði ekki
komið til

Tækifæri lífsins
Nonna bauðst að fara utan til Amiens í
Frakklandi í boði fransks aðalsmanns,
til að læra við kaþólskan skóla. Fyrir
fátækan 12 ára dreng var þetta tilboð
lífsins, tækifæri til að komast í skóla,
til að læra, verða eitthvað. Líklega
hefðum við aldrei heyrt af Nonna og
fjölskyldu ef þetta tilboð hefði ekki
komið til. Jón Sveinsson væri bara
eitt nafnið í manntali. Nonni fékk
boðið þegar önnur fjölskylda hafði
hafnað því að senda strákinn sinn
til framandi landa í óvissuför. Staða
Sigríðar var hins vegar önnur. Það
hefur þó ekki verið létt fyrir ekkjuna
Sigríði, móður Nonna, að bera upp
erindið við strákinn sem hún kall-

Alternatorar
Ásþétti
Blásarar
Brennsluhvati
Dælur
Eyðslumælar
Gegnumtök
Gírar
Gluggar
Hliðarskrúfur
Hurðir
Legur
Lensikistur
Ljósavélar
Löndunarkranar
Mótorpúðar
Neyðardælur
Pústbarkar
Rafalar
Rúðuþurrkur
Sink
Síur
Sjóinntök
Sjókopar
Sjólokar
Sjósíur
Skipstjórastólar
Skrúfuásþétti
Skrúfur
Stjórntæki
Tengi
Utanborðsmótorar
Varahlutir
Vélar

Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ - Sími: 555 6444 - www.maras.is - maras@maras.is

Vinsælar bækur Nonnabækurnar hafa verið gefnar út í yfir 40 löndum,
þar á meðal í Kína og Japan.

Nonni og Manni Fyrsta Nonnabókin kom út 1913 en bækurnar urðu alls
tólf talsins.

aði inn úr ærslafullum leik í hlíðinni
fyrir ofan húsið. Bæði vissu að þau
myndu allt eins aldrei sjást framar,
jafnvel þótt Nonni ætti að snúa aftur
til Íslands síðar sem kaþólskur jesúítaprestur, trúboði, sem átti alls ekki upp
á pallborðið hjá landsmönnum. Sigríður horfði á eftir stráknum sínum en
hætti þó aldrei að ala hann upp þótt
það væri bréflega. „Þvoðu þjer daglega um allan kroppinn úr köldu vanti,
og nuddaðu skinnið svo hiti hlaupi
í og blóðið hlaupi útundir skinnið.
… Snú höfðinu í norður. Segulstraumur frá norðri, verkar þá best á
taugarafmagnsstrauminn.“ Þau voru
margskonar heillaráðin hennar Sigríðar og það var ekki síst fyrir hennar
orð að Nonni kláraði sitt nám í Frakklandi, nam heimspeki í Belgíu og
Hollandi í fjögur ár og stundaði guðfræðinám í Englandi þaðan sem hann
tók prestvígslu. Árið 1893 gerðist
hann kennari við kaþólskan menntaskóla í Ordrup í Danmörku.

Bækur og sjónvarpsþættir
Það er ekki oft að veikindi verði fólki
að gæfu. Það var þannig hjá Nonna.
Honum féll illa ströngu reglurnar
sem fylgdu jesúítareglunni en naut
þess að kenna og vera með ungu fólki.
Hann skemmti nemendum sínum
iðulega með sögum frá bernsku sinni
á Íslandi. Fyrir áeggjan þeirra og vina
hóf hann að skrifa þessar frásagnir
og þannig urðu Nonnabækurnar til.
Bækurnar skrifaði hann á þýsku og
kom sú fyrsta, Nonni, út 1913 og
naut gríðarlegra vinsælda en alls
urðu bækurnar 12. Nokkru síðar voru
þær þýddar á íslensku og hafa komið
út í yfir 40 löndum, t.d. á kínversku
og japönsku. Vinsældir Nonnabókanna héldust ótrúlega lengi og urðu
sjónvarpsþættirnir til að ýta enn undir

vinsældir ævintýra Nonna og Manna.
Þannig lifir Nonni enn í dag og enn
koma út nýjar útgáfur af Nonnabókum nú síðast í Rússlandi. Kannski
er það kaldhæðni örlaganna að íslensku Nonnabækurnar eru nú ófáanlegar. Vonandi aðeins tímabundið.

Svartbikaða húsið í Fjörunni
Þó Nonni hafi yfirgefið Eyjafjörðinn og
Ísland 12 ára þá urðu heimahagarnir
honum uppspretta ævintýra og hugurinn leitaði stöðugt heim. Nonni var
menningarsendiherra án skipunar.
Kynnti land og þjóð í um 4.515 fyrirlestrum víðsvegar um heiminn á
árunum 1912–1942, landið sem hann
heimsótti aðeins tvisvar, síðast 1930
á Alþingishátíðinni í boði íslensku
ríkisstjórnarinnar. Þá heimsótti hann
líka a bæinn sinn Akureyri. Gamli
maðurinn var gerður að heiðursborgara, stráklingurinn úr svartbikaða húsinu í Fjörunni sem farið var að
nefna Nonnahús.
Segja má að ferðalagið úr Fjörunni 1870 standi enn, bæði í gegnum bækurnar en líka í Nonnahúsi.
Þangað leggja leið sína þúsundir
gesta frá öllum heimshornum, sumir
í pílagrímsför, og hafa gert síðan 1947
er Nonnahús var opnað sem safn fyrir tilstuðlan Zontakvenna sem ráku
safnið til 2008.
Í tilefni af 160 ára afmæli Nonna er
gestum og gangandi boðið í heimsókn í Nonnahús og Minjasafnið á
fæðingardegi hans, 16. nóvember,
milli 19 og 22 þar sem Haraldur Þór
Egilsson safnstjóri spjallar við gesti
um Nonna og fjölskylduna í litla
svartbikaða húsinu.
Höfundur er Haraldur Þór Egilsson
safnstjóri

Baráttudagur gegn einelti Nemendur og starfsfólk Síðuskóla
mynduðu tvö hjörtu á skólalóðinni á baráttudegi gegn einelti, 8. nóvember. Mynd
Gunnar Björn Gunnarsson.

