
TUDOR RAFGEYMAR

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

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

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

Smitaði eiginmanninn 
af hlaupabakteríunni

Nýir þiNgmeNN 
og fráfaraNd

„Er ekki ritfær fyrr en ég 
hef fengið góðan latte-bolla“ 2. nóvember 2017 

35. tölublað, 7. árgangur 

Braun skeggsnyrtir
cruz-6

Kr. 16.900,-

Braun rakvél
cooltec ct2s
Kr. 29.900,-

vatnsheld

Átta bolla (1ltr.) pressukanna 
frá BODUM

Verð aðeins

  4.990,-

Gufusléttun 
fyrir öll efni
Kynnið ykkur einstaklega 

hentuga lausn sem 
hentar bæði heimilum og 

fyrirtækjum.

Tekur aðeins mínútu að 
gera tækið klárt til að slétta, 

lykthreinsa eða drepa rykmaura 
og aðrar óværur.

Margar gerðir og litir. 
Pokar og ilmspjöld ávallt á lager.

Þrifalegu ruslaföturnar

ormsson.is · umboðsmenn um allt land FuruVÖllum 5 • aKureYri • sÍmi 461 5000

Jóhanna Jónasdóttir á 
Skagaströnd fagnaði 100 
ára afmæli sínu í síðasta 
mánuði. Blaðamaður Ak-
ureyri Vikublaðs heimsótti 
Jóhönnu á Dvalarheimilið 
Sæborg í síðustu viku. Jó-
hanna, sem er heilsugóð 
og spræk miðað við aldur, 
segir hér frá lífinu í gamla 
daga, brunanum sem varð 
til þess að fjölskyldan bjó í 
hlöðunni um tíma, skoðun 
sinni á pólitík, ástinni og 
tengdamóður sinni sem var 
engin önnur en skáldkonan 
Guðrún frá Lundi.

„það mikilvægasta 
í lífinu er forvitni“
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Gríptu með þér gómsæta
samloku frá Kristjánsbakaríi

Smurbrauðsdömurnar okkar 
voru að koma með nýjar tegundir

Hrísalundi og Hafnarstræti

Samloka ásamt gosi
á einstöku tilboðsverði

í verslunum okkar
1. - 15. nóvember.

Íslendingar gengu til kosninga á 
laugardaginn. Úrslitin eru ljós. Í 
Norðausturkjördæmi datt Val-

gerður Gunnarsdóttir í Sjálfstæðis-
flokki út af þingi. Sömu sögu er að 
segja af Einari Brynjólfssyni, oddvita 
Pírata, og Benedikt Jóhannessyni, 
fjármálaráðherra og fyrrverandi for-
manni Viðreisnar. Nýir þingmenn 
kjördæmisins eru Albertína Friðbjörg 
Elíasdóttir, Samfylkingu, og Anna 
Kolbrún Árnadóttir, Miðflokki. Ak-
ureyri Vikublað tók stöðuna á frá-
farandi þingmönnum sem 
og nýjum þingmönnum 
kjördæmisins. Engin 
svör bárust frá Valgerði 
Gunnarsdóttur.

Nýir þingmenn og fráfarandi
Niðurstöður kosninga liggja fyrir. Í Norðausturkjör-
dæmi hélt Framsóknarflokkur sínum tveimur mönn-
um. Nýr flokkur, Miðflokkurinn, fær tvo menn inn. 
Píratar missa sinn mann en Samfylkingin bætir við 
sig manni. Sjálfstæðisflokkurinn missir einn af þrem-
ur, Vinstri græn halda sínum tveimur en Viðreisn 
missir sinn mann.

„Umbóta-
öflin eiga 

greinilega ekki 
upp á pallborðið 
hjá kjósendum, 
sérstaklega í þessu 
kjördæmi“

Samfylkingin bætti við sig manni 
í kjördæminu. Albertína Friðbjörg 
Elíasdóttir er nýr þingmaður Norð-
austurkjördæmis.

Hvernig var að vakna sem þing-
maður ?
„Satt best að segja þá er þetta enn ör-
lítið óraunverulegt en hefur sannar-
lega orðið raunverulegra eftir því 
sem liðið hefur á vikuna. Heilt yfir er 
þetta virkilega g ó ð 
tilfinning og 
ég er mjög 
spennt að 
leggja mitt 
af mörkum 
á Alþingi Ís-
lendinga.“

Æ t l a r ð u 
að flytja suður?

„Nei, ég ætla að búa áfram á Akur-
eyri en mun auðvitað að hafa aðset-
ur í Reykjavík til að sækja þing- og 
nefndarfundi. Bæði líður mér svo 
vel á Akureyri að ég vil alls ekki 
flytja og svo finnst mér mikilvægt 
að halda sterkum tengslum við kjör-
dæmið.“

Hefurðu gengið með þingmann-
inn í maganum í einhvern tíma?
„Nei, ég get ekki sagt það og ef þú 
hefðir spurt mig fyrir einum og hálf-
um mánuði hvort ég væri á leiðinni 
í framboð til Alþingis þá hefði ég 
þvertekið fyrir að það væri á dag-
skrá hjá mér. En svo gerðist þetta 
allt á ótrúlega skömmum tíma, rétt 
rúmur mánuður frá því ég var beðin 
um að taka sæti á listanum og þar til 
ég var kjörin á þing.“ 

Hvernig fannst þér kosninga-
baráttan?

„Heilt yfir þá var þetta virkilega 
skemmtileg kosningabarátta og 
mikil forréttindi að fá að ferðast um 

kjördæmið, kynnast fjölda frá-
bærs fólks og fá tækifæri 
að skyggnast svolítið á 
bak við tjöldin.“

Píratinn Einar Aðalsteinn 
Brynjólfsson, formaður 

þingflokks Pírata, dettur 
út af þingi eftir eins árs 
setu. Píratar eiga nú 

engan þingmann í kjör-
dæminu.

Úrslitin hljóta að vera 
mikil vonbrigði?

„Já, þetta eru mikil vonbrigði, enda 
vantaði ekki mikið upp á að ég næði 
inn. Þetta eru líka mikil vonbrigði 
hvað stóra samhengið varðar. Um-
bótaöflin eiga greinilega ekki upp á 
pallborðið hjá kjósendum, sérstaklega 
í þessu kjördæmi.“

Hvað klikkaði?
„Núna verðum við Píratar að greina 
hvað fór úrskeiðis, svo við getum gert 
betur næst.“

Hvað tekur nú við?
„Hvað mig sjálfan varðar þá sný ég 
aftur til fyrri starfa við Menntaskól-
ann á Akureyri.“

Anna Kolbrún Árnadóttir, Miðflokki, 
er ný inn á þing. Miðflokkurinn bauð 
fram í öllum kjördæmum og skilaði 
mestu fylgi sem nýr flokkur hefur 
fengið í Íslandssögunni. Í Norðaust-
urkjördæmi fékk flokkurinn 18,59% 
atkvæða.

