
Erla Björg, framkvæmdastjóri Marz Seafood  
í Stykkishólmi – frumkona í fallegum bæ

Gamalt eldhús við 
Ægisíðuna í 
nýjum búningi
- litið inn til Ernu Svölu 
og Kristjáns

Matarsíður Úlfars 
–  lamb - þorskur - kalkúnn

Valdi uppi-
standsnámskeið 
fram yfir 
saumanámskeið
- viðtal við Önnu Þóru 
Björnsdóttur

Söðlaði um á 
miðjum aldri
- Ásthildur 
Gudjohnsen segir frá 
stórri ákvörðun
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Góð umhirða húðarinnar skiptir 
miklu máli og skilar sér á fjöl-
breyttan hátt, bæði í heilbrigði 
húðarinnar, viðspyrnu við húð-
vandamálum og almennt aukinni 
vellíðan. Mestu skiptir að bjóða 
húðinni ekki upp á annað en 
100% náttúrleg efni og byggja á 
þeim krafti sem býr í íslenskum 
jurtum. Það gerir einmitt fyrir-
tækið Purity Herbs á Akureyri 
sem á að baki yfir 20 ára reynslu 
í framleiðslu á snyrtivörum fyrir 
alla aldurshópa, unga sem eldri, 
konur sem karla. Því það er 
aldrei of snemmt að byrja að 
hugsa vel um húðina og heldur 
aldrei of seint. 

Norðmenn heillaðir af 
Kraftaverki
Meðal margra vörutegunda í 
framleiðslu Purity Herbs er 
smyrsl sem fyrirtækið hefur 
framleitt um árabil og ber ein-
faldlega nafnið Kraftaverk. Krem-
ið inniheldur m.a. öflugar ís-
lenskar jurtir á borð við vallhum-
al, fjallagrös, hjartarfa og hlað-
kollu ásamt möndluolíu, bývaxi 
og ilmkjarnaolíum en jurtirnar 
hafa þekkta eiginleika til sótt-
hreinsunar og vinna gegn sýkl-
um og sveppum. Ásta Sýrusdótt-
ir, framkvæmdastjóri Purity 
Herbs, segir fyrirtækið koma til 
með að leggja mjög aukna 
áherslu á sölu þessarar vöru á 
erlendum mörkuðum sínum á 
næstunni en Kraftaverk, sem 
raunar ber nafnið Viking Balm 
erlendis, hefur fengið mjög góð-
ar viðtökur í Noregi og selst 
þangað í þúsundatali. Nýlega 
var undirritaður samningur við 
sænska heilsukeðju og segist 
Ásta eiga von á á samskonar 
magni í sölu á Kraftaverki þang-
að.

„Kraftaverk hefur reynst við-
skiptavinum okkar mjög vel á 
þurra húð og við ýmsum húð-
vandamálum. Í raun má segja að 

Kraftaverk hafi mjög vítt svið og 
er einfaldlega gott við öllu fyrir 
alla. Kraftaverkið er 100% nátt-
úrulegt og við heyrum oft frá við-
skiptavinum sem segja okkur 
ýmsar sögur um góða og áhrifa-
ríka virkni þessa smyrslis,“ segir 
Ásta.

Eitthvað við allra hæfi
Purity Herbs selur framleiðslu 
sína víða um heim og hefur fyrir-
tækið nýlokið viðamiklum breyt-
ingum á útliti allra framleiðslu-
vara sinna. Það þýðir að vörurn-
ar birtast viðskiptavinum í sama 
útliti, hvort heldur sem er í versl-
unum á Íslandi eða erlendis. 
Ásta segir góðan gang í sölunni 
erlendis, líkt og hér á landi um 
þessar mundir en fyrirtækið 
framleiðir snyrtivörur og krem 
fyrir ungabörn sem þá sem eldri 
eru, konur sem karla, elskendur, 
sérstaka línu fyrir húðvandamál, 
líkamskrem, Undrakrem og fjöl-
breytta vörulínu af andlitskrem-
um. Og fleira mætti telja. 

Allir finna því eitthvað við sitt 
hæfi í vörum Purity Herbs og líkt 
og áður segir er aldrei of seint 
að byrja að nota góð krem fyrir 
húðina. Þannig má auka vellíðan 
á auðveldan hátt. 

Mannskepnan var upphaflega 
hönnuð til að geta hlaupið uppi 
bráð eða flýja villidýr sem vildu 
snæða okkur. Heilinn var þess 
vegna stilltur inn á að hvetja 
okkur til að hvíla líkamann til að 
geta verið í stakk búin að bjarga 
lífi okkar, ýmist við fæðuleit eða 
flótta og það gátu oft verið mikil 
átök. Nú er öldin önnur og í ljós 
er komið að við þurfum að end-
urstilla þessa heilastöð. Við hvíl-
um okkur og hvílum en þufum 
ekki að elta neina bráð eða 
flýja. Niðurstöður rannsókna 
sýna að hreyfing hefur lífeðlis-
fræðileg áhrif sem segir að 
starfsemi líffæranna okkar sé 
ekki í hámarki nema við hreyfum 
okkur og forðumst langvarandi 
kyrrsetu. Á því er því ekki lengur 
neinn vafi þótt við vildum gjarn-
an trúa öðru og halda bara 
áfram að hvíla okkur. En það er 
samt líka komið í lós að við þurf-
um ekki að fara í „cross fit“ eða 
„iron man“ til að gera líkaman-

um sem mest gagn heldur duga 
æfingar á borð við göngur eða 
sund prýðilega til að viðhalda 
hreysti. 

Hláturinn lengir lífið!
Það er svo gott að hlæja. Kímni-
gáfa er ekki öllum gefin en flest-
um líður vel þegar þeir hlæja. 
Tilraunir hafa verið gerðar á bið-
stöðvum þar sem hópur fólks 
bíður iðjulaus þegar einn í hópn-
um byrjar að hlæja. Það líður 
undantekningalust ekki á löngu 
þar til allur hópurinn smitast og 
skellihlær án þess að vita af 
hvaða ástæðu. Hláturinn hefur 
þannig sameiningamátt og allir 
eru vinir þótt þeir þekkist ekkert. 
Það verða til jákvæðir straumar. 
Hvort sem markmiðið er að lifa 
sem lengst eða ekki er óneitan-
lega skemmtilegra að hafa gam-
an á meðan maður er að því, 
þannig líður okkur vel. Hlæjum 
því eins mikið og oft og við get-
um!
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Útgefandi: Athygli ehf.

Ritstjóri: Sólveig Baldursdóttir (ábm)

Blaðamenn: Sólveig Baldursdóttir, 

Jóhann Ólafur Halldórsson, 

Óttar Guðmundsson o.fl.

Ljósmyndir: Þormar V. Gunnarsson o.fl.

Umbrot: Athygli ehf.

Auglýsingar: Inga Ágústsdóttir. Sími 515-5206.

GSM 898-8022, inga@athygli.is

Prent un: Landsprent ehf.

Dreift með prentaðri útgáfu Morg un blaðsins 

föstudaginn 20. mars 2015.

Fæðuleit eða flótti

RITSTJÓRASPJALL
Sólveig Baldursdóttir ritstjóri.

– á besta aldri

Sími: 587 6000 - Netfang: info@trex.is

Nánari upplýsingar átrex.is

Trex er eitt af stærstu rútufyrirtækjum landsins með áratuga 
reynslu í þjónustu við hópa. Eigum bíla fyrir litla og stóra 

hópa allt frá 14 sæta bílum upp í 70 sæta bíla. Hafið 
samband og látið okkur um aksturinn!

EKKI FLÆKJA FERÐINA
 TAKTU RÚTU!

Jón Þorsteinsson og Ásta Sýrusdóttir í Purity Herbs hafa lokið endurhönnun á útliti allra framleiðsluvara fyrir-
tækisins og er hún nú samræmd, bæði fyrir innlendan markað og erlendan. 

Kraftaverk sem gerir kraftaverk!