Nokkrir metrar í hemlunarvegalengd geta skipt öllu máli

Ekki gera málamiðlanir
þegar kemur að öryggi
Goodyear er virtasti
dekkjaframleiðandi heims,
fimmta árið í röð*
*samkvæmt tímaritinu Fortune

Höldur dekkjaverkstæði • Gleráreyrum 4 • dekk@holdur.is • s. 461-6050
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leiðari

Um daður, áreitni
og afleiðingar

Þ

essa dagana streyma til okkar fréttir af valdamiklum körlum
sem, jafnvel um áratugaskeið, hafa misnotað aðstöðu sína og
níðst kynferðislega á sér lægra settum konum. Árið 2014 var
uppáhald margra úr æsku, sjálfur Fyrirmyndarfaðirinn Bill Cosby, opinberaður sem skrímslið
sem hann er þegar fjöldi kvenna steig fram og
sagði frá ólýsanlegu ofbeldi af hálfu leikarans.
Síðustu vikurnar hafa yfir 50 Hollywood-leikkonur sakað kvikmyndamógúlinn Harvey Weinstein um áreitni og nauðgun og sömu sögu er að
segja af sænskum leikkonum sem hafa, hundruðum saman, lýst óásættanlegri hegðun karla innan
sænska leiklistarheimsins.
Sum þessara mála höfðu verið á allra vitorði
síðustu áratugina en það var ekki fyrr en núna, með hjálp netsins, að
þolendur fundu vettvang til að sameinast og tóku sér sæti og pláss við
borðið. Þótt lýsingar kvennanna séu hræðilegar er ekki annað hægt en
að fyllast von um að tímarnir séu að breytast. Svo virðist sem ofbeldisfullir, valdamiklir karlar, sem hingað til hafa haft frítt spil til að haga sér
eins og svín, verði að gera svo vel og taka afleiðingum gjörða sinna.
Að sögn Steinunnar Rögnvaldsdóttur kynjafræðings er þó hætta á
bakslagi. Í fréttum RÚV sagði Steinunn að það væri styrkur í fjöldanum
en með tímanum og þegar „góðu“ gæjarnir hefðu einnig verið ásakaðir,
yrði erfiðara að stíga fram. Svo eru það þeir sem kvarta yfir umræðunni
og segja sér ekki lengur fært að stíga í vænginn við hitt kynið af ótta við
að vera sakaðir um áreiti. Rithöfundurinn Þórdís Elva Þorvaldsdóttir á
gott ráð handa þeim sem þekkja ekki muninn á daðri og áreitni en það
að er að sleppa öllu daðri þar til viðeigandi þekkingar hafi verið aflað.
Indíana Ása Hreinsdóttir



Flóðið Vetur konungur er mættur á Norðurlandið. Náttúruunnandinn Róbert Daníel Jónsson tók þessa fallegu mynd af
stöðuvatninu Flóðinu í Vatnsdal í Húnavatnssýslu á dögunum.

Ný útvarpsstöð
N

ý útvarpsstöð fyrir Norðlendinga, Útvarp Akureyri FM 98,7, verður opnuð
1. desember. Klukkan 10 þann dag
mun séra Bolli Pétur Bollason blessa

stöðina og starfsfólk hennar og útsending hefjast. Útvarpsstjórinn, Axel
Axelsson, á langan feril í útvarpi að
baki en hann starfaði meðal annars
á Matthildi, FM957, Létt Bylgjunni,
Hljóðbylgjunni og RÚV. Hljóðver Útvarps Akureyrar er í JMJ húsinu en
sendir stöðvarinnar er á Vaðlaheiði.
Útvarp Akureyri Tíðni stöðvarinnar
verður 98,7. Útvarpsstjórinn er Axel
Axelsson.

Gæða Samsung
sjónvörp og Soundbarir

Undirritun samnings Geir Kristinn og Eiríkur Björn undirrita samninginn á
sundlaugarbakkanum.

Nýr samstarfssamningur við ÍBA

MU7055 Stærðir 49“ 55“ 65“ 75“ 82“
Beint premium UHD sjónvarp með 10 Bita panel

E
55” Samsung MU6175
Beint / 1300PQI / 4K / UHD: Kr. 139.900,-

Samsung M4511
Boginn Soundbar+Bassi
260W Silfur:
Kr. 59.900,Til í gráu og svörtu.

iríkur Björn Björgvinsson,
bæjarstjóri á Akureyri, og
Geir Kristinn Aðalsteinsson,
formaður Íþróttabandalags Akureyrar, ÍBA, undirrituðu á dögunum nýjan
samstarfssamning um samskipti Akureyrarbæjar við íþróttafélögin í bænum, styrkveitingar, rekstur og önnur
sameiginleg hagsmunamál. Markmið
samningsins er að efla íþróttastarf á
Akureyri.

55” Samsung MU6455
Beint / 1600PQI / 4K / UHD: Kr. 184.900,-

Með samningnum fær ÍBA aukið rekstrarfé til að efla starf sitt og
er meðal annars gert ráð fyrir framkvæmdastjóra í fullu starfi. Aðildarfélög ÍBA eru 23. ÍBA ber að fylgja því
eftir að aðildarfélögin sinni faglegu
starfi í hvívetna í samræmi við íþróttanámskrá ÍBA, barna- og unglingastefnu ÍSÍ og íþróttastefnu Akureyrarbæjar og ÍBA.

MS661 og MS6511 Beinn eða boginn, Svartur eða grár.
Innbyggður bassi. TIDAL tónlistarveitan fylgir með í
12 mánuði. Verð frá 69.900,-

37. tölublað, 7. árgangur
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

95
ÁRA

1922 - 2017

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18.
Opið fyrstu tvo laugardaga
hvers mánaðar kl. 11-14.
Lokað 3ja og 4ja.

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

nýr vefur
Netverslun
Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,
netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466,
netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Indiana Ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152
Umbrot: Vefpressan. Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500 eintök ókeypis – Um allt norðurland

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Gæðarúm í miklu úrvali

ti
Öll sæ
k
a
b
og
gt
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n
stilla

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
leg
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
eg
l
n
stilla
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Hörgársveit

AUGLÝSING

um afgreiðslu sveitarstjórnar Hörgársveitar á innkomnum athuga
semdum vegna deiliskipulags Lónsbakka, þéttbýli.
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti þann 30. október 2017
afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar frá 28.október 2017 á inn
komnum athugasemdum vegna deiliskipulags Lónsbakka, þéttbýli.
Afgreiðsluna má finna í fundargerð nefndarinnar á heimasíðu
sveitarfélagsins, horgarsveit.is
Óverulegar breytingar voru gerðar frá auglýstri deiliskipulagstillögu og má
finna deiliskipulagið svo breytt á heimasíðunni, horgarsveit.is.
Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu
auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.
Hörgársveit, 1. nóvember 2017
Vigfús Björnsson, skipulags- og byggingarfulltrúi

Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps Kórinn er einn af elstu kórum landsins.

„Alveg ofboðslega
skemmtilegt“

Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps stóð uppi sem sigurvegari í sjónvarpsþættinum Kórar Íslands.