Hvernig var að vakna sem þing-
maður?
„Það var undarleg tilfinning, ég vildi 
sjá árangur en gerði mér ekki grein 
fyrir að við myndum ná svona frá-
bærum árangri. Það var því í senn 

skrýtið og frábært að vakna.“
Hefurðu gengið með þingmanninn 

í maganum lengi?
„Nei, alls ekki, það eru aðeins nokkr-
ar vikur síðan ég tók ákvörðun um að 
gefa kost á mér fyrir Miðflokkinn.“

Hvernig verður framhaldið? 
Muntu flytja suður?
„Ég sé fyrir mér að ég þurfi að finna 
mér húsnæði á höfuðborgarsvæðinu 
en við fjölskyldan höfum ekki ætlað 
okkur að flytja suður, okkur líður 
mjög vel á Akureyri.“

Hvernig líst fjölskyldunni á nýja 
starfið?
„Henni líst mjög vel á nýja starf-

ið, vissulega 
nýjar aðstæð-
ur en ekkert 
sem við getum 
ekki greitt úr og 
fundið lausn á.“

 

Benedikt Jóhannesson, fjármála- og 
efnahagsráðherra, dettur út af þingi 
eftir eins árs setu. Þar með er enginn 
þingmaður Viðreisnar í kjördæminu.

Eru niðurstöður kosninga áfall? 
„Ekki beinlínis áfall því í stjórnmálum 
verður maður að vera við ýmsu búinn. 
En þetta eru auðvitað vonbrigði því að 
ég hafði mikinn áhuga á því að vinna 
áfram fyrir kjördæmið og hef haft 
ánægju af því.“

Hvernig túlkarðu stöðuna? 
„Skilaboðin í kosningunum eru 

í besta falli óljós og ólíklegt 
að mynduð verði stjórn með 
skýra stefnu.“

Hvað tekur við hjá þér? 
„Ég verð ráðherra þar til 
ný stjórn verður mynd-

uð. Ég hef alltaf fund-
ið mér meira en nóg 

að gera og reikna 
með að það verði 

áfram.“

iáh

Mikil 
vonbrigði

Enn örlítið 
óraunverulegt

Óljós skilaboð

Frábært að vakna 
sem þingmaður
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RAV4
ÁREYNSLULAUST

TIL ALLRA ÁTTA

Það er svo dýrmætt að geta kúplað sig út úr amstrinu og gefið sig allan í það sem veitir gleði. Náð fullkomnu jafnvægi. 
RAV4 endurstillir þig og kröfur þínar til aksturs. Mýktin er slík að þú kemst lengra og hærra, áreynslulaust í allar áttir  
og hönnunin er svipmikil að innan sem utan. Teygðu þig í það sem þú þráir. Komdu og reynsluaktu. 

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000
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Um pólitík og langlífi

Stuttaralegri kosningabaráttu er nú lokið og ljóst hverjir munu 
starfa í okkar umboði næstu fjögur árin – eða þar til við göngum 
næst til kosninga. Næstu skref eru í höndum forystumanna flokk-

anna sem munu máta sig saman næstu dagana í von um samhljóm og 
einingu.

Kosningaþátttaka  landans, sem hef-
ur mælst dvínandi síðustu áratugina, var 
81,2% í ár miðað við 79,2% í fyrra þegar 
hún náði sögulegu lágmarki. Það er því 
gleðiefni að þrátt fyrir að kosningar séu að 
verða hversdagslegur viðburður fer áhugi 
á stjórnmálum ekki þverrandi.

Ég veit þó um eina konu sem hefur 
aldrei haft áhuga á stjórnmálum en það er 
hin 100 ára Jóhanna Jónasdóttir sem prýð-
ir forsíðu blaðsins að þessu sinni. Það voru 
forréttindi að fá að heimsækja Jóhönnu á 
Dvalarheimilið Sæborg á Skagaströnd. Jó-
hanna, sem fagnaði 100 ára afmæli sínu í 
nýliðnum mánuði, er vel ern eftir aldri og man glöggt eftir lífinu í gamla 
daga. Þar að auki var hún tengdadóttir sjálfrar Guðrúnar frá Lundi og 
því ekki úr vegi að spyrja hana um skáldkonuna.

Stjórnmál eru oft  æsingamál. Sjaldan rífast dagfarsprúðir einstak-
lingar jafn mikið og þegar ráðist er gegn pólitískum hugsjónum þeirra. 
Stjórnmál tengjast tilfinningum, lífsgildum okkar og sannfæringu. Ef til 
vill er leiðin að langlífi sú að sniðganga þau með öllu.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

35. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017
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

BÍLAVERKSTÆÐI
NORÐURLANDS

ÞJÓNUSTUUMBOÐ
FYRIR BL

DRAUPNISGATA 6 ·  603 AKUREYRI ·  SÍMI 464 2111
BN@BNEHF.IS

HJÓLA-
STILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

NÝTT
BÍLA-

VERKSTÆÐI
Á GÖMLUM

GRUNNI

Hress Bjarkey Olsen Gunnars-
dóttir var spræk á kosninga-
vöku Vinstri grænna.

fjör á kosninganótt

Nýr þingmaður Albertína 
Friðbjörg Elíasdóttir brosti 
sínu breiðasta á kosninga-
vöku Samfylkingarinnar.

Kát Eva Hrund 
Einarsdóttir lét 
sig ekki vanta á 
kosningavöku 
Sjálfstæðismanna.

Sjálfstæðispartí Gunnar 
Gíslason var brosandi þegar 
Akureyri Vikublað kíkti á 
kosningavöku Sjálfstæðis-
manna á Akureyri.

ánægð með 
árangurinn 
Þórunn Egilsdótt-
ir, oddviti Fram-
sóknarmanna 
í kjördæminu, 
sagðist stolt af 
árangrinum. 
„Við héldum 
þingmannafjölda 
okkar, sem er afar 
góður árangur í 
ljósi aðstæðna.“

Spennt fyrir kvöldinu 
Mínerva Björg Sverrisdóttir, 
sem sat í 6. sæti framboðs-

lista Framsóknarflokksins 
í Norðausturkjördæmi, var 

mætt í kosningavöku síns 
flokks.

Studdi sitt fólk Erla Björg Guðmundsdóttir var í góðum 
félagsskap þegar hún mætti á kosningavöku Samfylkingar-
innar á Akureyri.

fjör Vinstri græn 
héldu sína kosn-
ingavöku á efri 
hæð Café Amour.



Samhentir óska útgerð og áhöfn 
Bjargar EA 7 til hamingju 

með nýtt og glæsilegt skip

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími 575 8000 • www.samhentir.is
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EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  

Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 

JEPPA OG JEPPLINGA.  