Kraftaverk, smyrsli sem ber nafnið Viking Balm í enskumælandi löndum 
og Viking Salve í Noregi. Norðmenn hafa sannarlega uppgötvað græð-
andi áhrif þess og fjölþætta virkni á húðina. 
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Lesin leiðstögnÁætlun

IOYO 9 - 9a Reykjavík - Þórsmörk

Vor- og haustferðir  
í Þórsmörk

SUMARIÐ  2015

Reykjavík (BSÍ Bus Terminal)

Hveragerði (N1 Gas Station)

Selfoss (Campsite)

Selfoss (N1 Gas Station)

Hella (Campsite)

Hella (Kjarval Supermarket)

Hvolsvöllur (N1 Gas Station)

Seljalandsfoss (Waterfall)

Þórsmörk (Húsadalur)

Stakkholtsgjá Canyon

Þórsmörk (Básar)

Þórsmörk (Langidalur)

Stakkholtsgjá Canyon

Þórsmörk (Húsadalur)

FRÁ

08:00
08:40
08:55
09:00
09:35
09:40
10:15
10:45

 12:00   12:30
12:45

 13:10   15:00
 15:15   15:20

15:35
15:50

19:30
20:20
20:25
20:30
20:55
21:00
21:10

 21:30   21:40
 22:55

16:00
16:40
16:55
17:00
17:25
17:30
18:00
18:30
 19:40 

DAGLEGA
1/5 - 15/10**

DAGLEGA
13/6 - 31/8

DAGLEGA
13/6 - 31/8

9 - Gildir 1. maí - 15. október

Þórsmörk (Básar)

Þórsmörk (Langidalur)

Stakkholtsgjá Canyon

Þórsmörk (Húsadalur)

Seljalandsfoss (Waterfall)

Hvolsvöllur (N1 Gas Station)

Hella (Kjarval Supermarket)

Hella (Campsite)

Selfoss (Campsite)

Selfoss (N1 Gas Station)

Hveragerði (N1 Gas Station)

Reykjavík (BSÍ Bus Terminal)

FRÁ

15:00
 15:15   15:20

15:35
16:00
17:15
17:45
17:55
18:00
18:25
18:30
18:40
 19:35 

20:00
20:10

20:40
21:40** 

 22:00   22:10
22:20
22:25
22:50
22:55
23:05
 23:45 

07:20* 
07:30*

08:00
09:00
09:30
09:35
09:40
10:05
10:10
10:20
 11:15 

DAGLEGA
1/5 - 15/10**

DAGLEGA
13/6 - 31/8

DAGLEGA
14/6 - 31/8

9a - Gildir 1. maí - 15. október

  **  Vega- og veðurskilyrði ákvarða hvort fjallvegir eru aðgengilegir.

***  Á þessum stöðum, frá 1. maí - 13. júní og 15. september - 15. október þarf að bóka brottfarir fyrir hádegi  
 hjá skálaverði fjallaskálans.

    *  Bóka þarf morgunbrottför frá Básum og Laugardal hjá umsjónamanni fjallaskálans fyrir kl. 21:00 kvöldið áður

 Komur   Brottfarir

Kyn
ntu þér 

alla
 kosti

na á

www.io
yo

.is



Á bekknum
hjá Óttari Guðmundssyni lækni

Stykkishólmur er fallegasti bær landsins. 
Þegar ekið er í átt til bæjarins fagnar 
Breiðafjörður ferðalangnum kumpánlega 
og tekur hann í fang sér. Helgafell kinkar 
kolli á dulúðgan hátt og minnir á sögu 
staðarins. Reimt er á nesinu og frá jöklin-
um í vestri stafar yfirnáttúrulegum áhrif-
um. Fólkið á þessum stað hlýtur að búa 
yfir einhverjum frumkrafti frá öllum þess-
um fjöllum, eldstöðvum, hrauni, jökli og 
sögu. Eyrbyggja býr í hverjum hól. 

Ég ók til Stykkishólms á dögunum til að 
taka tali Erlu Björg Guðrúnardóttur, for-
stjóra fyrirtækisins Marz Seafood. Veðrið 
var með versta móti og aðvaranir veður-

stofunnar klingdu í eyrum þar sem við ók-
um gegnum snjófjúkið á leiðinni. Við hitt-
umst á skrifstofunni við aðalgötuna en ók-
um saman á Audi sportbíl þessa 250 
metra sem eru á milli vinnunnar og heimil-
is Erlu í einu elsta og fallegasta húsi bæj-
arins. Við settumst niður í grænmálaðri 
stofu innan um stórkostlegt málverkasafn. 

Erla er ung glæsileg kona, snaggara-
leg í hreyfingum, talar eins og sá sem 
valdið hefur. Í viðtalinu sat hún undir stórri 
mynd eftir Gunnlaug Blöndal. Smám sam-
an var eins og hún rynni saman við fyrir-
myndina í frumkonuna sem er upphaf alls. 

Hvaðan kemurðu?
Ég á mjög fjölbreytilegan bakgrunn. 

Fædd á Íslandi en bjó bæði í Danmörku 
og Manchester sem barn. Við fluttum 
heim þegar ég var 6 ára og ég bjó í Kefla-
vík, Laugarvatni og í Breiðholtinu. Ég 
gekk í ansi marga skóla sem barn og ung-
lingur. Annars verðurðu að fyrirgefa að ég 
er aðeins annars hugar. Klara dóttir mín 
var nefnilega að fá bílpróf og er að keyra í 
fyrsta sinn í þessu veðri. 

Hvernig var uppeldið?
Ég er alin upp í alkóhólisma og erfiðu 

hjónabandi svo að ég ákvað strax á ung-
lingsárunum að flytja að heiman eins fljótt 
og ég gæti. Það gerði ég 15 ára gömul, 
eignaðist barn 16 ára og skildi við barns-
föður minn þegar ég var 19 ára. Þetta var 
snöggsoðið uppeldi þar sem ég ól mig 

mest upp sjálf og varð að þroskast og 
taka ábyrgð á sjálfri mér. 

Hvað gerðist svo?
Ég kynntist manninum mínum, Sigurði 

Ágústssyni frá Stykkishólmi, þegar ég var 
23 ára og flutti fljótlega með honum hing-
að vestur. Síðan hef ég búið hér. 

Þú kallar þig Guðrúnardóttur, afhverju?
Mamma og pabbi skildu. En þegar ég 

var 19 ára sendi stjúpfaðir minn mér bréf 
og sagði að ég hefði alltaf verið rangt 
feðruð. Maðurinn S.S. sem ég hafði litið á 
sem föður minn væri það ekki heldur ann-
ar maður, B. að nafni. Þetta kom mér á 
óvart en við S.S. vorum aldrei tengd svo 
að hann bara hvarf úr mínu lífi. Alkóhól-
isminn gerði það að verkum að heimilis-
aðstæður voru eins og martröð fjölskyldu-
ráðgjafans. Ég var um árabil í viðtölum hjá 
Andrési Ragnarssyni sálfræðingi til að 
greiða úr þessari flækju og sættast við 
fortíðina og gekk það ágætlega.

Nú heyrist umgangur í forstofunni og 
Klara er komin ásamt unnustanum, heil á 
húfi. Það glaðnar yfir Erlu og hún segir 
dótturinni að hún sé í blaðaviðtali hjá 
geðlækni svo undarlegt sem það hljómar. 
Dóttirin blikkar ekki auga enda greinilega 
alvön alls kyns furðufuglum sem drepa 
niður fæti á þessum stað. 

Hvað með B. pabba?
Jú, jú, hann viðurkenndi að hann væri 

faðir minn og við fengum kirkjubókunum 

breytt með dómi eftir DNA rannsókn. 
Hann sýndi mér takmarkaðan áhuga og 
við náðum ekki því sambandi sem ég 
kannski hefði vonast til. Konan hans var 
ekki sérlega hrifin af því að eignast stjúp-
dóttur sem komin var yfir tvítugt svo að 
minna varð úr samskiptum en efni stóðu 
til. Dóttir mín hefur sýnt honum áhuga og 
viljað hitta hann af því að hún á ekki ann-
an afa og vonandi ná þau saman. Kannski 
á samband okkar tveggja líka eftir að 
verða ágætt. Það væri bara gaman. 