V

ið komum vonandi
fljótlega niður á
jörðina aftur,“ segir
Höskuldur Birkir Erlingsson, formaður Karlakórs
Bólstaðarhlíðarhrepps, en
kórinn sigraði í sjónvarpsþættinum Kórar Íslands.
Lokaþátturinn fór fram á
Stöð 2 á sunnudagskvöldið.
Höskuldur var enn í sjöunda himni þegar blaðamaður náði tali á honum Vegleg verðlaun Eftir símakosningu kom í
ljós að
á mánudaginn. „Þegar ég Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps stóð uppi sem siguropnaði augun í morgun vegari og hlaut fjórar milljónir í sigurlaun.
hugsaði ég hvort mig hefði
verið að dreyma þetta en fór strax
fram úr og horfði á úrslitaþáttinn.
Þetta er allt í hálfgerðri móðu. Menn
voru orðnir ansi þreyttir þegar við
komum heim í nótt en það var svo
hvasst að það var ófært við Hafnarfjall.
Við vorum því ekki komnir hingað á
Blönduós fyrr en um fjögur í nótt og
þeir sem fóru á Sauðárkrók ekki fyrr
en um fimm. Þetta var því ansi langt
ferðalag.“

„

Ungu
mönnunum
finnst þetta
ferlega gaman og
þeir elstu okkar
hafa skemmt sér
konunglega líka

Hús úr húsi
Höskuldur segir litlu hafa munað að
kórinn tæki ekki þátt í keppninni.
„Við vissum að þessir þættir stæðu
til í sumar en afskrifuðum þetta strax.
Kórar eru mikið uppbyggðir af bændum og þessi tími fer allur í leitir á fjöllum og réttarstúss svo við töldum að
það yrði erfitt að manna kórinn. Þegar
farið var að pikka í okkur og athuga
hvort við ætluðum ekki að taka þátt
fórum við að skoða hvort þetta væri
mögulegt og fórum nánast hús úr
húsi til þeirra sem höfðu á einhverjum
tímapunkti verið með í kórnum. Það
tóku allir vel í þetta og við ákváðum
að slá til. Svo fór að við komum ekki
fram fyrr en í þriðja þættinum og þá
var staðan allt önnur og því helsta
lokið hjá bændum og fleiri gátu tekið
þátt. Við vorum því rúmlega 30 í fyrsta
þættinum og svo fjölgaði jafnt og þétt
svo við vorum 44 í úrslitunum. Þessi

kór hefur aldrei verið svona stór. Það
vildu allir vera með enda var þetta alveg ofboðslega skemmtilegt.“

Mikil innspýting
Höskuldur segir þátttökuna hafa verið ótrúlega lífsreynslu. „Kórastarf er
eins og hvert annað félagsstarf og það
hefur verið mikil innspýting í starfið
að fara svona út fyrir boxið og gera
eitthvað nýtt. Ungu mönnunum finnst
þetta ferlega gaman og þeir elstu okkar hafa skemmt sér konunglega líka.
Þeir eru að upplifa athygli sem kórinn
hefur aldrei áður fengið en nú er það
okkar að viðhalda þessum góða meðbyr og halda starfinu áfram.“
iáh

Dalvík Í Bergi verða ljóð eftir Jónas Hallgrímsson lesin af sigurvegurum úr Stóru
upplestrarkeppninni. Mynd: Sigtryggur Ari

Dagur íslenskrar tungu í Bergi

Í

dag, fimmtudag, mun menntaog
menningarmálaráðuneytið
standa fyrir hátíðardagskrá í tilefni af Degi íslenskrar tungu í menningarhúsinu Bergi á Dalvík. Þetta
kemur fram á vef sveitarfélagsins.
Hátíðardagskráin samanstendur af

upplestri sigurvegara úr Stóru upplestrarkeppninni á ljóðum Jónasar
Hallgrímssonar. Verðlaun Jónasar
Hallgrímssonar verða veitt verðugum
viðtakanda og sérstök viðurkenning
fyrir framlag til íslenskunnar verður
einnig afhent við þetta tækifæri.

ALLT HEFST MEÐ
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VÖNDUÐ
SMÁHÝSI

Yfirheyrslan: Dagný Reykjalín

Dagný Reykjalín er grafískur hönnuður og framkvæmdastjóri. Dagný er best
í skutlinu seinnipartinn, en lökust í því að vakna snemma á morgnana yfir veturinn.
Fullt nafn, aldur og starfstitill? „Dagný Reykjalín Ragnars-

dóttir, 39 ára, grafískur hönnuður og
framkvæmdastjóri Blek – Skapandi
norðlensk auglýsingastofa.“

Stjörnumerki? „Naut.“

Nám? „Stúdent frá Menntaskól-

Hverju myndirðu breyta ef þú
værir einræðisherra í einn
dag? „Skapa friðsælli og umhverfis-

Uppáhaldssjónvarpsþáttur?

Fyrirmynd? „Pabbi minn – hörku-

Hvar vildirðu eiga heima ef
ekki á Akureyri? „Sennilega

vænni heim.“

duglegur, góðhjartaður, fyndinn og
sjálfstæður.“

anum á Akureyri 1998, BA-gráða í
grafískri hönnun frá Listaháskóla
Íslands 2003 og diplóma í Multimedia Business and Communication frá tækniskólanum í
Árósum 2008.“

Uppáhaldshljómsveit? „Hljóm-

Fædd og uppalin? „Á Hauganesi

Fallegasti staður á Íslandi?

sveitin Vök heillaði mig upp úr skónum á Airwaves í Hofi nýlega.“

„Horfi mjög lítið á sjónvarp, eiginlega
ekkert. Náði samt að klára nokkrar
seríur af Shameless.“

í Árósum í Danmörku, bjó þar
2006–2008. Hefur oft verið kallað
danska Akureyri, nema það vantar
tívolíið hérna.“

Leyndur hæfileiki? „Kann
NormX framleiðir
hér
innanlands
Besti listamaður
allra tíma?
textana við öll lög sem voru spiluð
„Ég er eiginlega ennþá gáttuð yfir
á Bylgjunni árin 1992–1998. Og í
því, um 500 árum síðar,
hvað Leþví
samhengi; kann að flaka og fletja
vinsæl
og
vönduð
smáhýsi
sem
Margar
útfærslur
Fjölskylduhagir: „Gift og eigum
onardo da Vinci náði að afreka á svo
fisk.“
þrjú börn, 3,nýtast
9 og 13 ára.“
sviðum.“
mörgum
við allskonar aðstæður.
Samfélagsmiðill? „Of margir

í boði - allt eftir
þínum óskum.

og hef of lítinn tíma fyrir þá, en mitt

Vandað fulleinangrað 14.9m hús
Kisur eða hundar? „Kisur hjá
mér og hundar
- eitt rými með baði og kaffihorni
erhjá hinum á heimilUppáhaldskvikmynd? „Franska inu.“
fjölbreytileikinn og fegurðin. Og hvað
myndin The Intouchables.“
það er stutt ívinsælasta
allt.“
2
útfærslan.
Frá
Á hvaða útvarpsstöð er stillt
í 8 -14,9m .
„Mývatnssveitin snertir sérstaka
strengi hjá mér sem og Borgarfjörður
eystri.“

2uppáhald er Pinterest og Instagram.“

Mottó? „Less is more.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður?

bílnum þínum? „Rás 2, yfirleitt.“

í skutlinu seinnipartinn (takk aftur
fyrir stuttar vegalengdir) og að búa
til to-do lista.“