Viftutækni

gummi@ktak.is

Hræðileg 
hrekkjavaka
Hrekkjavaka var haldin 
hátíðleg víða um heim á 
dögunum. Íslendingar 
verða duglegri að taka 
þátt með hverju árinu. 
Hjónin Hildur Halldórs-
dóttir og Jón Ísleifsson 
eru þekkt fyrir sín hrylli-
legu hrekkjavökupartí.

gestgjafar Hildur Halldórs-
dóttir og eiginmaður hennar, 
Jón Ísleifsson, halda árlega 
hrekkjavökupartí þar sem 
ekkert er til sparað. Hjónin 
voru glæsileg í ár að vanda.

rauðhetta og úlfurinn Margir leggja 
mikinn metnað í búninga og gervi.

Hrói 
höttur 
Það væri 
óskemmti-
legt að rek-
ast á þennan 
Hróa hött 
í Skírisskógi.

grimmileg-
ur jólasveinn 
Jólaálfurinn fékk 
heldur slæma 
meðferð hjá þessum 
drykkfellda jólasveini.

dauður bambi Hrekkjavaka 
hefur verið að ryðja sér rúms á 
Íslandi.

Klassík 
Drakúla og 
aðrar vampírur 
fara á stjá á 
hrekkjavöku.

metnaður 
Hans Jóns-
son tekur 
hrekkja-
vökuna 
alvarlega.

Óhugnaður Í hrekkja-
vökupartíi á laugardags-
kvöldið var hver búningur-
inn öðrum hræðilegri.



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 vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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Siglingatæki
Furuno FAR-2x17, X-Band Radar m/ 6.5’ loftneti
Furuno FAR-2x17, X-Band Radar m/ 4’ loftneti
Furuno MU-190, 19” IMO skjár
Time Zero Professional, MaxSea siglingahugbúnaður, 2 stk. 
Tölvur frá Brimrún, fyrir Time Zero, 2 stk. 
Furuno FMD-3100, ECDIS, 2 stk. 
Furuno GP-170, GPS staðsetningatæki, 2 stk. 
Furuno FA-150, AIS tæki
Aflestrarskjáir frá Brimrún, 3 stk.
Cassen & Plath seguláttaviti
Furuno SC-110, GPS áttaviti

Fiskileitartæki 
Furuno FCV-1900G, CHIRP dýptarmælir, 3 kW
Furuno DFF3, FFS dýptarmælir, 3 kW
WASSP, fjölgeisladýptarmælir, 80 kHz, 1 kW
Furuno CI-68, straummælir, 244 kHz
Marport M4

Fjarskiptatæki 
uruno FM-8900, GMDSS VHF talstöðvar, 2 stk
Furuno FM-4721, VHF talstöð
Furuno FS-1575, GMDSS MF/HF talstöð
Furuno Felcom 18, GMDSS Standard-C tæki
Furuno NX-700B, veðurriti (NavTex)
Furuno KU-100, VSAT, internet og tal yfir gervitungl
Tölva frá Brimrún, fyrir VSAT
Palo Alto PA-200, eldveggur
Iridium Open-Port, gervitunglasími
Furuno PR-850, GMDSS spennugjafi
Furuno PR-300, GMDSS spennugjafi
McMurdo R5, GMDSS VHF talstöðvar, 3 stk
McMurdo S5, AIS neyðarbaujur, 2 stk
McMurdo G5A, EPIRB neyðarbauja
Viðvörunar panell fyrir GMDSS í brú
Rafmagnstafla fyrir GMDSS
3G netbeinir

Annar búnaður 
Thies Clima, vindmælir
David Clark, hjálma samskiptakerfi
Veinland, vökustöð (BNWAS)
Símkerfi
Neyðarsímar, innanskips, 3 stk
Kallkerfi
Paging kerfi
FM og sjónvarpsdreifikerfi með lekum kóax
KNS gervihnattadiskur fyrir sjónvarp
32”, 47” og 60” sjónvörp, 14 stk
Skrifstofutölvur, 5 stk
Skjáveggur
32” tölvuskjáir, 2 stk
23” tölvuskjáir, 5 stk
NMEA dreifikerfi með skiptaraplötu í brú

Óskum útgerð og áhöfn til hamingju með glæsilegt skip
Eftirtalinn búnaður frá Brimrún er í Björgu EA 7

MAREIND
Grundarfirði

Sími 438 6611Reykjavík - Sími 5 250 250 – Akureyri - Sími 5 250 260

fullt nafn, aldur og starfs-
titill? „Brynhildur Þórarinsdóttir, 
47 ára, rithöfundur og dósent við 
Háskólann á Akureyri.“

Stjörnumerki? „Meyja (án þrifa-
áráttu).“

Nám? „Íslenskufræðingur með 
kennsluréttindi.“

fjölskylduhagir: „Gift Þóroddi 
Bjarnasyni prófessor, við höfum búið 
á Akureyri í 13 ár. Börnin eru þrjú, 
Þorbjörg, 12 ára, Þórarinn, 9 ára, og 
Anna Kristín, 8 ára. Bónusbörnin 
Valgerður og Bjarni eru fullorðin og 
flutt að heiman. Yngsti fjölskyldumeð-
limurinn er Ronja páfagaukur. Hún 
er fimm ára. Þetta misserið búum við 
reyndar í Cork á Írlandi þar sem við 
deilum húsi með músafjölskyldu.“

fædd og uppalin? „Fædd á 
Landspítalanum í Reykjavík, ólst upp 
í ömmuhúsi við Landakotstúnið til 
átta ára aldurs, flutti þá í Seljahverfið 
í Breiðholti. Þar var mikið fjör, hálf-
smíðuð hús og hættur úti um allt og 
glás af krökkum.“

Hvað er best við Norðurland? 
„Hlíðarfjall (þegar nægur snjór er).“

mottó? „Ef við viljum breyta heim-
inum byrjum við á okkur sjálfum.“

Hvað óttastu? „Kóngulær – það 
er ekki gagnkvæmt, þær elska mig. 