Skólaganga?
Ég hætti í skóla eftir grunnskólann og 

fór að vinna hjá Eimskip. Þegar ég hafði 
hitt manninn minn og flutt hingað vestur 
fór ég að hafa huga að námi og las til 
stúdentsprófs utanskóla í Fjölbrautaskóla 
Vesturlands og settist eftir það í HR í við-
skiptafræði. Ég kláraði HR á tveimur og 
hálfu ári bæði í skólanum og utanskóla og 
stofnaði fljótlega eftir það eigið fyrirtæki í 
fiskbransanum árið 2003. Mér gekk mjög 
vel í skóla þegar ég komst í gang, fékk 
verðlaun og alls konar viðurkenningar 
enda þótti ég einstaklega talnaglögg hjá 
Eimskip forðum. 

En maðurinn þinn?
Hann er af þessari gömlu útgerðarfjöl-

skyldu hér í Hólminum. Foreldrar hans 
eru Rakel Ólsen og Ágúst Sigurðsson 
sem ráku fjölskyldufyrirtækið Agustsson. 
Við rekum tvö aðskilin fyrirtæki en við er-

Stykkishólmur er yndislegur staður í fallegasta bæjarstæði á landinu. „Þetta er ættarsamfélag og býsna erfitt að vera aðkomumaður en ég er orðinn hluti af þessu samfélagi enda gift 
manni sem á rætur hérna.“

Bara með konur í vinnu 
Viðtal við Erlu Björg Guðrúnardóttur, forstjóra Marz Seafood í Stykkishólmi
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Nóa páskaeggin eru órjúfanlegur hluti af lí� okkar allra. Alltaf ljúffeng, alltaf 
með sama góða bragðinu. Og vitið þið bara hvað? Við vönduðum okkur 

alveg sérstaklega í ár, því við vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. 
Við óskum ykkur alls hins besta um páskana.

Þau eru tilbúin

facebook.com/noisirius

Súkkulaðið í páskaeggjum 

Nóa Síríus er QPP

(Quality Partner Program) 

framleiðsla sem stuðlar að 

sjálfbærni og betri aðbúnaði 

starfsfólks í kakóræktun.
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um reyndar bæði með útibú í Danmörku 
og víðar. Ég er að kaupa og selja fisk út 
um allan heim og versla bæði við mann-
inn minn og aðra samkeppnisaðila. 

Ertu bara með konur í vinnu?
Já, við erum 8 konur sem vinnum hjá 

mér bæði hér heima og í Danmörku. Það 
er gott að vera með konur í vinnu. Þær 
hafa önnur gildi en karlar, eru duglegar 
og samviskusamar og bjartar. Konurnar 
sem vinna hjá mér eru sérstakar og sér-
tækar. Hver og ein hefur einhverja eigin-
leika sem henta fyrirtækinu sérlega vel. 
Sumar eru karllægar en þær eru allar töff-
arar. En þetta er orðið að vörumerki hjá 
okkur og við höldum því á lofti; við erum 
konurnar sem rekum fyrirtæki á Íslandi. 
Ímyndin er að við séum skilvirkar, vand-
virkar og heiðarlegar. 

Tekst það?
Já, það tekst. Þetta er ekki hefðbund-

inn vinnustaður heldur annað heimili okk-
ar. Við erum ekki bara vinnufélagar heldur 
myndast sterk tengsl sem líkjast fjöl-
skyldutengslum. Við hittumst mikið og 
gerum hluti saman, hlaupum og keppum í 
þríþraut, förum í ræktina og borðum sam-
an. Við veljum hvern nýjan starfsmann af 
mikilli kostgæfni eins og við værum að 
velja okkur tengdason. Allt verður að 
stemma svo að hún geti unnið með okkur. 

Hvernig stjórnandi ertu?
Ég er alltaf hrein og bein og segi mína 

skoðun. Annaðhvort kann fólk við mig 
eða ekki. Allavega gengur fyrirtækið vel. 

Fjölskyldan?
Við Sigurður eigum eina dóttur, Klöru 

Sól, sem er í Versló. Fyrir áttum við Sig-
urður sitt hvora dótturina en þær eru 
Snædísi Sif 26 ára og Rakel 23 ára, báðar 
í Englandi við nám og störf. Við erum 
mjög náin sem fjölskylda. 

Stykkishólmur?
Yndislegur staður í fallegasta bæjar-

stæði á landinu. Þetta er ættarsamfélag 
og býsna erfitt að vera aðkomumaður en 

ég er orðinn hluti af þessu samfélagi 
enda gift manni sem á rætur hérna. 

En er ekki Stykkishómur bara orðinn 
sumarbústaðahverfi fyrir Reykvíkinga?

Jú, það hefur bæði sínar jákvæðu og 
neikvæðu hliðar. Það er gaman að sjá 
hversu vel menn hafa gert við sum húsin 
og halda þeim vel við en auðvitað er 
óeðlilegt að bara sé búið í húsunum 
nokkra mánuði á ári. Það er engin sál í 
þessum húsum yfir vetrartímann, bara 
myrkur. Þetta hefur haft í för með sér að 
fasteignaverðið hefur hækkað upp í það 
óendanlega og ungt fólk á erfitt með að 
festa kaup á húsnæði í gamla bænum. 
Aðalvandamálið er samt að þetta fólk 
borgar ekkert útsvar svo að við sem hér 
búum þurfum að borga mun meira en 
eðlilegt getur talist. 

Hvernig sérðu framtíð bæjarins?
Ég sé Stykkishólm sem ferðamanna-

stað enda eru möguleikarnir endalausir. 
Bærinn er eins og Róm, byggður á sjö 
hæðum. En hann þarf að breytast svo að 
ferðamennskan geti þrifist. Hér er allt 
meira og minna lokað yfir vetrartímann 
sem fælir fólk frá. 

Áhugamálin?
Þau eru mjög fjölbreytt. Ég geng á fjöll 

og stunda veiðar. Búin að fara á Mont 
Blanc og Kilimanjaro og fleiri fjöll. Ég er 
með pungaprófið enda sagðist maðurinn 
minn ekki vilja giftast mér fyrr en ég hefði 
það í hendinni. Annars er fjölskyldan aðal-
áhuagmálið enda erum við maðurinn 
minn mjög góðir vinir og gerum allt sam-
an. Hann leyfir mér að blómstra og við er-
um sérstök hjón. Við erum ólík en við 
bætum hvort annað upp. 

Tilvalinn páskaglaðningur!

Löngumýri, 801 Selfoss
Kjartan H. Ágústsson, sími 486 5581 / 893 5518
rabarbia@rabarbia.is

» Rabarbarasulta

» Greni- og fíflasýróp

» Rabarbarakaramellur

Skoðun geðlæknis
Þetta var skemmtileg heimsókn á 
Stykkishólm. Erla Björg er eins og 
óbeislað náttúruafl; heillandi, hrein-
skiptin og falleg. Hún er dugleg og 
kraftmikil og segir sína skoðun. 
Mestu skiptir að hún er laus við alla 
sjálfsvorkunn og hefur alltaf neitað 
að vera gerð að fórnarlambi. Hún 
stendur með báða fætur á jörðinni 
og leggur raunhæft mat á aðstæð-
urnar. Hún rennur saman við kven-
hetjurnar úr Eyrbyggju; Geirríði Þór-
ólfsdóttur og Þuríði Barkardóttur og 
fleiri sem voru ekki einhamar heldur 
sóttu sér afl og styrk inn í jökulinn 
sjálfan

Hjá Erlu starfa einungis konur. „Þetta er orðið að vörumerki hjá okkur og við höldum því á lofti; við erum konurnar sem rekum sjávarút-
vegsfyrirtæki á Íslandi.“ 

Erla býr í einu elsta og 
fallegasta húsi bæjarins.
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Umboðsaðili: Celsus
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup, Nettó og Fríhöfninni.

Sjúkraþjálfarar og íþróttafólk
mæla með AstaZan frá Lifestream

Losnaði við
verki og bólgur

á 3 vikum

Vefjagigt

Ásdís Ómarsdóttir þjáðist af verkjum vegna 
vefjagigtar í 14 ár og var hjá sjúkraþjálfara 
reglulega. Með Lifestream AstaZan losnaði hún 
við festumein, bólgur og verki. Hún þakkar Asta-
Zan betri líðan, betri svefn og meira úthald sem 
skapar fleiri gæðastundir með fjölskyldunni.