Morgunmatur? „Yfirleitt enginn
en stundum kaldur hafragrautur
með grískri jógúrt, chia-fræjum,
bláberjum og nokkrum dropum
af hlynsírópi.“

við utanverðan Eyjafjörð.“

Hvað er best við Norðurland? „Veðursældin, friðsældin,

• Gistihús á tjaldstæðum
• Gestahús við sumarbústaði
• Sumarhús
• Geymsluhús fyrir
vélsleðann og fjórhjólið
• Sæluhús
• Skíðakofi

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður panell
Hvað óttastu? „Með aldrinum
verður maður agalega lífhræddur og
festur með ryðfríum
skrúfum. Ath! Húsin
Uppáhaldsmatur? „Sushi og
óttast mest að missa sína nánustu.“
aðalber.“
eru framleidd íslensk
í mörgum
útfærslum.
Í hverju ertu best? „Langbest
„Jón Gnarr, fyrir að hrista aðeins upp
í þessu.“

SLA
IÐ
E
L
M
A
R
F
K
S
N
E
L
ÍS
í að vakna á morgnana yfir veturinn,
ÐUR
E
V
T
K
S
N
E
L
Uppáhaldsdrykkur?
„Það er fátt
það þarf að fara að gera eitthvað
ÍS
IR
R
Y
F
sem slær út ískalt kók.“
varðandi þessa klukku!!“
Í hverju ertu lökust? „Klárlega

• Bátaskýli
• Kvenna- og karla
salerni á ferðamannastaði
• Garðhús
• Golfbílahús fyrir
tvo bíla
• Miðasöluhús á
íþróttavelli og
ferðamannastaði

HEITIR
POTTAR
VÖNDUÐ
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.

SMÁHÝSI
NormX
framleiðir
hér innanlands
Snorralaug
Gvendarlaug
Grettislaug
vinsæl og vönduð smáhýsi sem
nýtast við allskonar aðstæður.

GEIRSLAUG
Vandað fulleinangrað 14.9m hús
Nýr lerkiklæddur úrvals

2

Við framleiðum lok
á alla potta

Unnarlaug

Geirslaug

Margar útfærslur
í boði - allt eftir
Eigum
einnig óskum.
þínum

-heitur
eitt rými
með baði
og kaffihorni er „KALDA“ potta
pottur
í nýjum
vinsælasta
útfærslan.
Frá 8 -14,9m
búningi sem
prýðir pallinn.
sem gott
er að2.

• Gistihús á tjald-

• Bátaskýli

sér í fyrir
Rehau gluggar og hurðir. Vandaður panell skella stæðum
• Kvenna- og karla
dvölina
í
heita
festur með ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin
salerni á ferða• Gestahús við summannastaði
arbústaði
pottinum.
eru framleidd í mörgum útfærslum.

SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
ÐU
FYRIR ÍSLENSKT VE

• Garðhús
• Sumarhús
• Golfbílahús fyrir
• Geymsluhús fyrir
tvo bíla
vélsleðann og fjór• Miðasöluhús á
hjólið
íþróttavelli og
• Sæluhús
Auðbrekku
6 · Kópavogi · Sími 565 8899
· www.normx.is
ferðamannastaði
• Skíðakofi

BUGGYFERÐIR

HÚSAVÍK & MÝVATN
STARFSMANNAFERÐIR
VINAHÓPAR
HVATAFERÐIR

Pláss fyrir allt að 16 manns
Góð tilboð fyrir hópa!

HÚSAVÍK ADVENTURES – ÆVINTÝRIÐ ER HÉR

HÚSAVÍK ADVENTURES
Suðurgarði, 640 Húsavík
Sími: 853 4205
whales@husavikadventures.is

www.husavikadventures.is
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BorðtennisBorð

Fjörugir
handboltakrakkar

Ö

nnur umferð Íslandsmóts
6. flokks karla og kvenna á
yngra ári fór fram á Akureyri um síðustu helgi. Flottir handboltakrakkar sýndu taktana en keppt

Borðtennis
Verð: 59.478 kr m/vsk -

var bæði í KA-heimilinu og í Íþróttahúsi Síðuskóla. Hannes Pétursson var
á staðnum með myndavélina og tók
þessar skemmtilegu myndir.

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

er fyrir alla!

Þór/KA Þessi
unga handboltastelpa er
heldur betur
efnileg.

pingpong.is- -Síðumúli
Síðumúla
aftanverðu)S: 568 -3920
Pingpong.is
35 35
(að (að
neðanverðu)
, Reykjavík
S: 568 3920 & 897 1715

Áfram KA Efnilegur
handboltastrákur skýtur á
markið. Myndir: Hannes Pétursson

NÝTT
BÍLAVERKSTÆÐ
I
Á GÖMLUM
GRUNNI

BÍLAVERKSTÆÐI
NORÐURLANDS
ÞJÓNUSTUUMBOÐ
FYRIR BL

Þórsarar Ungir Þórsarar sýndu flotta
takta á mótinu.

Einbeiting Krakkar í sjötta flokki
kepptu á Akureyri um helgina.

Birtuskil
Ragnars Hólms
Ragnar Hólm opnar einkasýningu á vatnslitamyndum og olíumálverkum í Deiglunni um helgina.

Á

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

DRAUPNISGATA 6 · 60 3 AKU RE Y RI · S Í MI 4 6 4 2 1 1 1
BN@BNEHF.I S

laugardaginn opnar Ragnar Hólm
Ragnarsson sýninguna Birtuskil í Deiglunni. Ragnar segir
ákveðna þróun í vatnslitamyndum
sínum. „Þær eru trúlega að verða aðeins flóknari, aðeins djarfari í túlkun
samspils ljóss og skugga. Ég er mikill
náttúruunnandi og því er ekkert skrýtið að landslagið sé ráðandi myndefni.
Þetta er orðin mikil ástríða og ég
legg aldrei land undir fót
nema hafa vatnslitina með
í farteskinu. Myndirnar
á þessari sýningu eru, að
ég held, allar frá þessu ári
og þær nýjustu málaðar
í Hornafirði á hringferð
minni um landið í byrjun
nóvember,“ segir Ragnar sem fagnar 55 ára afmæli sínu um helgina.
Sýningin er
aðeins opin
á laugardag
og sunnudag
frá
klukkan
14–17.

Þrettánda einkasýningin
Birtuskil er 13. einkasýning
Ragnars Hólms en hann hefur
einnig tekið þátt í nokkrum samsýningum.

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is
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VIÐTAL

Innbærinn heillaði Kristín kom fyrst í Innbæinn á Akureyri 18 ára
þegar hún réð sig sem ráðskona. Nokkrum dögum síðar átti hún eftir
að hitta manninn sem hún síðar giftist. Mynd: Guðrún Þórs.