(Það er reyndar mjög heppilegt fyrir 
ferðafélaga mína hvað pöddum finnst 
ég bragðgóð).“

Í hverju ertu best? „Er meistari 
í að skera út grasker. Fæ þannig útrás 
fyrir bælda myndlistarhæfileika.“

Í hverju ertu lökust? „Ég er 
fullkomlega taktlaus og því hörmu-
legur dansari. Get ekki lært dansspor, 
get ekki einu sinni gert sundur-
saman leikfimihopp með höndum og 
fótum á sama tíma. Fann til mikillar 
samkenndar með Magnúsi Magnúsi 
Magnússyni í áramótaskaupinu í 
fyrra. Er jafn vonlaus söngvari.“

fyrirmynd? „Astrid Lindgren, 
Guðrún Helgadóttir, mamma; kon-
urnar sem gott er að líta upp til (á 
tímabili var það reyndar Kenny Dal-
glish).“

Uppáhaldshljómsveit?
„Duran Duran, nema hvað. Keypti 

fyrsta gjaldeyrinn til að ganga í að-
dáendaklúbbinn og fékk handskrifað 
bréf frá John  Taylor  að launum. Það 
var ekki auðvelt að kaupa gjaldeyri 
árið 1985 en fullkomlega þess virði.“

fallegasti staður á Íslandi? 
„Ég hrífst af fallegum stöðum með 
forna sögu, segi Þingvellir og Ás-
byrgi.“

Uppáhaldsstjórnmála-
maður? „Nýjasti þingmaður 

Akureyringa, Albertína Friðbjörg 
Elíasdóttir, er strax orðin uppáhalds-
stjórnmálamaðurinn minn. Sakna 
annars Baracks Obama mikið.“

Uppáhaldsmatur? „Humar og 
jólarjúpur (minnir mig, ég kann ekki 
að skjóta svo ég hef ekki smakkað 
þær árum saman).“

Uppáhaldsdrykkur? „Er ekki 
ritfær fyrr en ég hef fengið góðan 
latte-bolla.“

Uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Horfi mest á glæpaþætti á Net-
flix, fátt er betra eftir langan dag 
við barnabókaskrif en að fylgjast með 
eltingaleik við raðmorðingja.“

leyndur hæfileiki? „Ég man 
undarlegustu tölur, til dæmis númer 
á hótelherbergjum í gegnum tíðina 
og símanúmer vina minna þegar ég 
var átta ára. Man líka rithönd fólks 
og þekki sendanda bréfa á skriftinni. 
(Þar sem ég þekki engin andlit er 
betra að segja mér símanúmer eða 
fæðingardag til að ég þekki fólk aftur, 
helst að afhenda mér það handskrif-
að).“

Samskiptamiðill? „Facebook. 
Vann einu sinni við símasölu en þarf 
núna að taka mig taki til að nota 
síma.“

Kisur eða hundar? „Kisur, hef 
búið með Kötu kisu og Ragga kisa. 

Kata yfirgaf nágranna minn og settist 
að hjá mér þegar ég bjó í Þingholtun-
um í Reykjavík. Raggi flutti einn 
daginn frá okkur til nágrannakonu 
okkar hér á Akureyri. Ég kann vel við 
þetta sjálfstæði í köttum.“

Hvaða vefsíðu heimsækirðu 
oftast? „Íslensku fréttamiðlana, 
norsku veðurstofuna – og auðvitað 
kennsluvefinn minn sem ég þarf 
að fylgjast með og uppfæra www.
islendingasogur.is“

Hvaða lag kemur þér í gírinn? 
„Psycho Killer með Talking Heads. Ég 
dansa fullkomlega við það lag.“

Besti rithöfundur allra 
tíma? „Astrid Lindgren.“

Uppáhaldsbók? „Þær eru 
margar. Bróðir minn ljónshjarta, 
Ronja ræningjadóttir, Gúmmí-
Tarzan, Jón Oddur og Jón Bjarni.“

morgunmatur? „Já, á hverjum 
degi, hvort sem það er hafragrautur 
eða egg og beikon. Við fjölskyldan 
tökum langa morgunstund með 
mat og lestri, þá fara allir slakir 
í skólana sína.“

á hvaða útvarpsstöð er 
stillt í bílnum þínum? 
„Rás 1, keyri helst langleið 
þegar Vera Illugadóttir er á 
dagskrá.“

Hlakkarðu til jólanna? „Ég 
hlakka alltaf til jólanna en núna 
eru allir extra spenntir hjá okkur. 
Komum til Íslands á Þorláksmes-
su eftir fimm mánaða Írlands-
dvöl og keyrum svo norður 
fyrir áramót. Krakkarnir hlakka 

mikið til að hitta vini sína í Brekku-
skóla aftur.“

Hvað er spennandi fram 
undan? „Var að senda fimmtándu 
barnabókina mína í búðir og það 
verður spennandi að fylgjast með 
því hvernig krakkar taka Gulbrandi 
Snata og nammisjúku njósnurun-
um. Mínir krakkar voru strangir 
ritstjórar og þeir eru ánægðir með 
útkomuna. Mér finnst það reyndar 
besti mælikvarðinn. Þau réðu því t.d. 
að söguhetjurnar eru átta og níu ára 
systkini sem búa á Akureyri. Þriðja 
aðalpersónan er hins vegar önnur 
dýrategund en mannskepna … Ég 

viðurkenni þó að 
það er svolítið 

skrýtið 
að sitja 
í Cork og 
fylgjast með 
bókinni 

sinni öðlast 
eigið líf.“

Brynhildur Þórarinsdóttir, rithöfundur og dósent, var að senda frá sér sína fimm-
tándu barnabók. Uppáhaldsrithöfundur Brynhildar er Astrid Lindgren sem 
einnig er ein af fyrirmyndum hennar.

YfirHeYrSlaN: BrYNHildUr þÓrariNSdÓttir

Mynd: Gassi
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Skipatækni óskar útgerð og áhöfn Bjargar EA 7

til hamingju með nýtt og glæsilegt skip
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Sorbact - Græn sáralækning

Klíniskar rannsóknir sýna 
bata á sveppasýkingu* 

hjá yfir 85% þátttakenda
*candida albicans

Fyrir tilstilli vatnsfælni bindast allir helstu sárasýklar og 
sveppir við umbúðirnar. Sýklarnir verða óvirkir og hætta 
að fjölga sér, án sýkla- eða sveppadrepandi efna. Virkar 
á VRE og MOSA sárasýkla. Skaðar ekki nýjar frumur. 
Ótakmörkuð notkun. Engar aukaverkanir. Ekkert ofnæmi.

Sveppasýkingar
 - í húðfellingum -

Einföld og áhrifarík, húðvæn meðferð
Þægilegur grisjuborði, passar í nára, undir brjóst 

og magafellingar. Engin krem eða duft.

Vökvatæki ehf

Hönnun - Ráðgjöf - Innflutningur - Sala - Þjónusta

Móhella 4D, 221 Hafnarfjörður
Sími 861-4401
Netfang vt@vokvataeki.is
Veffang www.vokvataeki.is

Ryðfrí framleiðsla

* Magnstillilokar
* Rafstýrðir on/off lokar
* Rafstýrðir stjórnlokar
* Sambyggðir lokar

Ryðfrí ástengi AISI 316

Eigum til á lager ástengi með
renndum 25 og 30 mm götum.
Tengin afhendast með kílspori
og gati fyrir stoppskrúfu.

Valmet vökvamótorar Vökvadælur og mótorar

Getum útvegað vörur frá nánast öllum framleiðendum á hagstæðum verðum!

Einnig varahlutir og viðgerðir

Valmet - Berarma - Eaton/Charlynn - Atos - BLB

Ófærð á Siglufirði Tökur af annarri seríu sjónvarpsþáttanna Ófærðar voru í 
fullum gangi á Siglufirði á dögunum.