„Núna hef ég tíma til 
annarra og betri hluta 
og nýt þess að vera til.“

• Lagar og fyrirbyggir bólgur,
stirðleika og eymsli. 

• Eykur styrk, hreyfigetu 
 og endurheimt.

• Styrkir húðina í sól og 
vetrarkulda.

* T.d.: Astaxanthin, oxidative stress, inflammation and cardiovascular dise. 
Pub. Future Cardiol. 2009 Jul;5(4). Effect of astaxanthin supplementation on 
muscle damage and oxidative stress. Pub J Sports Med Phys Fitness. 2012 Aug;52(4).  

Astaxanthin, 4mg
Lutein, 4mg
Lífrænt E-vítamín, 10mg

Ritrýndar læknarannsóknir hafa birst í fagtímaritum 
sem sýna fram á virkni innhaldsefna.

Astaxanthin, oxidative stress, inflammation and cardiovascular 
dise.  Pub. Future Cardiol. 2009 Jul;5(4)

  Effect of astaxanthin supplementation on muscle damage and 
oxidative stress. Pub J Sports Med Phys Fitness. 2012 Aug;52(4  Fjölmargar ritrýndar læknarannsóknir sem

birtar hafa verið í hinum ýmsu fagtímaritum 
sýna fram á virkni innhaldsefna AstaZan.*



Svona varð þetta horn eftir breytingarnar. Neðri innréttingin var látin halda sér en hún lengd og uppþvottavél bætt við. Nýjar flísar og borðplata setja nýjan stíl á eldhúsið. 
Takið eftir blómapottinum sem Erna notar sem ílát undir stórar silfurskeiðar og verður um leið skraut í eldhúsinu. Erna velur að hafa fáa hluti í eldhúsinu og láta þá sjást.
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Heimili Ernu Svölu Ragnarsdóttur, fram-
kvæmdastjóra Alto Bistro í Norræna hús-
inu, og Kristjáns Sverrissonar, forstjóra 
Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, er í 
fallegu húsi við Ægisíðuna, húsi sem 
móðir Ernu Svölu bjó í þar til hún dó. Þau 
Erna og Kristján hafa búið heimili sitt fal-
legum munum. Hlutina hafa þau eignast 
ýmist í gegnum erfðir eða á ferðum sínum 
í útlöndum en þau hafa verið búsett í 
Finnlandi, Svíþjóð, Búlgaríu, Danmörku og 
nú síðast á Ítalíu áður en þau fluttu aftur 
heim til Íslands. 

Fyrst eftir að þau fluttu aftur heim 
fannst Ernu ýmislegt vanta á Íslandi sem 
hún hafði vanist að væri sjálfsagður hlutur 
þar sem þau höfðu búið í útlöndum. Einna 
helst var það hráefni til matargerðar en 
Erna fékk mikinn matargerðaráhuga í arf 
frá móður sinni. Eldhúsið er því mikilvæg-
ur staður á heimili þeirra hjóna. Það var 
barn síns tíma en þau Erna og Kristján 
hafa í sameiningu breytt því og lagað að 
eigin þörfum, án þess þó að rífa allt út og 
setja inn nýtt. Veggur milli eldhúss og 
borðstofu var fjarlægður og eldhúsinn-
rétting þannig lengd og stækkuð. Sett var 
inn gaseldavél og Kristján kom einnig 
uppþvottavél fyrir í eldhúsinu. Þau notuðu 

það gamla með nýju og þar sést óbrigðull 
smekkur Ernu Svölu vel en honum má 
lýsa sem hlýlegum, praktískum og lausum 

við tildur. Smekkurinn er sannarlega öðru-
vísi en mjög öruggur. Erna segir að Krist-
ján hafi kvartað töluvert yfir sumum breyt-

ingum sem hún vildi gera en þegar upp 
var staðið hafi hann verið sammála henni 
í flestu og lagt sitt til sem mjög oft reynd-
ist verða til bóta. Hann vann svo flestar 
breytingarnar sjálfur, nánast allt nema raf-
magnsmálin. Erna segir að töluverð átök 
hafi átt sér því stað við breytingarnar en 
niðurstaðan er óneitanlega bæði smart 
og smekkleg eins og sjá má á myndun-
um.

Silfurborðbúnaður til daglegra nota
Erna og Kristján hafa erft marga silfurmuni 
sem þau tóku strax ákvörðun um að 
skyldu verða notaðir en ekki geymdir 
uppi í skáp á milli hátíða. Foreldrar Krist-
jáns gáfu börnunum þeirra silfurskeiðar 
eftir Jens í skírnargjafir og þær eru alltaf 
notaðar til að borða morgunkornið með. 
„Ég er ekki viss um að við hefðum tímt að 
kaupa silfurborðbúnað í dag en fyrst við 
eigum það finnst mér sjálfsagt að nota 
þessa fallegu muni því í þeim er 
svo mikill karakter,“ segir Erna. 

Eldhúsið eins og það var fyrir breytingar. Í stíl við tímann 
þegar húsið var síðast endurnýjað fyrir rúmum 30 árum. 
Gamla innréttingin er látin halda sér að hluta.

Eldhúsklukkan var líka keypt á Ítalíu og er í stíl við nýuppgert eld-
húsið.

Erna Svala Ragnarsdóttir – með öruggan 
smekk.

Gamalt eldhús við Ægisíðuna 
í nýjum búningi

María Hrund í eldhúsinu á breytingatímabilinu. Þarna er búið að brjóta niður vegginn 
inn í borðstofuna.

Innlit
Texti: Sólveig BaldursdóttirMyndir: Þormar Vignir Gunnarsson
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Virkni – bak og kviðvöðvar eru í stöðugri virkni meðan þú situr

Hreyfing – hreyfanleg undirstaða hvetur til hreyfinga upp, niður og í allar áttir

Slökun – stillanlegur bakstuðningur veitir góðan stuðning án þess að takmarka hreyfingar

Hvatning – kúpt seta með svæðaskiptri bólstrun og góðri öndun hvetur til góðrar setstöðu

Sw
opper

3D
ee

M
uvm

an

Engin málamiðlun 
  bakið þitt á skilið það besta

Kynnum nýjan meðlim Swopper fjölskyldunnar
3Dee skrifstofustólinn sem fylgir hreyfingum líkamans

Verð: 169.750 kr.

Eirberg Lífstíll, Kringlunni 1. Hæð • Eirberg Heilsa, Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is
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Hún þekkir fólk sem lítur á það sem kvöð 
að hafa erft silfurborðbúnað, því það sé 
svo mikið vesen að halda því við. Hún 
ráðleggur þessu fólki að losa sig við silfr-
ið. Það geri engum gagn uppi í skáp þar 
sem munirnir ergja eigandann sem kvíðir 
því að þurfa að pússa góssið þá sjaldan 
það er notað.

Erna hefur mjög gaman af að leggja á 
veisluborð og blandar gjarnan saman 
ólíkum borðbúnaði úr ýmsum áttum og 
svo gjarnan gömul, klassísk silfurhnífapör 
við.

Skiptir oft um dúka
Ernu finnst mjög gaman að gera umhverf-
ið líflegt með skemmtilegum dúkum en 
eftir breytingarnar er borðstofan orðin 
hluti af eldhúsinu og allar máltíðir eru við 
gamalt borðstofuborð. „Ég kaupi gjarnan 
ódýrt efni, jafnvel gardínuefni og falda 
það sjálf. Þannig get ég skipt um dúka 
vandræðalaust jafnóðum og þeir óhreink-
ast,“ segir þessi smekkvísa kona.

Erna og Kristján létu saga niður vegg sem var á milli eldhúss og borðstofu og nú 
blasir falleg borðstofan við innan úr eldhúsinu en þar eru allar máltíðir snæddar.

María Hrund, dóttir Ernu og Kristjáns, teiknar á dökkmálaðan strompinn. Erna notar 
hann sem innkaupalista og skrifar á hann með krít það sem hún þarf að kaupa í mat-
inn. Það verða því til ný listaverk á hverjum degi!

Eldhúsið eftir breytingar. Sjá má hvernig Erna og Kristján nota gömlu eldhúsinnrétt-
inguna með nýjum flísum, borðplötu og nýjum efri skáp.

Ljósakrónan var keypt á Ítalíu og er sér-
lega vel heppnuð og eldhúsleg.