Finnur ánægju
í því einfalda
Kristín Aðalsteinsdóttir prófessor hefur notið lífsins til hins ítrasta síðan hún hætti að vinna fyrir þremur árum. Í einlægu viðtali segir
Kristín frá æskunni, skilnaði foreldra sinna sem höfðu mikil tilfinningaleg áhrif á hana fram á fullorðinsaldur, flóknu sambandi hennar
við móður sína, ástina sem hún fann í Innbænum, náminu, Kvennaframboðinu 1982 og þeim árásum sem konur í framboðinu máttu þola,
stöðu kvenna í stjórnmálum í dag og Innbænum sem hún ann og hefur nú skrifað bók um.

H

ér er margt gott fólk, sögur og líf. Þegar ég svo fékk
þessa hugmynd dreif ég í að
láta hana verða að veruleika,“ segir
Kristín Aðalsteinsdóttir prófessor sem
eftir 30 ára búsetu í Innbænum á Akureyri, skrifaði 105 bréf til nágranna
sinna þar sem hún kynnti fyrir þeim
hugmynd sína um bók um íbúa þessa
elsta hverfis Akureyrar. Afraksturinn er fallega bókin Innbær. Húsin og
fólkið sem Kristín ritaði eftir spjall við
nágranna sína en hún tók einnig allar
myndirnar í bókinni. „Í bréfinu bað
ég fólk að láta mig vita hvort það vildi
vera með og alls höfðu 76 manns samband, sem mér fannst ótrúlegt. Aðeins
einn hringdi í mig og spurði af hverju
hann hefði ekki fengið að vera með,
hann var leiður, en hann hafði ekki
svarað bréfinu frá mér.“

Heillaðist af Innbænum
Innbærinn er Kristínu hugleikinn en
þangað kom hún fyrst árið 1964 þegar
hún, 18 ára, réð sig sem ráðskona hjá
fjölskyldu í Aðalstræti 62. „Ég heillaðist af þessu hverfi og reyndar af Akureyri. Svo gerðist það fjórum dögum
eftir að ég kom að sunnan, að nokkrir
piltar voru að fara í ferð upp að Öskju.
Ég hafði aldrei farið upp á hálendi og
vildi með en báðir bílarnir voru fullir.
Daginn eftir var bankað og þegar ég
fór til dyra, í Hagkaupsslopp með rúllur í hárinu, stóð þar ungur piltur sem
sagðist hafa frétt af því að mig langaði
að fara upp að Öskju og þar sem hann
hefði svo oft farið þangað mætti ég fá

hans sæti. Næsta dag hafði hann útvegað þriðja bílinn og kom líka með,“
segir hún brosandi en ungi almennilegi pilturinn átti eftir að verða eiginmaður hennar; skógræktarfræðingurinn Hallgrímur Þór Indriðason.

Lífið breyttist við skilnað
Kristín er fædd í Kelduhverfi og uppalin þar, í Keflavík og Kópavogi. Hún
minnist æskuáranna hjá móðurömmu
sinni og afa í Kelduhverfinu með mikilli hlýju. „Ég var hjá þeim öll sumur og
man aðeins eftir sól og blíðu. Þar var
gott að vera.“ Lífið breyttist hins vegar
þegar hún var tólf ára, þegar foreldrar
hennar skildu. „Þá fluttum við systkinin úr góðu einbýlishúsi í Keflavík
með mömmu í litla kjallaraíbúð við
Ránargötu í Reykjavík. Pabbi spurði
mig hjá hvoru þeirra ég vildi vera, en
þannig á auðvitað ekki að spyrja, en
ég sagðist vilja vera hjá mömmu, hún
gæti saumað á mig föt,“ segir Kristín sem þremur mánuðum seinna var
komin til föður síns. „Eitt kvöldið var
ég að lesa fyrir mannkynssögupróf en
mamma og ástmaður hennar voru
hlæjandi í eldhúsinu. Ég sagði þeim
að halda kjafti svo ég gæti lært en þá
kom þessi maður og lamdi mig býsna
harkalega þannig að ég kastaðist í gólfið. Ég man mjög greinilega þar sem ég
lá á gólfinu að ég hugsaði um að næst
væri landafræðipróf, svo dönskupróf,
hljóp svo inn í næsta herbergi, sótti
bækurnar og hljóp skólaus út svo þau
næðu mér ekki, og hljóp alla leið niður
á Hagamel til pabba.“

Sat í tukthúsi
Faðir Kristínar, Aðalsteinn Gíslason, lést árið 2005, þá 91 árs. „Pabbi
reyndist okkur systkinunum eins vel
og einn maður getur. Daginn áður en
hann lést hringdi hann í mig og sagðist vilja láta grafa sig á Akureyri, ekki í
sama garði og mamma. Svo sagði hann
mér af hverju hann hefði aldrei talað
við mömmu. Það var vegna þess að
þegar ég kom hlaupandi til hans, grátandi og berfætt, fór hann beint niður
á Ránargötu en mamma hringdi þá í
lögregluna og hann, þessi sómamaður,
var látinn sitja í tukthúsi alla nóttina.
Hann gat ekki fyrirgefið henni. Fólk
kunni ekki að tala saman á þessum
árum og það bitnaði á börnunum.“

Þrettán ára húsfreyja
Eftir þetta var Kristín hjá föður sínum og tók við hlutverki húsfreyju. „Ég
fór 13 ára gömul í búsáhaldaverslun
við Laugaveginn til að kaupa í búið
handa okkur pabba. Frá þeim tíma og
til tvítugs sá ég um að kaupa inn, elda,
þrífa, þvo þvotta, og allt sem þurfti að
gera á heimilinu, fór í skólann og var
á kafi í skátastarfi. Ég hafði aldrei séð
karlmann gera annað en að lesa í bók
og það hvarflaði ekki að mér annað en
að ég ætti að sjá um þessi verk. Ég man
ekki að þetta hafi vaxið mér í augum,
ég bara gerði þetta af því að svona átti
þetta að vera,“ segir hún en tvítug og
nýútskrifuð sem kennari ákvað hún
að breyta til. „Ég gerði mér grein fyrir að ég yrði að flytja frá pabba svo ég
yrði ekki bundin yfir honum alla tíð.