Björg 
komin heim
Nýr togari Samherja, Björg EA 7, lagðist að bryggju á 
þriðjudaginn.

fjöldi fólks tók á móti 
Björg  EA  7 sem lagðist að 
bryggju í hádeginu á þriðju-

daginn. Björg er nýtt skip Samherja, 
smíðað í Tyrklandi og lagði af stað 
til Íslands 15. október. Björg  EA  7 
er nefnd í höfuðið á Björgu Finn-
bogadóttur, móður Þorsteins Más 
Baldvinssonar, forstjóra Samherja. 
Skipið er rúmir 58 metrar á lengd og 
tæpir 14 metrar á breidd. Rithöfund-

urinn Óskar Magnússon, stjórnarfor-
maður í Samherja, sigldi með Björgu 
heim þar sem þessar línur urðu til:

Ferðalok
Hlaðin tilfinningum siglir 

Björg EA inn Eyjafjörð til heimahafn-
ar. Fánum prýdd býr hún sig undir 
að færa landsmönnum björg í bú um 
mörg ókomin ár. Vélin malar, það 
glampar á haf og brú og andar hlýju 
frá köldu stálinu.

Björg Skipið var 
smíðað í Tyrklandi 
þaðan sem það 
lagði af stað þann 
15. október.

mæðgin Björg er 
nefnd í höfuðið á 
Björgu Finnboga-
dóttur, móður 
Þorsteins Más 
Baldvinssonar, for-
stjóra Samherja.

glæsilegt skip Myndirnar af Björgu tók Þórhallur Jónsson.



Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
•  Auk þess rekum við öfluga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Með allt á hreinu í 15 ár

•  Gluggaþvottur
•  Aðalhreingerningar
•  Viðhald gólfefna
•  Bónleysing og bónun gólfefna
•  Salernis- og kísilhreinsun

•  Teppa- og flísahreinsun
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
•  Auk þess rekum við öfluga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Með allt á hreinu í 15 ár

•  Gluggaþvottur
•  Aðalhreingerningar
•  Viðhald gólfefna
•  Bónleysing og bónun gólfefna
•  Salernis- og kísilhreinsun

•  Teppa- og flísahreinsun
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og  
heimili í verslun okkar
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Viðtal

lífið er rysjótt, eins og þar 
stendur, stundum er það gott 
og stundum slæmt,“ segir Jó-

hanna Jónasdóttir á Skagaströnd sem 
fagnaði 100 ára afmælinu sínu þann 
15. október síðastliðinn. Jóhanna 
tekur á móti blaðamanni Akureyri 
Vikublaðs í rúmgóðu og hlýlegu her-
bergi sínu á Dvalarheimilinu Sæborg 
á Skagaströnd. Hjá henni eru dætur 
hennar tvær, Guðrún og Dagný, sem 
koma daglega til hennar í heimsókn 
en þær eru einnig búsettar á Skaga-
strönd. Systurnar sitja og prjóna við 
borð sem prýtt er blómvöndum eftir 
afmælið en móðir þeirra hefur lagt 
handavinnuna á hilluna.

lítið afmælisbarn
Jóhanna vill ekki gera mikið úr stóraf-
mælinu og segir athyglina sem hún 
hefur fengið óþarfa og allt of mikla. 
„Það er ekkert öðruvísi að vera 100 
ára. En fólkið mitt hélt veislu,“ segir 
Jóhanna sem segist ekki vera mikið 
fyrir að halda upp á afmæli. „Ég er 
ekkert afmælisbarn og hef aldrei ver-
ið. Og verð líklega aldrei,“ segir hún 
og hlær.

fæddi tvíbura
Jóhanna fæddist árið 1917 á Fjalli í 
Skagabyggð en bærinn er fyrir margt 
löngu kominn í eyði. Hún ólst upp á 
Fjalli og var yngst í hópi fimm systk-

ina. Hún giftist Angantý Jónssyni og 
eignaðist með honum tvíburana Guð-
rúnu og Sigurbjörgu, sem nú er látin, 
og Bylgju áður en þau skildu. Jóhanna 
eignaðist svo dótturina, Dagnýju, og 
yngsta barnið, Gísla. Hún segist ekki 
hafa vitað að hún bæri tvö börn und-
ir belti fyrr en hún fór af stað með 
tvíburana. „Ekki fyrr en barnið kom. 
Mér fannst voðalegt að þegar fyrra 
barnið var fætt ætti ég eftir að fæða 
það seinna.“

missti heimilið í bruna
Tengdamóðir hennar, móðir Ang-
antýs, var engin önnur en rithöfund-
urinn Guðrún frá Lundi. Fjölskyldan 
bjó hjá tengdaforeldrum hennar á 
Mallandi á Skaga um tíma en þaðan 
fluttu þau að Fjalli. Þegar tvíburarnir 
voru um það bil fjögurra ára brann 
húsið á Skaga ofan af fjölskyldunni. 
„Það var ömurlegt ár. Það var allt 
ónýtt,“ segir hún en fjölskyldan hafð-
ist við í hlöðunni fram að hausti þegar 
hún fékk hús á Skagaströnd.

tengdadóttir guðrúnar frá 
lundi
Jóhanna talar fallega um tengdamóð-
ur sína. „Hún var góð kona. Hún var 
mér voða góð að minnsta kosti.“ Jó-
hanna viðurkennir að hafa lesið bæk-
ur Guðrúnar en þær fjalla að mestu 
leyti um íslenskt sveitalíf. Aðspurð 

segist Jóhanna kannast við margt sem 
þar er talað um. Enn fremur segist hún 
varla muna eftir tengdamóður sinni 
öðruvísi en skrifandi. „Hún varla sá né 
heyrði svo maður varð að kalla á hana. 
Maðurinn hennar kunni ekki að meta 
að hún sæti og skrifaði. Hann vildi 
geta komið heim í mat og að maturinn 
væri tilbúinn en þá var kannski eldur-
inn dauður. Það gerðist víst stundum 
og þá þurfti hann að byrja á því að 
kveikja eldinn og var ekki sáttur.“

Sat og skrifaði
Nafna rithöfundarins, dóttir Jóhönnu, 
kannast við að afi hennar hafi ekki 
verið hrifinn af skrifum konu sinnar. 
„Hann var frekar ör í skapi en hún 
fremur hæglát. Hún var mér afskap-
lega góð. Ég sá hana aldrei skipta 
skapi,“ segir Guðrún og Dagný systir 
hennar tekur undir: „Þótt hún væri 
ekki amma mín var hún mér afskap-
lega góð, það litla sem ég kynntist 
henni. Hún gaf mér jólagjafir, eins 
og hinum systrunum,“ segir Dagný. 
Fyrsta bók Guðrúnar kom ekki út fyrr 
en árið 1946 þegar hún var orðin 59 
ára. Nafna hennar og ömmubarn segir 
það rétt að bækurnar hafi ekki verið 
vinsælar til að byrja með. „En það kom 
ekki í veg fyrir að þær væru mikið 
lesnar en þetta þóttu engar bókmennt-
ir, nema þá kerlingabókmenntir. Í dag 
þykja þær flottar.“