Erna hengir fallegar kúlur og muni í eldhúsgluggann og hefur þar hvíta ljósaseríu 
sem er hlutlaus en þjónar sem skraut.

Erna notar grænmeti og ávexti í smekk-
legar uppstillingar. Gömlu húsgögnin 
njóta sín vel.

Börnin fengu silfurskeiðar í skírnargjafir frá 
ömmu og afa en þetta eru silfurskeiðar frá 
Jens sem notaðar eru daglega.

>   Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590 5100    >   Suðurhrauni 2b   |   210 Garðabær   |   Sími: 590 5290  |   www.klettur.is

M A D E  T O  F E E L  G O O D.

BJÓÐUM GÆÐADEKK FRÁ:

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI

Gúmmívinnustofan   |   Skipholti 35   |   105 Reykjavík   |   Sími: 553 1055   -   Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns   |   Hátúni 2a   |   105 Reykjavík   |   Sími: 551 5508
SÖLUAÐILAR: Höldur Dekkjaverkstæði   |   Gleráreyrum 4 (við Glerártorg)   |   600 Akureyri   |   Sími: 461 6050   |   www.holdur.is/dekk PARTNER

 FÆRÐU HJÁ OKKUR!
SUMARDEKKIN
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Einn lykillinn að meira en 20 ára endingartíma 
RA 2000 ofnhitanemans er gasfyllingin, sem 
ólíkt öðrum fyllingum, heldur alltaf óbreyttri 
stjórnunar- og viðbragðsgetu
Þetta gerir RA 2000 ofnhitanemann að mun betra stjórntæki en aðrar gerðir  
ofnhitanema.  Viðbragðstími annarra algengra gerða hitanema er allt að 
70% lengri.

Þægindi 
orkusparnaður
Með RA 2000 ofnhita-    
nema á ofninum er 
nýtingin á varma með 
besta móti.

Hvers vegna velja það 
besta, RA 2000 ofnhitastilla?
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Anna Þóra er stríðnispúki sem hefur gam-
an af að fíflast. Hún segist ekki eiga sér-
staklega gott með að taka stríðni sjálf en 
hafa ógurlega gaman af að koma öðrum í 
vandræði og svo tístir í henni. Anna er 
hláturmild og smitar kátínu þar sem hún 
fer. Hún hefur líklega tamið sér að sjá 
frekar spaugilegu hliðarnar á tilverunni af 
því það er skemmtilegra en hitt. Í fljótu 
bragði er einn hennar stærsti kostur sá að 
hún tekur sjálfa sig mátulega alvarlega. 
Hún segist vera alin upp af sérlega list-
rænu fólki sem leit ekki of alvarlegum 
augum á tilveruna. Móðir hennar var mjög 
flink í höndunum en Anna segist sjálf 
varla geta þrætt nál. 

Alltaf fjör heima
„Mamma var í vinahópi þar sem var list-
rænt fólk eins og Sigríður Björnsdóttir, 
sem var um tíma gift Dieter Roth og þar 
var Erró líka ásamt fleirum. Hún sótti sjálf 
um vist í listaskóla í Englandi og komst 
inn en afi Önnu hafði frétt að nemendurn-
ir þar væru látnir sitja fyrir naktir sem 
módel og honum fannst það alveg skelfi-
leg tilhugsun. Hann bað vin sinn því vin-
samlegast um að finna annan skóla fyrir 
dótturina. Sá gerði það og fann þennan 
fína mannasiðaskóla fyrir prinsessur og 
barónessur og svona fólk,“ segir Anna og 
hláturinn sýður í henni. „Þetta var kallað 
„finishing school“ og þar var mamma í 
heilt ár þar sem alltaf var sest að borðum í 
síðum kjólum. Mamma og pabbi gátu 
hlegið sig máttlaus að því sem þar gerð-
ist.“ 

Faðir Önnu var sérlega músíkalskur, 
var í Sinfóníuhljómsveitinni og stofnaði 
Skólahljómsveit Kópavogs en Anna segist 
sjálf vera gjörsneidd tónlistarhæfileikum. 
„Ég hef stundum ímyndað mér að 
mamma og pabbi hljóti að hafa farið með 
rangt barn heim af fæðingardeildinni,“ 
segir hún og hlær. „Ég erfði ekki neitt af 
þessum listrænu hæfileikum sem þau 
voru svo rík af en andrúmsloftið á heimil-
inu stimplaðist rækilega inn og það var 
gott veganesti. Fjörið heima var alltaf mik-
ið. Við áttum t.d. að haga okkur vel af því 
mamma var með próf upp á góða hegðun 
frá virtum skóla í Englandi og pabbi 
reyndi að láta sem hann væri viðkvæmur 
listamaður sem við yrðum að vera góð 
við. Þetta tvennt gaf okkur leyfi til að láta 
illa og svo var hlegið.“ 

Valdi uppistands-
námskeið fram yfir 
saumanámskeið

Rætt við Önnu Þóru Björnsdóttur 
gleraugnasala og stríðnispúka

Anna Þóra í gættinni á versluninni Sjáðu 
sem hún og Gylfi reka. „Maður stígur all-
hressilega úr fyrir þægindaramma sinn 
við að stíga á svið í uppistandi. Það er 
engum ráðlagt að gera sem tekur sjálfan 
sig hátíðlega,“ segir Anna Þóra skelli-
hlæjandi. 
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OMEGA 3 LIÐAMÍN HYAL-JOINT®

Kipptu liðunum í lag með Omega 3 liðamíni

Omega 3 liðamín vinnur gegn stífum liðum og 

viðheldur heilbrigði þeirra.

Liðamín inniheldur Hyal-Joint® sem einnig má 

finna í liðvökva, seigfljótandi vökva sem smyr 

og viðheldur mýkt í liðamótum.

Það hjálpar líkamanum einnig að fyrirbyggja 

stirða liði, sem getur skipt höfuðmáli í þjálfun 

og líkamsrækt.

SKJÓTARI EN SKUGGINN

www.lidamin.is
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Meiri frítími
Nú eru foreldrar og tengdaforeldrar Önnu 
Þóru látin og þá segist hún hafa upplifað 
tómarúm. „Börnin eru uppkomin og frítím-
inn sem verður til þegar kynslóðin á und-
an er gengin getur allt í einu orðið tölu-
verður. „Ég vissi ekki alveg hvað ég átti 
að gera við allan þennan frítíma,“ segir 
Anna Þóra. „Ég var farin að glápa á sjón-
varpið á kvöldin í einhverju tilgangsleysi 
sem ég hafði aldrei gert því það var alltaf 
svo mikið að gera. Ég þekkti fólk sem var 
a sækja alls konar námskeið og ég lét 
mér detta í hug að fara á námskeið í smá-
sagnaskrifum sem hljómaði vel. En ég 
komst að því að mér þótti það ekki 
skemmtilegt. Svo var mér bent á þetta 
námskeið í uppistandi sem Þorsteinn 
Guðmundsson leikari var að prufukeyra. 
Þarna væri komið námskeiðið sem væri 
sniðið fyrir mig. Ég fór fyrst að flissa en 
eftir nokkra umhugsun var hugmyndin 
kannski ekki svo galin. Það sem er svo 
heillandi við uppistandið er að maður 
verður að standa algjörlega fyrir sjálfum 
sér og getur ekki kallað neinn til ábyrgðar 
ef illa gengur. Og ef vel gengur er umbun-
in ofboðsleg. Ég skemmti mér konung-
lega á námskeiðinu hjá Þorsteini og hefði 
ekki viljað missa af einni mínútu. Ég fann 
fljótlega að ég réð ágætlega við þetta og 
fann að ég gat vel slakað á uppi á sviði. 
Ég man mjög vel eftir tilfinningunni í mar-
tröðum að vera á sviði með klarinettinn 
sem ég reyndi að læra á en náði aldrei 
tökum á. Það var skelfileg tilfinning. Það 
er örugglega það sama sem gerist við að 
standa á sviði illa undirbúinn í uppistandi.“

Svartur húmor
Faðir Önnu Þóru, Björn Guðjónsson, var 
lengi með MS sjúkdóminn. „Pabbi notaði 
spaug óspart til að fást við sorglegt 
ástand. Hann sagði til dæmis reglulega: 
„Ég held ég myndi ekki nenna að labba 
þótt ég gæti það. Það er svo þægilegt að 

láta bera sig svona.“ Minn húmor hentar 
ekki alls staðar. Ég hef sjálf ekki gaman 
að sjálfsfróunarsögum og býð hlustend-
um mínum þá ekki upp á það. Ég frétti ný-
lega að maður sem ég þekki og er að fást 
við erfið veikindi hefði gleymt sér í hlát-
urskasti yfir uppistandi hjá mér. Mér 
fannst björninn unninn að geta fengið 
mjög veikan mann til að gleyma sér í hlát-
urskasti. Konan hans bar skilaboð frá hon-

um til mín að ég ætti að halda áfram í 
uppistandi. Það var mikil hvatning fyrir 
mig.“ Anna Þóra er ákveðin í að opna á 
þennan hæfileika hjá sér og reyna meira. 
„Ég þakka mínum sæla fyrir að þurfa ekki 
að standa á sviði og syngja því það gæti 
ég ekki,“ segir hún skellihlæjandi en ætlar 
að sníða sér stakk eftir vexti og halda 
áfram með uppistandið. 