„

Það hjálpaði
mér í kennslunni að hafa fundið til, af því að ég
þoldi það“

ég þurfa að vera sérstaklega góð við
þau börn sem áttu erfitt,“ segir Kristín sem skrifaði einnig hluta af ritgerð
í doktorsnámi sínu um það hvernig
kennarar gætu mætt nemendum sínum og nýtt til þess mannlegt innsæi.
„Skilningsleysið sem ég mætti á unglingsárunum hafði sín áhrif.“

Flókið samband

Það var þá sem ég ákvað að fara norður, enda hafði ég verið þar tveimur
árum áður og fallið vel. Ég man eftir
því þegar ég sagði fólki að að ég væri
að fara til Akureyrar, þá sögðu fleiri
en einn og fleiri en tveir að Akureyringar væru leiðinlegt fólk. Sannleikurinn var hins vegar sá að kennararnir
sem ég vann með, börnin og foreldrar
þeirra tóku mér einstaklega vel.“

Áfallið fylgdi henni
Hún segir skilnað foreldra hennar og
lætin í kringum hann hafi fylgt henni
langt fram á fullorðinsaldur. „Lengi
var ég verulega hugsi þegar ég heyrði
að fólk var að skilja því skilnaður bitnar á börnum. Þegar foreldrar mínir
skildu var ekkert útskýrt. Áfallið sem
þetta olli mér fylgdi mér einkennilega
lengi en ég held að þessi reynsla hafi
auðveldað mér, sem kennara, að skilja
betur börn sem áttu erfitt. Það hjálpaði mér í kennslunni að hafa fundið
til, af því að ég þoldi það. Mér fannst

Hún segir samband sitt við móður
sína alltaf hafa verið flókið. „Á milli
okkar mömmu var aldrei kærleikssamband. Ég veit ekki af hverju, en það
var eitthvað; mig hefur lengi grunað að einhver reynsla hafi gert hana
mjög tilfinningalega lokaða. Ég átti
oft erfitt með að umgangast mömmu
en við náðum þó góðum tíma saman
skömmu áður en hún lést – án þess
þó að minnst væri á liðna tíð,“ segir
Kristín en móðir hennar, Áslaug Jónsdóttir, lést árið 2001. „Rétt áður en hún
lést, um páska, hringdi hún í mig og
var óánægð. Ég hvatti hana að koma
norður til okkar. Daginn eftir var hún
komin, sem var óvanalegt. Hún dvaldi
hjá okkur í viku og allan þann tíma
gerðum við allt til að gera henni lífið
bærilegt. Ég fékk handa henni fótsnyrtingu, fór með henni út að ganga
og bauð ættingjum í heimsókn. Ég á
svo fallega mynd af henni í huganum
standandi í eldhúsinu mínu. Hún var
mjög falleg kona og alltaf svo smekklega klædd. Einn þessara daga spurði
hún mig hvort við gætum ekki bara
gleymt öllu því gamla. Því gat ég ekki
svarað. Þegar hún var komin suður
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sendi hún mér gjöf; fallega útsaumsmynd, sem var sérstakt þar sem hún
hafði sjaldan gefið mér gjafir. Þremur
vikum seinna var hún látin. Að við
skyldum eiga þessa viku saman var
mikil gæfa.“ Kristín viðurkennir að
samband þeirra mæðgna hafi haft
áhrif á það hvernig móðir hún sjálf
varð. „Ég hef verið ansi upptekin af því
að gera mitt besta fyrir börnin mín, en
svo hef ég líka verið sjálfselsk og farið
mínar leiðir.“

Ein út með börnin
Árið 1968 gengu þau Hallgrímur Þór
í það heilaga. „Eftir sex ár í hjónabandi sagði ég við Hallgrím að ég
vissi ekki hvaða ár væri númer tvö
eða fjögur í þessu hjónabandi; þau
væru öll eins. Við yrðum að gera eitthvað! Þarna hafði ég lokið fyrsta ári
í sérkennslufræðum við Kennaraskólann og datt samt ekki í hug fara
sjálf í áframhaldandi nám í útlöndum. Hallgrímur yrði að fara í nám.“
Svo varð úr að fjölskyldan flutti til
Noregs og bjó við frumstæðar aðstæður í hálfgerðum kofa úti í skógi
á meðan Hallgrímur stundaði í nám
í landnýtingarfræðum. Árið eftir flutti
fjölskyldan til Óslóar þar sem Kristín
tók seinna árið í sérkennslufræðum
en meistarapróf tók hún nokkrum
árum síðar í sömu borg. „Ég var að
mestu ein í Ósló þegar ég lauk þessu
meistaranámi, en þá leitaði sterkt á
mig sú hugsun að ég yrði að komast
til Bretlands í nám, meðal annars til að
ná betri tökum á ensku. Fimm árum
seinna fékk ég óvænt eins árs kennaraorlof og sótti strax um meistaranám
í Bristol og Cambridge og komst inn
á báðum stöðum. Þá var ekkert annað í stöðunni en að fara,“ segir hún en
bætir við að Hallgrími hafi ekki litist á
uppátækið. „Vegna vinnu sinnar hafði
hann ekki tök á fara frá og honum
fannst áhætta að ég færi með börnin í
óþekkt umhverfi. Það fannst mér ekki,
svo ég fór ein með börnin. Þetta er það
eina sem mér finnst ég hafa afrekað í
lífinu; að fara ein út með þrjú börn í
strangt nám.“

Lauk doktorsnámi í Bristol
„Þessi reynsla breytti lífssýn minni og
börnin mín höfðu gott af þessu, sérstaklega strákarnir sem voru átta og
tíu ára. Dóttir mín var eldri og stuðningur hennar var ómetanlegur. Þetta
kenndi mér að það er óhætt að breyta
til. Þetta var samt erfitt og sérstaklega
af því að Hallgrímur stóð ekki með
mér í upphafi, eins og hann hafði alltaf
gert en það var eitthvað sem gerði að
verkum að mér fannst ég yrði að fara
til Bretlands. Það var í mörg horn að
líta og ég var alls ekki viss um að ég
réði við þennan pakka en það tókst
ágætlega,“ segir Kristín sem lauk
einnig doktorsnámi nokkrum árum
seinna frá háskólanum í Bristol.

Ánægjan í því einfalda
Kristín á langan og farsælan feril að
baki sem kennari en hún var fyrsti
kvenprófessor kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Árið 2014, þegar hún
var 68 ára, hætti hún að vinna. „Síðustu þrjú ár hafa verið dásamleg. Það
er svo óendanlega gott að geta bara
ráðið mér sjálf. Ég hef alltaf mikið
að gera og ég hef tíma til að gera það
sem mig langar til – eins og að skrifa
þessa bók um Innbæinn. Mér finnst
mikilvægt að njóta hversdagslífsins
og á auðvelt með að finna ánægju í
því einfalda, eins og að hnoða brauð,
hengja upp þvott, vinna heimilisstörfin og hafa tíma til að lesa og sauma. Ég
lít á það sem gæfu að geta glaðst yfir
litlu. Bara það að horfa ofan í sósupott og sjá hvað sósan er falleg og góð
getur glatt mig. Þetta hljómar kannski
heimskulega en þetta er raunveruleg
tilfinning. Að ég tali ekki um gleðina ef
öðrum finnst sósan góð,“ segir Kristín
og hlær. Hún segist alls engan tómleika hafa upplifað síðan hún hætti að
vinna. „Ég hef heyrt af fólki sem kvíðir
því en mér fannst hefjast nýtt tímabil
og hef notið þessa fram í fingurgóma.
Ég fer út í náttúruna, tek myndir, hitti

„

Ég hef verið
ansi upptekin af því að gera
mitt besta fyrir
börnin mín, en svo
hef ég líka verið
sjálfselsk og farið
mínar leiðir“
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sinni augnsambandi við þessa karla,
þeir litu aldrei á mig og á endanum
gafst ég upp. Þetta var dapurleg lífsreynsla. Ég tók þátt í starfi Kvennaframboðsins af lífi og sál, var á kafi í
starfinu í fimm ár sem er lygilegt eftir á að hyggja miðað við þær árásir
sem við urðum fyrir. Ég var til dæmis
slegin niður á veitingahúsi bara fyrir
það að vera „kvennaframboðskelling“.
Við höfum margar svona sögur að
segja. Viðhorfið til okkar var oft niðurlægjandi en samt náðum við miklum
árangri og komum tveimur konum
inn í bæjarstjórn.“

Nýtur starfslokanna Kristín er hraust og vel
virk og nýtur lífsins til hins ítrasta. Mynd: Guðrún Þórs.