Brenndi skrifin
Mæðgurnar eru sammála um að Guð-
rún frá Lundi hafi verið á undan sinni 
samtíð. „Hún ætlaði ekki að gefa þetta 
út og brenndi allt sem hún skrifaði en 
hélt þó eftir slitrum af Dalalífi,“ segir 
Guðrún sem hefur lesið allar bækurn-
ar og það oft og mörgum sinnum. 
„Mér hefur alltaf þótt vænt um hann 
Jón í Dalalífinu, þótt hann væri svona 
mikið upp á kvenhöndina,“ segir hún 
en Dagný systir hennar hristir haus-
inn og segir Jón bölvaðan drullusokk. 
„Mér þykir nú samt vænt um hann, 
eins og hann er. Hann er breyskur 
maður,“ bætir Guðrún við.

lífið betra í gamla daga
Jóhanna hefur lifað tímana tvenna. 

Hæglega má halda því fram að aldrei 
hafi orðið jafn miklar breytingar á ís-
lensku samfélagi og öldina sem hún 
hefur upplifað. Hún segist sakna lífs-
ins eins og það var í gamla daga. „Ætli 
manni finnist ekki lífið hafa verið betra 
þá. Ég skil ekkert í þessari tækni,“ seg-
ir hún en neitar að hún hafi áhyggjur 
af framtíðinni eða hvert heimurinn sé 
að fara. „Það fer sem fer ef vill, eins og 
þar stendur. Ég hef engar áhyggjur.“

Saknar vinnunnar
Hún segist ekki muna mikið eftir 
stríðinu enda hafi áhrifa þess lítið gætt 
í sveitinni. Hún stundaði búskap lengst 
af en stóð svo vaktina í frystihús-
inu þar til hún var að nálgast áttrætt. 
Hins vegar segist hún aldrei hafa haft 
áhuga á heimilisstörfum. „Ég var mikil 
sveitakona og náði vel til dýranna. Ég 
kunni betur við mig í útihúsunum,“ 
segir hún og játar að hún sakni stund-
um vinnunnar. „Svona öðru hverju. 
Ég vann í frystihúsinu þar til því var 
lokað. Það er stundum einmanalegt.“

Blómarækt og kindur
En hvað með áhugamál? 

„Ég hef aldrei átt nein áhugamál. 
Ekki til,“ segir hún en dætur hennar 
grípa inn í og nefna blómarækt. „Hún 
hefur alltaf haft áhuga á blómum. Alls 
staðar sem hún bjó kom hún upp 
blómagarði. Og svo hefur hún alltaf 

„Maður-
inn henn-

ar kunni ekki að 
meta að hún sæti 
og skrifaði“

„Það mikilvægasta 
í lífinu er forvitni“

Jóhanna Jónasdóttir á Skagaströnd fagnaði 100 ára afmæli sínu í síðasta mánuði. Blaðamaður Akureyri Vikublaðs heimsótti Jóhönnu 
á Dvalarheimilið Sæborg í síðustu viku. Jóhanna, sem er heilsugóð og spræk miðað við aldur, segir hér frá lífinu í gamla daga, brunan-
um sem varð til þess að fjölskyldan bjó í hlöðunni um tíma, skoðun sinni á pólitík, ástinni og tengdamóður sinni sem var engin önnur en 
skáldkonan Guðrún frá Lundi.

aldarafmæli Jóhanna segist ekki hafa 
verið mikið afmælisbarn og líklega verði hún 
það aldrei.
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elskað kindur.“ Jóhanna samsinnir því 
að hún hafi líklega talist hafa græna 
fingur. „Ætli það ekki, en blómaá-
huginn hefur minnkað. Ég er orðin 
svo löt að ég nenni ekki að hugsa um 
þau.“

reykt kjöt í uppáhaldi
Þrátt fyrir háan aldur er Jóhanna vel 
ern. Hún er fín til fara og er nýkom-
in úr klippingu. „Það hefur alltaf skipt 
mig máli að líta vel út,“ segir hún og 
viðurkennir að hún hafi fylgst með 
tískunni í gegnum tíðina. „Kannski 
ekki beint, en óbeint. Það er aldrei 
hægt að lifa í sveit algjörlega í tísku,“ 
segir Jóhanna sem fer reglulega út að 
ganga þegar veðrið er gott. 

en hverju þakkar þú góða 
heilsu? 
„Ætli það sé ekki góður og hollur ís-
lenskur matur og hreyfing. Ætli ég hafi 
ekki verið talin hraust alla ævi. Mér 
finnst reykt kjöt best. Ég veit að það er 
ekki það hollasta. Ný soðin ýsa finnst 
mér líka voðalega góð, með smjöri og 
kartöflum þótt það hafi ekki alltaf ver-
ið til smjör,“ segir hún en hafnar því 
að fjölskyldan hafi einhvern tímann 

liðið skort. „Ég man ekki eftir því. Við 
höfðum alltaf nóg.“

Stjórnmál eru vitleysa
En hvað með dægurmálaþrasið, fylgist 
hún eitthvað með stjórnmálunum? 
„Allt slíkt fer alveg fram hjá mér. Ég 
er ekki í svoleiðis vitleysu. Uss. Nei 
ég pæli ekki í slíku. Ég hef aldrei ver-
ið pólitísk. Ég veit ekki hvað það er,“ 
segir Jóhanna sem þó horfir alltaf á 
fréttir í sjónvarpinu en að sögn dætra 
hennar eru fréttir það eina sem hún 
horfir á. En hvað er það sem hún veit 
í dag sem hún hefði viljað vita fyrr. 
„Það er æði margt. Það mikilvægasta 
í lífinu er forvitni. Það held ég,“ segir 
hún og játar að hún sé forvitin. Dóttir 
hennar skýtur inn í brosandi að það 

kallist ekki forvitni heldur fróðleiks-
fýsn. „Það viljið þið kalla það,“ segir 
Jóhanna og brosir.

aldrei í f lugvél
Þrátt fyrir langa ævi hefur Jóhanna 
lítið ferðast um heiminn. „Ég hef 
aldrei farið út fyrir landsteinana og 
langar ekki til þess. Því fer fjarri. Ég 
hafði gaman hér áður fyrr af að ferðast 
innanlands og fór gjarnan í orlofsferð-
ir. Ég hef ekki heldur farið í flugvél og 
langar það ekki.“ 
En hvað með sólarströnd? 