Svarar í sömu mynt
Anna rifjar upp sögu af mömmu sinni, 
Ingibjörgu Jónasdóttur, sem starfaði lengi 
hjá Húsnæðisstofun. „Einu sinni kom 
maður inn og allir voru í mat nema hún. 
Maðurinn spurði þá: Er enginn við?“. 
Mamma svaraði þá mjög skýrt: „Nei, það 
er enginn við.“ Maðurinn sagði þá: „Held-
urðu að þú gætir samt hjálpað mér með 
þetta?“ Og mamma svaraði: „Nei því mið-
ur, það get ég ekki, það er enginn við.“ 
Mamma ól mig svolítið upp í svona húmor. 
Ef þú færð heimskulega spurningu skaltu 
svara heimskulega til baka.“ Anna Þóra 
segist stundum lenda í slíkum aðstæðum 
í fyrirtæki hennar og eiginmannsins þar 
sem þau vinna bæði, gleraugnaverslun-
inni Sjáðu.

„Ég man að þegar ég kom niður í Þjóð-
leikhúskjallara fyrir uppistandið í lok nám-
skeiðisins var ég með tvenna skó með 
mér. Ég spurði Þorstein í hvorum skónum 
honum fyndist ég ætti að vera. Hann 
horfði skilningssljór á mig eins og skó-
fatnaður minn skipti einhverju máli varð-
andi það sem ég hafði fram að færa á 
sviðinu. Ég held að konur spái meira í 
þessi atriði en karlar og það truflar okkur. 
En ætli það sé ekki einmitt ein af ástæð-
unum fyrir því að konur fara síður í uppi-
stand,“ segir Anna Þóra. 

Eiginmaður Önnu Þóru, Gylfi Björnsson sjónfræðingur, segir Önnu vera mjög 
hvatvísa manneskju og ofboðslega fyndna. „Hún hefur alltaf verið rosalega fljót 
að hugsa og gera grín að aðstæðum. Við erum til dæmis ekki mikið útivistarfólk 
en ég minnist þess að einu sinni ákváðum að fara í útilegu til Akureyrar. Við 
komum seint um kvöld á staðinn, höfðum fengið voða fínt kúlutjald lánað og 
tjölduðum á tjaldsvæðinu í bænum. Þegar við vöknuðum morguninn eftir voru 
komin alls konar fín tjald- og fellihýsi á svæðið og strákarnir okkar fóru strax í fót-
bolta með krökkum sem voru þarna líka. Svo voru einhverjir í strákahópnum sem 
fannst okkar tjald eitthvað skrýtið og lítið o.s.frv. Anna stóð þá í tjaldopinu og 
sagði: „Já, en það er sko kjallari undir tjaldinu svo við komumst öll fyrir þar og 
borðum bara uppi.“ Þetta þótti þeim rosalega flott og báru söguna fljótt út um allt 
tjaldsvæðið að þarna væri tjald með kjallara!“

Hvatvís og fyndin 
manneskja

Anna Þóra og Gylfi, eiginmaður hennar, á hundrað ára afmæli þeirra hjóna sem hald-
ið var í Iðnó.

Vinkona Önnu Þóru, Anna Þorsteinsdóttir, sem sjálf er mikill húmoristi, átti hugmyndina að 
uppistandsnámskeiðinu sem Anna Þóra fór á. 

www.utivist.is

Það er gaman í Útivist – Fjölbreyttar ferðir við allra hæfi
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Way of Life!

                                         er öflugur, fjórhjóladrifinn 
snillingur með ríkulegan staðalbúnað. 
Meðaleyðsla er aðeins 5,7 l/100km sjálfskiptur.

All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.
Komdu og prófaðu. Þú kemst alla leið!

Suzuki bílar hf.   I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki

Verð  kr. 
4.780.000

FjórhjóladriFinn, 
sjálFskiptur og 

Fullur sjálFstrausts! 
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Dekraðu við þig með dásamlegum vörum frá Treets  
eða gefðu þeim sem þú elskar vellíðan sem fer vel með kroppinn.

Treets gjafaöskjur; sturtusápur, baðsölt og krem sem  
derkra við þig, fríska og endurnæra húðina.

Treets hörfræ hitapokar sem mýkja vöðva og auka blóð�æði.

Treets gelhanskar fyirir húðina, ilmkerti fyrir andrúmsloftið  
og �ölmargt �eira sem fer vel með þig og þína.

 

Vellíðan fyrir ástina

 

Treets vörurnar fást hjá Ly�u,Apótekinu, Heilsuhúsinu, Lyfsalanum, Ly�averi,Apóteki Garða-
bæjar, Apóteki Hafnar�arðar, Árbæjarapóteki, Akureyrarapóteki og Ly�avali Mjódd.

Söluaðili: Innland ehf

Kristín Silla, María, Margrét Thelma og Sigrún. Á myndina vantar Guðrúnu Sigurjónsdóttur og Önnu Láru Gunnarsdóttur. 

Sexurnar er hópur 6 kvenna inn-
an gönguhópsins Fágæta 
félagsins en það er hópur sem 
var að vinna á sama vinnustað 
fyrir 20 árum síðan hjá Trygg-
ingu hf. Hópurinn telur 20 

manns en hann tvístraðist þegar 
eigendaskipti urðu á fyrirtækinu 
og starfsmenn hófu störf hjá öðr-
um fyrirtækjum. Gönguhópurinn 
hefur samt haldið saman allan 
þennan tíma og fólk hefur bara 

„elst og batnað“ eins og Silla, 
eða Kristín Silla Þórðardóttir, orð-
aði það. 

„Við hittumst alltaf í janúar á 
hverju ári í kaffisopa uppi í Perlu 
og tökum kúrsinn á það hvar 

gönguferð ársins verði farin. 
Þriðja helgin í júlí er tekin frá fyrir 
þessar ferðir,“ segir Silla en í ár 
var ákveðið að fara til útlanda að 
ganga. „Við skiptum liði og leit-
uðum að upplýsingum um 

spennandi ferðir og ég fann 
þennan mann, Jón Karl hjá Far-
arsniði, sem fékk rosalega góð 
meðmæli hjá öllum sem höfðu 
ferðast með honum. Það sem 
höfðaði sterkt til okkar var þessi 
punktur um að Jón Karl kynnti 
menninguna eins og hún er í 
dag en ekki ein og hún var fyrir 
hundruðum ára í gegnum söfn 
og kirkjur,“ segir Silla og hlær.

Matarmenningin og létt 
hreyfing 
Síðastliðið sumar fór hópurninn 
því í ferð þar sem menningin 
eins og hún er í dag á Ítalíu var 
rannsökuð undir leiðsögn Jóns 
Karls hjá Fararsniði. „Við fórum á 
veitingastaði sem Jón var búinn 
að finna, ýmist í þéttbýli eða 
uppi í fjöllum þar sem við þurft-
um að láta fjallatrukk ferja okkur 
hluta leiðarinnar. Síðan var 
gengið í landslagi sem er engu 
líkt að veitingahúsi sem sannar-
lega var ekki alfaraleið en matur-
inn var eldaður af fólki sem fékk 
kunnáttu sína í matargerð frá for-
feðrum. Það var upplifun sem 
ekki fæst úr bókum,“ segir Silla. 
„Aldraður afinn á staðnum gekk 
um og aðstoðaði og setti vina-
legan svip á þetta skemmtilega 
fjallaveitingahús.“ 

Silla segir að Sexurnar hittist 
einu sinni í mánuði yfir vetrartím-
ann og svo hittist allur hópurinn í 
janúar og sumarganga ársins er 
ákveðin. 