Þakklát fyrir heilsuna
fólk, býð í mat, fer á fundi og svo er
stór þáttur bara að vera ein með sjálfri
mér. Það er líka ágætis félagsskapur.“

Hallgrímur bjargvætturinn
Hallgrímur er nýlega hættur að vinna.
„Það spyrja margir hvernig honum
finnist að vera hættur að vinna en það
spyr mig enginn hvernig mér finnst
að hafa hann heima allan daginn,“
segir hún, en svarar því sjálf að sem
betur fer líði þeim hjónum vel saman.
„Hann finnur sér alltaf eitthvað að
gera auk þess sem hann er í því mesta
jafnvægi sem ein manneskja getur verið. Hann verður aldrei leiður og aldrei
reiður. Það er ekki hægt að hugsa sér
betri maka. Hallgrímur er minn bjargvættur og sá sem hefur alltaf sýnt mér
skilning – nema þegar ég fór til Englands í meistaranámið. Það var í eina
skiptið sem hann hefur ekki stutt mig.
Hann bara skildi mig ekki og fannst ég
vera að fara í gin ljónsins með börnin,
en þegar hann kom til okkar og sá að
allt var í besta lagi varð hann sáttur. Ég
átti hins vegar erfiðara með að sætta
mig við að hann hefði ekki staðið með
mér.“

Aðspurð segir hún að sínu pólitíska
brölti sé endanlega lokið. Þessa dagana
sé hún ákveðin í að njóta lífsins. „Mér
fannst skrítið að komast á áttræðisaldur því samkvæmt öllu ætti ég að vera
orðin svo gömul. Mér finnst ég alltaf
sama manneskjan þótt ég líti kannski
út fyrir að vera gömul. Ég er frísk og
finn hvergi til og er mjög þakklát fyrir
heilsuna og lífið. Það er alltaf hægt að
finna eitthvað gleðilegt eða uppbyggilegt í þessu lífi. Ég geri ýmislegt til að
halda heilsu, ég hreyfi mig, geng og
syndi og borða hollan mat. Ég hvíli
mig vel, umgengst fólk, loka mig ekki
af. Ellin á kannski eftir að dembast yfir
mig, hver veit,“ segir Kristín hlæjandi
sem vill að lokum minnast á opið hús
í Aðalstræti 52 helgina 17. og 18. nóvember þar sem bókin Innbær. Húsin og
fólkið verður til sölu.
iáh

Mikilvægt að hlæja saman
Kristín og Hallgrímur eiga 50 ára
brúðkaupsafmæli á næsta ári. En hver
er galdurinn að baki svona löngu
hjónabandi? „Að sjá til þess að hvort
um sig fái að njóta sín sem manneskja.
Við erum ólík en pössum að hvort um
sig geri það sem okkur langar að gera.
Við sjáum saman um heimilið. Það
er ótrúlega mikilvægt að geta hlegið
saman og það getum við svo sannarlega því þótt ég sé ekki fyndin finnst
mér hann mjög oft fyndinn. Svo er um
að gera að hafa lífið ekki of flókið og
standa með hvort öðru þegar á reynir.
Við erum mjög góðir vinir og þótt ég
eigi góðar vinkonur sem eru mér afar
dýrmætar er Hallgrímur einfaldlega
minn besti vinur. Hann er svo ágætur.“

Brengluð viðhorf til kvenna
Kristín tók þátt í kvennaframboði til
sveitarstjórnar árið 1982. Eftir úrslit
alþingiskosninganna núna í október,
þar sem konum fækkaði úr 30 í 24 á
Alþingi, hefur mögulegt kvennaframboð verið rætt. Aðspurð segir Kristín
þörfina því miður enn vera til staðar.
„Þetta gengur svo hægt. Viðhorf til
kvenna eru víða brengluð og röng og
við þurfum að standa saman til að fá
viðurkenningu. Eftir 1982 urðu miklar breytingar en nú er lægð. Viðhorfin
eru þannig að konum er ekki treyst.“
Fyrir Kvennaframboðið hafði hún
unnið með Framsóknarflokknum.
„Ég gekk í þann flokk af því að hann
var stærstur í bænum og ég taldi að
þar gæti ég helst haft áhrif. Þegar ég
var með dóttur mína eins árs fékk ég
hvergi pössun og varð að sitja á tröppum matvöruverslunar í tvo daga og
virða fyrir mér konurnar í hverfinu
með það í huga hver væri mildust og
þægilegust og hverri ég gæti treyst til
að passa barnið mitt. Loksins sá ég
hana Láru sem passaði fyrir okkur í
tvö ár. Ég gekk í Framsóknarflokkinn
til að hafa áhrif á barnamálin. Í tvö
til þrjú ár talaði ég gjörsamlega fyrir
daufum eyrum. Þarna sátu milli 20–30
karlar og tvær konur, ég var önnur
þeirra. Þriðja konan var í eldhúsinu
að hella upp á kaffi. Ég náði ekki einu
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„Rjúpnasúpan
er jólin fyrir mér“

Góð veiði
Baldur gekk
til hádegis á
fyrsta degi
rjúpna og gerði
góða veiði á
Suðvesturlandi.
Með honum
á myndinni er
Ásgeir Jónsson,
veiðifélagi hans
og vinur.

„

Baldur Guðmundsson var ungur patti á Kópaskeri
þegar hann byrjaði að veiða með föður sínum. Baldur
hefur þegar veitt í jólamatinn og deilir hér með aðferð
sinni við meðhöndlun rjúpunnar.

É

g byrjaði að skjóta rjúpu og
gæs með pabba þegar ég var
14, 15 ára. Svo veiddi ég á spún
sem krakki með pabba sem veiddi á
flugu en hann er mikill veiðimaður.
Sjálfur byrjaði ég ekki að veiða á flugu
fyrr en fyrir tíu árum,“ segir blaðamaðurinn og veiðiklóin Baldur Guðmundsson frá Kópaskeri.