„Nei. Það er næg sól hér,“ segir hún 
og bætir við að þótt hún hafi búið fyr-
ir sunnan þegar hún var ung hafi það 
ekki átt við hana. „Alls ekki. Það er 
langt síðan ég hef farið til Reykjavíkur 
og sem betur fer,“ segir hún ákveðin. 
Að sama skapi segist hún aldrei hafa 
verið mikið fyrir böll og skemmtanir. 
„Ég hef aldrei drukkið. Ég hata það 
eins og pestina, áfengið. Það er mikið 
böl,“ segir hún en viðurkennir að hafa 
á tímabili reykt sígarettur. „Það gerði 
ég einhvern tímann en mig langar ekki 
til að byrja á því aftur.“

Óttaleg þvæla í dag

Aðspurð segir hún unglingsaldurinn 
skemmtilegasta  aldursskeiðið. „Þá 
var ég að fást við búskap,“ segir hún 
og samsinnir því að hennar unglings-
skeið hafi verið töluvert frábrugðið 
því sem unglingar í dag upplifi. „Mér 
fannst miklu skemmtilegra í gamla 
daga. Þetta er óttaleg þvæla í dag. Það 
er helst engin kyrrð,“ segir hún og 
neitar að hún vilji vera yngri en hún 
er. Ég vil bara vera 100 ára. Samt líður 
mér ekki eins og ég sé svona gömul en 
ég hugsa bara ekkert út í það.“

ástin skiptir máli
En hvað með ástina? Skiptir ástin 
miklu máli í lífinu? 

„Hún hlýtur að skipta miklu máli 
en ég hef aldrei verið mikið fyrir svo-
leiðis.“ 
En þú hefur orðið ástfangin? 

„Já, en það hefur ekki verið meira,“ 
segir hún og tekur fyrir að hún hafi 
gaman af körlunum á dvalarheimilinu. 
„Það held ég ekki. Ég hef ekkert með 
karla að gera,“ segir hún og hlær.

Hittast daglega
Mæðgurnar hittast á hverjum degi. 
Drekka saman kaffi og spjalla á með-

an systurnar prjóna en Jóhanna seg-
ist löngu hætt allri handavinnu. Hún 
viðurkennir að það sé notalegt að fá 
þær. „Ég held að ég saknaði þeirra ef 
þær kæmu ekki,“ segir hún og játar því 
að þær séu góðar vinkonur. Systurnar 
segjast koma alla morgna um klukkan 
10.30. „Við erum orðnar svo gamlar, 
erum báðar orðnar ekkjur, og höfum 
ekkert annað að gera. Við sitjum hjá 
henni með prjónana til hádegis.“

Óttast ekki dauðann
Jóhanna kann vel við sig á Sæborg en 
þangað kom hún fyrir þremur árum. 
Fram að því hafði hún séð um sig sjálf. 
Hún segir lífið líða mishratt. „Stund-
um er lífið snöggt og stundum seinlátt. 
Tíminn líður sæmilega núna,“ segir 
hún og bætir við að það sé langt síðan 
hún var ung kona í sveitinni. 
En hvað ætlar þú þér að verða gömul? 

„Ég pæli ekkert í því. Ég sofna bara 
þegar þar að kemur.“ 
En óttast þú dauðann? 

„Ég kvíði honum ekkert. Hvers 
vegna ætti ég að kvíða honum? Mér er 
bara spurn,“ segir hin 100 ára Jóhanna 
Jónasdóttir að lokum.

iáh

„Það er langt 
síðan ég hef 

farið til Reykja- 
víkur og sem betur 
fer“

Í réttum Myndin var tekin fyrir 
þremur árum þegar mæðgurnar 
kíktu í réttir en Jóhanna hefur 
alltaf verið hrifin af búfénaði.

mæðgur Guðrún og Dagný heimsækja 
móður sína alla morgna.

guðrún frá lundi Jóhanna bjó um tíma 
með fjölskyldu sína heima hjá tengdaforeldrum 
sínum en tengdamamma hennar var skáldkonan 
Guðrún frá Lundi.
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þekking – reynsla – þjónusta

Hafraklattar
n 250 g lint eða bráðið smjör
n 60 g púðursykur (það var meira en 
þrisvar sinnum meiri sykur í upphaf-
legu uppskriftinni. Þessi 60 g eru alveg 
við sársaukamörk en ég hef ekki notað 
sætuefni og held því þessu sykur-
magni inni. Þetta verður nú að vera 
gott á bragðið)
n 300 g hafragrjón
n 80 g hveiti (ég hef prófað að setja 
heilhveiti í staðinn og það má alveg en 
þá fannst mér áferðin ekki alveg eins 
góð)
n 60 g Fast Hera80 súkkulaðiprótein 
frá Fitnessvefnum
n 2 egg
n 1 tsk. vanillusykur
n 1 tsk. vanilludropar (mér finnst 
vanillubragðið betra af sykrinum en 
dropunum en hef þetta 50/50)
n 1 tsk. matarsódi
n 1/2 tsk. salt
n 1 tsk. kanill
n 1/2 bolli rúsínur
n 50 g bolli suðusúkkulaði/70% 
súkkulaði (ég nota oft dropana frá 
Nóa Siríus vegna þess hve það er þægi-

legt og ég þarf þá ekki að skera neitt 
niður en það er auðvitað minna sykur-
magn í 70% súkkulaðinu.)

Þetta er eins einfalt og hægt er, öllu 
blandað saman í skál, nema rúsínun-
um og súkkulaðinu, og hrært í vélinni 
þangað til þetta hefur blandast vel. 
Þá er rúsínunum og súkkulaðinu bætt 
saman við, búnar til klessur í stærð 
sem hentar og bakað við 180°C í 8–10 
mínútur.

Hrökkbrauð
n 1 dl hörfræ
n 1 dl sólblómafræ
n 1 dl graskersfræ (í raun er hægt að 
nota hvaða fræ eða fræblöndur sem er)
n 1 1/2 dl gróft hafragrjón
n 3 dl heilhveiti
n 1 1/2 tsk. salt
n 1 1/4 dl olía (það má nota alls kyns 
olíu, t.d. sólblómaolíu, olíu af sólþurkk-
uðum tómötum eða fetaosti)
n 2 dl vatn
smátt saxaðir sólþurrkaðir tómatar að 
vild (má sleppa)

Nóg er að skella þessu saman í skál 
og hræra smá þangað til allt hefur 
blandast saman. Það er þó ekki verra 
að leyfa hörfræjunum að liggja aðeins 
í vatninu, t.d. á meðan sólblóma-
fræin eru ristuð, þ.e. ef maður vill fá 
aðeins sterkara bragð. Það er alls ekki 
nauðsynlegt samt. Þá er best að skipta 
deiginu í tvennt og fletja út á tveimur 
plötum. Þægilegast er að setja aðra 
örk af bökunarpappír ofan á og fletja 
svo út með höndunum og reyna að 
hafa þetta eins þunnt og hægt er. Eftir 
að deigið hefur verið flatt út er mjög 
gott að dreifa smá sjávarsalti yfir. Þetta 
er svo bakað við 180°C í ca. 10–12 
mínútur.
Þessi uppskrift kemur frá 
Karen Malmquist, samstarfskonu 
minni. 