Ítalíuferðin var í þriðja skipti 
sem hópurinn fór til útlanda að 
ganga en gönguferðirnar hafa 
alltaf verið einstök upplifun, 
hvort sem gengið hefur verið 
heima á Íslandi eða farið til út-
landa. „Þegar gengið er á Íslandi 
erum við alltaf með A og B plan 
og göngum þar sem veðrið er 
betra,“ segir Silla.

Sexurnar
hafa gengið 
saman í 20 ár 
– fóru í ferð 
með Fararsniði

Allt fyrir ferminguna
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS  |  Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  fi@fi.is  |  www.fi.is Skráðu þig inn – drífðu þig út

Líf og fjör í starfseminni
Ferðafélag Íslands er áhugamannafélag sem hefur
það markmið að hvetja landsmenn til að ferðast
og fræðast um landið. Áhugi á gönguferðum, fjall-
göngum og útiveru hefur aldrei verið meiri og er 
mikið líf og fjör í starfseminni.

Allir finna eitthvað við sitt hæfi
Ferðafélagið leggur sig fram við að mæta þörfum
breiðs hóps með miklu úrvali ferða. Í ferðaflóru
félagsins er að finna allt frá söguferðum um grös-
ugar sveitir til erfiðra jöklaferða. Í ferðaáætlun
félagsins geta flestir fundið eitthvað við sitt hæfi.
Á 87 árum hefur Ferðafélagið efnt til meira en
8.500 ferða með yfir 200.000 þátttakendum.

Öflug útgáfustarfsemi
Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið og njóta félags-
menn sérkjara, bæði í ferðum, skálum og í fjölda 
verslana. Auk þess fá allir félagsmenn árbókina
senda heim á hverju ári og er það hluti af árgjaldinu. 
Árbókin er einstæður bókaflokkur um land og náttúru. 
Auk árbókanna hefur Ferðafélag Íslands staðið að 
útgáfu handhægra fræðslu- og upplýsingarita um 
ferðamál, þjóðfræði og sögu landshluta.

Sjálfboðastarf í góðum félagsskap
Félagsstarfið hefur í gegnum tíðina einkennst af 
miklu sjálfboðastarfi. Félagar hafa unnið að 
byggingaframkvæmdum, farið vinnuferðir í
skála eða í frágangsferðir, stikað og unnið að
uppbyggingu gönguleiða, unnið við brúargerð og
margt fleira. Í staðinn hafa þeir fengið fríar ferðir,
fæði og félagsskap.

Samgöngubætur og uppbygging svæða
Félagið hefur unnið markvisst að samgöngubótum,
lagt akvegi og brúað ár. Það hefur haft samstarf 
við sveitarfélög um landgræðslu, náttúruvernd
og uppbyggingu svæða eins og t.d. í Landmanna-
laugum, á Þórsmörk og Emstrum.

Sæluhúsin standa öllum opin
Sæluhús Ferðafélags Íslands og deilda félagsins úti 
um land eru þægilegir áningarstaðir á ferðalagi um 
óbyggðir Íslands. Þau eru á 40 stöðum víðsvegar
um landið og getur allur almenningur nýtt þau óháð 
aðild að félaginu.

Aðal samstarfsaðilar FÍ

Fjölbreytt starfsemi í yfir 87 árFerðafélag Íslands

Upplifðu náttúru Íslands
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K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

K 2.21
110 bör max
360 ltr/klst

K 4.200

130 bör max
450 ltr/klst

K 7.700/K 7.710

160 bör max
600 ltr/klst

K 5.700

140 bör max
460 ltr/klst

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

T 400
Snúningsdiskur

Fyrir pallinn, 
stéttina o.fl.

Ostaverslunin Búrið er nú stað-
sett við Grandagarð 35 í Reykja-
vík og þar ræður ríkjum drottn-
ingin Eirný Sigurðardóttir. Þar er 
til sölu mikið úrval ljúfmetis og 
nú síðast hóf Eirný framleiðslu á 
vöru sem hún kallar Hænsna 
Spjátrungur, en það er silkimjúk 
lúxus kæfa/paté, unnin úr kjúk-

lingalifur frá velferðarræktunar-
teyminu Litlu gulu hænunni, 
bragðbætt með púrtvíni, eplum 
og rósmarini. 

„Þessi vara er syndsamlega 
góð,“ hefur Eirný um þessa vöru 
að segja. „Við erum nú á fullu að 
þróa fleiri vörur sem verða 
komnar í hillurnar hjá okkur í 
byrjun maí. Þá verður enn meiri 
ástæða til að koma til okkar út á 
Granda en við munum eingöngu 
vera með þessar vörur til sölu 
hér.“

Miklar breytingar standa fyrir 
dyrum á Grandanum að sögn 

Eirnýjar. „Þá munu bætast við 
fjögur ný fyrirtæki í verbúðar-
lengjuna okkar. Borð fyrir tvo, 
sem er einnig á Laugaveginum, 
opnar við hliðina á okkur. Jens 
Gullsmiður verður með verkstofu 
og verslun,  Doddi og Lísa, naut-
gripabændur á Hálsi í Kjós ætla 
að opna fyrsta flokks kjötverslun 
og að lokum ætlar Auður, sem 
rekur Salt Eldhús að opna lítið 
handverksbakarí með makka-
rónum og öðru góðgæti. Þetta 
verður í stuttu máli stórkostlegt,“ 
segir Eirný, mjög kát með þróun 
mála á Grandanum. 

Búrið er til húsa að Grandagarði 35 í Reykjavík.

„Sumarið hjá Útivist einkennist 
nokkuð af því að í ár heldur fé-
lagið upp á 40 ára afmæli sitt,“ 
segir Skúli H. Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Útivistar. „Það eru 
því ýmsar ferðir tengdar afmæl-
isfagnaði í sumar.  Hæst ber þar 
afmælisfagnaður við Strútsskála 
að Fjallabaki sem verður síðustu 
helgina í júlí. Þangað kemur Úti-

vistarfólk úr ýmsum áttum, ýmist 
gangandi, hjólandi eða á jepp-
um.“

Fjör í Strútsskála
Skúli nefnir einnig göngu úr 
Landmannalaugum yfir Torfajök-
ul í Strút og aðra frá Sveinstindi 
við Langasjó í Strút. Báðar ein-
staklega skemmtilegar göngu-

leiðir. „Hjólarækt Útivistar kemur 
á reiðhjólum frá Mosum innan 
við Fljótshlíð um Mælifellssand í 
Strút og jeppadeildin byrjar sína 
ferð á föstudagskvöldi með því 
að aka í Dalakofann og heldur 
svo áfram för á laugardeginum 
og mætir í fagnaðinn,“ segir 
Skúli ennfremur. Hann segir að 
kvennahópur Útivistar muni síð-
an halda til við Strútsskála dag-
ana á undan og fara í skemmti-
legar göngur út frá skálanum. 
Þannig sameinist fjöldi Útivistar-
fólks við Strútsskála þessa helgi 
og að sjálfsögðu séu allir vel-

komnir í þessar skemmtilegu 
ferðir.

Fjöldi ólíkra ferða
Að venju verður í boði fjöldi 
áhugaverðra ferða hjá Útivist í 
sumar. Skemmtilegar gönguleið-
ir um Skælinga og Strútsstíg 
njóta alltaf vinsælda að sögn 
Skúla. „Áhugaverð ganga um 
einstakt svæði Fögrufjalla við 
Langasjó verður í sumar og enn-
fremur göngur um nágrenni 
Dalakofa. Síðastliðið ár var 
gengið niður Austurdal í Skaga-
firði en í þeirri ferð var farangur 

trússaður á hestum sem gaf 
ferðinni skemmtilegan blæ. Okk-
ur þótti full ástæða til að endur-
taka leikinn í ár, en samhliða 
verður í boði skemmri ferð í 
Austurdal. Loks má nefna að í 
ágúst verður í boði ferð um 
Laugaveginn sem er sérstaklega 
sniðin að fjölskyldum og börn-
um. Þar verður því gott tækifæri 
til að fara með börnin eða barna-
börnin í fyrstu lengri gönguna 
um náttúru Íslands,“ segir Skúli 
og segir að sumarið lofi góðu.