Þingeyjarsýslurnar fegurstar
Baldur býr í Kópavogi í dag en leitar
gjarnan norður í veiðar. „Ég veiði mest
fyrir norðan. Þar eru nokkrar af bestu
silungsám landsins að mínu mati og
svo vita allir að Þingeyjarsýslurnar eru fegurstar. Þegar ég fer í rjúpu
fer ég nánast alltaf heim í Öxarfjörð.
Skemmtilegast finnst mér að veiða
urriða í Aðaldalnum, en svo er eitthvað óviðjafnanlegt við rjúpuna. Það
jafnast ekkert við það að veiða rjúpu
í jólamatinn í fallegum skógi. Ég er
ekkert sérstaklega mikið jólabarn en
kemst alltaf í gott skap við að fá rjúpu
í kistuna og vitneskjuna um að maður muni fá rjúpu og rjúpnasúpu um
jólin.“

Veiða í púkk
Baldur hefur þegar fengið ellefu rjúpur. „Ég fór fyrir hádegi fyrsta daginn
hér fyrir sunnan, rétt út fyrir þjóðgarð
í brjáluðu veðri og fékk átta stykki.

Núna meðhöndla ég
bringurnar eins og
góða steik en geri
svo súpu úr soðinu, úr beinum og
helstu innyflum og
brytja kjöt í súpuna“

Svo fór ég norður í árlega ferð með félögunum og bætti við þremur og læt
þar við sitja en við félagarnir veiðum
alltaf í púkk svo allir fái rjúpur,“ segir Baldur sem er alinn upp við rjúpu
matreidda á gamla mátann á jólunum
á æskuheimilinu. Sjálfur hefur hann
tekið upp nútímalegri aðferðir við
matseldina. „Eftir að ég fór að halda
jólin sjálfur breytti ég um aðferð.
Núna meðhöndla ég bringurnar eins
og góða steik en geri svo súpu úr soðinu, úr beinum og helstu innyflum og
brytja kjöt í súpuna. Þannig fæ ég bæði
rjúpuna af nýja mátanum og svolítið
af þeim gamla líka. Rjúpnasúpan er
jólin fyrir mér.“
iáh

Rjúpnasúpa Baldurs

n Niðurbrytjuð rjúpnabein, helstu
innyfli og læri steikt stuttlega með
hvítum pipar og salti.
n Af pönnunni fer allt í pott, auk
krafts, salts og pipars, og soðið í 4–5
klst. – jafnvel lengur.
n Búin til bolla úr smjöri og hveiti og
rjúpnasoðinu bætt út í. Hrært saman
með töfrasprota.
n Rjóma bætt út í eftir smekk og
kjötinu af lærunum bætt í súpuna.
n Borið fram með laufabrauði/
snittubrauði og smjöri.

Veiðikló
Aðaldalurinn er í
sérstöku uppáhaldi hjá Baldri
þegar kemur
að stangveiði.
Hér er hann
með fallega
veiði, neðan
virkjunar.

Snittur með reyktum
silungi

- innblásið af Evu Laufeyju Kjaran
n Hrærið 200 grömm af rjómaosti
við ólífuolíu, safa og börk af hálfri
sítrónu auk graslauks. Saltið og
piprið.
n Smyrjið þykku lagi á snittubrauð –
t.d. súrdeigsbrauð.
n Leggið klettasalat á sneiðina og
niðurskorinn reyktan silung.
n Sáldrið graslauk eða fetaosti yfir
og berið fram.

VETRARTILBOÐ
Við bjóðum 10% vetrarafslátt af öllum garðhúsum
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.
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50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,4m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Flatahrauni • Glæsibæ • Húsgagnahöllin • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri

14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152

16. nóvember 2017
37. tölublað, 7. árgangur

GUNNAR BIRGISSON EFTIR ORRA PÁL ORMARSSON

Kadilakkinn
Þar sem við hjónin sátum inni í lokuðu fundarherbergi ásamt 12 öðrum
sérfræðingum á teymisfundi vegna
fatlaðs barns okkar rann það upp fyrir
mér: Það að eiga barn með Downsheilkenni hlýtur að teljast til kadilakks fatlana. Þarna var iðjuþjálfi,
sjúkraþjálfi, sérfræðingar frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, talmeinafræðingur, sérkennarar og
margir fleiri – allir að sinna hraustu
heilbrigðu barni með sérþarfir. Okkur
var tjáð að líklegast yrðu teymisfundirnir aldrei jafn fjölmennir og nú, en
vá! Nokkrum dögum seinna var hóað
í Tákn með tali námskeið. Fyrir allan
leikskólann.
Hvernig væri ef við tækjum eins á
einstaklingum með geðsjúkdóma. Að
við skimuðum fyrir einkennum markvisst frá unga aldri og við tæki teymi
sem hjálpaði einstaklingnum og fjölskyldu hans í gegnum líf með geðsjúkdóm. Upplýsingaflæði til samfélagsins
væri betra og vitundarvakning ætti sér
stað um það að ekki sé hægt að „rífa
sig bara uppúr þessu“.
Að vera með geðsjúkdóm sést ekki
endilega utan á fólki. Einkennin eru
líklegast eins ólík og fólkið er margt,
vandamálin sem það glímir við óteljandi, skilningurinn hjá samfélaginu
stundum nánast enginn. Samt hafa
mestu snillingar mannkynsins líklega
glímt við þennan sjúkdóm og hver er
ekki til í að viðurkenna að fólk sem er
ólíkt manni auðgar lífið til muna, mismunandi skoðanir eru hollar.
Það er kannski óréttlátt að bera
þetta tvennt saman, að fæðast með
aukalitning – sem er ekki sjúkdómur
og það að vera með geðsjúkdóm. Samnefnarinn er þó augljós og ég sé skilninginn og virðinguna í okkar unga
fólki. Þar er ekki tiltökumál að vera
með greiningu, hver er svo sem ekki
með hana, tekið er tillit til allra.
Þangað til kadilakkinn rennir upp
hjá einstaklingum með geðsjúkdóma
skulum við leggja okkur fram við að
taka öllum einstaklingum heimsins opnum örmum og algerlega á
þeirra forsendum, með ást í hjarta
og virðingu. Það gagnast öllum, fólki
með geðsjúkdóma jafnt sem fólki með
sýnilega fötlun.
Katrín Árnadóttir

YAL
RO
Tryggir

FÖGNUM MEÐ
GUNNARI
BIRGISSYNI!

SKRAUTLEG FJÖLSKYLDUSAGA,
DAGSBRÚNARVERKAMAÐURINN SEM
VARÐ ATHAFNAMAÐUR OG
STORMASÖM PÓLITÍK.
BRÁÐSKEMMTILEG OG FRÓÐLEG –
ÞAÐ ER GOTT … AÐ LESA ÆVISÖGU!
Fimmtudaginn 23. nóvember kl. 17.00 fögnum
við útgáfu bókarinnar Gunnar Birgisson –
Ævisaga eftir Orra Pál Ormarsson í Bláa húsinu
á Siglufirði. Gunnar kynnir bókina og áritar.
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AÐGANGUR ÓKEYPIS – ALLIR VELKOMNIR!

öruggan bakstur

Auglýsingsíminn er 578-1190 og auglýsingar
sendist á auglysingar@fotspor.is