„Súkkulaði“-hrákaka
Oft finnst mér hrákökur ekkert sér-
staklega góðar, einkum og sér í lagi 
þar sem það virðist ansi oft vera í þeim 
hnetusmjör sem mér finnst ekki gott. 
Þessi hrákaka er samt algjör dásemd 

og hefur t.d. slegið í gegn í saumó.
n 250 g döðlur
n 1 banani
n 1 dl hafragrjón
n 2 msk. kakó
n 1 banani
n 1 askja jarðarber (eða önnur ber eða 
ávextir sem fólki lystir)
n 50 g suðusúkkulaði/70% súkkulaði 
(brætt)

Sjóða þarf döðlurnar í litlu vatni í 
5–10 mínútur en þá eiga þær að vera 
orðnar mjúkar. Þá er vatninu hellt af og 
döðlurnar maukaðar í matvinnsluvél 
eða með töfrasprota, ásamt bananan-
um, hafragrjónunum og kakóinu. Þá er 
blöndunni þrýst í form (ég hef notað 
hringinn utan af lausbotna formi ofan 
á kökudiski en það er ekki nokkur leið 
að færa kökuna til eftir á) og kælt í 
frysti eða ísskáp á meðan ávextirnir eru 
brytjaðir niður. Bananasneiðar og berin 
eru sett ofan á kökuna og að lokum 
brædda súkkulaðið. Þetta er svo borið 
fram með ís eða þeyttum rjóma.

Ég hef alltaf verið á hlaupum en 
byrjaði ekki að hlaupa að neinu 
viti fyrr en fyrir þremur árum,“ 

segir kennarinn og hlauparinn Anna 
Berglind Pálmadóttir. Anna Berglind 
glímdi við meiðsli í fyrra en er smám 
saman að komast af stað aftur. „Ég er 
komin á fæturna en verð að passa mig 
og get ekki gert jafn mikið og ég helst 
vildi,“ segir Anna sem hefur að mestu 
leyti fært sig yfir í fjallahlaup. „Ég hef 
ekki gefið hin hlaupin upp á bátinn en 
ég er aðallega í fjallabröltinu núna. Það 
er mun skemmtilegra að hlaupa í nátt-
úrunni en að hlaupa í hringi á braut og 
það fer líka betur með skrokkinn.“

Smitaði eiginmanninn
Önnu Berglindi hefur tekist að smita 
eiginmanninn af hlaupabakteríunni. 
„Það er dásamlegt að eiga þetta sport 
saman,“ segir hún en fjölskyldan er til-
tölulega ný flutt heim frá Spáni þar sem 
hjónin nutu þess að hlaupa úti í hitan-
um. „Hér heima er takmarkaður tími 
til að æfa saman en við æfðum mikið 
saman úti. Nú förum við reglulega út 
að hlaupa en okkar hjónaferðir snúast 
orðið algjörlega um hlaup,“ segir hún 
og bætir við að þau ætli sér að flytja aft-
ur út eftir óákveðinn tíma.

Keppti fyrir Ísland
Anna Berglind, sem er 38 ára, keppti 
fyrir hönd Íslands á Smáþjóðaleikun-
um og Evrópubikarmóti árið 2015. 
„Minn ferill byrjaði mjög seint en það 
er fjöldi fólks sem er jafnvel eldra en 
ég sem er að gera ótrúlega flotta hluti. 
Ég held að það sé hægt að vera í þessu 
fram eftir öllu. Það er allt hægt.“
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„Minn fer-
ill byrjaði 

mjög seint en það 
er fjöldi fólks sem 
er jafnvel eldra en 
ég sem er að gera 
ótrúlega flotta 
hluti“

Smitaði eiginmanninn 
af hlaupabakteríunni
Hlaupadrottningin Anna Berglind Pálmadóttir hefur 
að mestu leyti fært sig yfir í fjallahlaupin. Anna Berg-
lind segir hér frá hlaupaferlinum auk þess sem hún 
deilir sínum uppáhaldsuppskriftum með lesendum.

Komin af stað eftir 
meiðsli Anna Berglind 
hefur alltaf verið 
hlaupandi en fór ekki 
að hlaupa markvisst fyrr 
en fyrir þremur árum.
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 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Þessi pistill er 
ekki um kosningar!

enda nennir enginn að lesa enn 
einn misgáfulegan pistil frá 
sjálfskipuðum fræðingi í póli-

tík. Tölum hins vegar um barnaefni.
Ég horfi oft á teiknimyndir með 

dóttur minni og það er óhætt að segja 
að upp vakni ýmsar spurningar við 
slíkt áhorf. Hér eru nokkrar af þeim 
spurningum:

Hvernig er þetta með þessa 
Hvolpasveit? Hvernig fjármagnar hún 
starfsemi sína? Er það með flugelda-
sölu? Er Kisusveitin samkeppnisaðili á 
þeim markaði? Hvað gerist svo þegar 
hvolparnir verða kynþroska? Kynja-
hlutföllin eru þannig að það er mikil 
hætta á vinslitum og ástarsorg.

Fara hvolparnir á eftirlaun þegar 
þeir eru stálpaðir eða er þeim bara 
lógað? Hvað með Hænulínu og bæj-
arstjórann? Er virkilega enginn sem 
mótmælir þeirri spillingu að bæj-
arstjórinn skipi hænuna sína sem 
aðstoðarbæjarstjóra? Af hverju er 
ekki löngu búið að taka skipstjórnar-
réttindin af þessum gaur sem er alltaf 
að lenda í sjávarháska?

Svo hef ég miklar áhyggjur af 
því að yngsta kynslóðin alist upp 
við þá vitleysu að  Megas  sé hrútur í 
Hvolpasveitarþáttunum.

Það mætti halda að póstmanns-
starfið í litlu ensku sveitaþorpi sé æv-
intýri líkast ef eitthvað er að marka 
þættina um póstinn Pál. Það er nú 
reyndar alveg stórmerkilegt að hann 
haldi starfinu enda er hann alltaf seinn 
með mikilvægar póstsendingar til 
sveitunga sinna, oft vegna klaufagangs.

Svo er það Bubbi Byggir, mig dauð-
langar að vita hvort hann hafi leyfi frá 
skipulagsyfirvöldum í sínu sveitar-
félagi til allra þessara framkvæmda 
sem hann er endalaust í. Er svo ekkert 
eftirlit með honum? Hann virðist geta 
byggt allan fjandann eins og honum 
sýnist án þess að viðeigandi eftirlits-
stofnanir skipti sér af.

Já, þessar teiknimyndir bjóða upp 
á ýmislegt skrítið sem er ekki alltaf 
mjög raunsætt. Svona svipað og ís-
lensk stjórnmál.

 
Theodór Ingi Ólafsson

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