Skúli H. Skúlason, framkvæmda-
stjóri Útivistar.

Íslensk framleiðsla

Royal

lyftiduft 

ómissandi 

í eldhúsum 

landsmanna

Búrið ljúfmetisverslun:

Syndsamlega góður 
Hænsna Spjátrungur

Afmælisferðir hjá 
Útivist 40 ára

Kvennahópur Útivistar verður virkur á afmælisárinu.
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Það er kominn marsmánuður og 
sólin hækkar á lofti með hverjum 
deginum. Skammdegið og jólin 
eru að baki. Þessi dimmi tími vetr-
arins og hin gildishlaðna hátíð 
kristindómsins er liðin hjá. Guði sé 
lof. Enda þótt dimmir vetrardagar 
og hátíðarstemning á jólum og 
áramótum setji mark sitt á daglegt 
líf okkar á þessum árstíma, verður 
því ekki neitað að sú krafa fylgir 
hátíðarhöldunum, að allir eigi að 
vera glaðir og faðmast og kyssast 
og skarta sínu fegursta. Og þannig 
er það á ytra borðinu. Og sem bet-
ur fer oftast.

En við skulum líka vera heiðar-
leg og játa að myrkrið hefur áhrif á 
okkur og hátíðarhöldin eru gildis-
hlaðin. Bæði í sorg og gleði. Minn-
ingum, eftirvæntingu, samskiptum 
og tilfinningum. Jafnvel sekt og 
söknuði. Allt þetta magnast upp á 
hátíðarstundum og ósætti og 
sundrung verður dýpri og erfiðari 
undir þeim kringumstæðum þegar 
allir eiga að vera góðir hver við 
annan og gera vel við sína nán-
ustu. Vini og vandamenn. Foreldra 
og börn. 

Dagarnir geta orðið dimmir, í 
orðsins fyllstu merkingu. Söknuð-
ur, fjandskapur eða ágreiningur 
þrýstir sér inn í brjóst og bein. 
Grætur í hljóði. „Minn hlátur er 
sorg. Við skrum og við skál / í 
skotsilfri bruðla ég hjarta míns 
auði.“

Þannig orti Einar Benediktsson 
í Einræðum Starkaðar. Og þaðan 
hef ég efnislega fyrirsögn þessa 
pistils. „Það smáa er stórt í harm-
anna heimi / höpp og slys bera 
dularlíki.“ segir líka í Einræðunum. 
Mitt á meðal okkar, allt í kringum 
okkur, eru því miður alltof margir 
sem búa við sorg, skilnaði og 
ósætti. Talast ekki við. Standa í ill-
deilum um smámuni. Eru búin að 
rífast, deila, kvarta eða öfundast 
hvert við annað. Búa sér til reiði, 
andúð eða misskilning út af sam-
skiptum og bruðlað „hjarta síns 
auði“.  Og allt verður þetta við-
kvæmara og dýrkeyptara, af því 
að hátíð friðarins, um heimsins 
ból, og boðskapur kristinnar trúar 
svífur yfir vötnunum.

Eftir því sem við verðum eldri, 
ætti reynslan að kenna okkur að 
víkja frá okkur ágreiningi og sund-
urlyndi. Yppta öxlum við niðrandi 
athugasemdum eða óviðeigandi 
hvatvísi, gera lítið sem ekkert, þótt 
gengið sé á okkar hlut. Við vitum 
betur. Við vitum að það er augna-
bliks fljótfærni eða hugsunarleysi 
eða örgeð, sem ræður för. Við eig-
um ekki, fullorðna fólkið, að setja 
sjálft upp fýlusvipinn í reiðikasti, 
við eigum ekki að slíta vináttu, fjöl-
skyldutengslum eða samvistum, 
þótt hryssingslega sé að okkur 
vegið. Það er okkar hlutverk að 
viðhalda auði hjartans. Við vorum 
svona sjálf á æskudögum; tillits-
laus, ómakleg og kröfuhörð. Við 
sátum sjálf uppi með digurbarka 
og dómsorð, sem var af hvatvísi 
sagt, vegna þess að aldurinn, 
reynslan og lífsins gangur liggur 
ekki í augum uppi meðan maður á 
svo margt ólært. Ungur og hrár.

Það á allt eftir að lærast. Og 
gerist með aldrinum. Það er for-
skotið sem við höfum, gamlingj-
arnir, og þá reynslu, þeim auði, 
eigum við að miðla til annarra.

Auður hjartans er kannski það 
eina sem við eigum. Hvað sagði 

Einar: „Svo oft leyndist strengur í 
brjósti sem brast / við biturt and-
svar, gefið án saka. / Hve iðrar 
margt líf eitt augnakast / sem 
aldrei verður tekið til baka.“

Ég get ekkert betur sagt. 
Á þessu nýja ári, með hækk-

andi sól, með bjartar vonir og 
spennandi framtíð, eigum við að 
beita brosinu, sem getur dimmu í 
dagsljós breytt. Þegar við glímum 
við vandamál, vinaslit, vanmátt, 
vargöld eða vanþakklæti, þá er 
bara eitt ráð: brosið. Eigum við 

nokkuð annað erindi í þessa ver-
öld, nema kenna nýjum kynslóð-
um að brosa? Varðveita auð hjart-
ans?

Ellert skrifar
Ellert B. Schram

Ekki bruðla 
hjarta þíns auði
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„Í dag ertu eldri en þú hefur 
nokkurn tíma verið áður en jafn-
framt yngri en þú verður nokk-
urn tíma aftur.“

Gamall breskur rokkari og 
vinur minn kynnti mig fyrir þess-
ari afmæliskveðju fyrir tveimur 
áratugum eða svo. Síðan þá hef-
ur hann elst. Meira um það síðar. 
Síðan þá hef ég elst. Meira um 
það síðar. Og síðan þá hafa allir 
elst sem fengið hafa þessa af-
mæliskveðju frá mér. Líka hinir 
sem ekki hafa fengið hana. Allir 
þeir hafa lifað þennan tíma af á 
annað borð.

Meira um það síðar. Þá verður 
allt orðið eldra. Ný sekúnda tek-
ur við af þeirri fyrri. Það sem ég 
skrifa akkúrat núna og þú lest 
akkúrat núna hefur um leið um-
myndast úr nútíð í fortíð. Þannig 
mælist tíminn. Og, ef við pössum 
ekki upp á hann, þannig týnist 
tíminn.

Þegar skrifað er um þessi ör-
lög lífvera, manneskja sem ann-
arra, að eldast, blasir við augljós 
staðreynd: Líf kviknar og lífveran 
byrjar á næsta augnabliki að eld-
ast, þroskast, þróast, vaxa, 
staðna, hrörna og deyja. Líf ... 
dauði. Þetta er ramminn sem 
okkur er úthlutaður. Það veltur 
svo á ýmsum ástæðum, sumum 
óviðráðanlegum, öðrum viðráð-
anlegum, hvernig okkur gengur 
að fylla út í þennan ramma.

Já, allt hefur þetta verið sagt 

og betur sagt áður. Heimspeki úr 
eldhúskróknum er þess eðlis. 
Hún verður ekki afgreidd í eitt 
skipti fyrir öll, fyrir okkur öll, því 
hvert okkar hugsar sitt, kannski 
svipað en samt öðruvísi, vegna 
þess að ekkert okkar er alveg 
eins og aðstæður okkar ekki 
heldur. En lífshlaupið hefur þó 
sama tilgang: Að njóta þess, 
eins og hægt er. 

Eins og hægt er. Þá fýkur jafn-
staðan sem okkur var úthlutuð 
með lífinu. Við höfum ekki jafna 
aðstöðu til að njóta lífshlaupsins. 
Og, eins og staðfestist æ ofan í 
æ, verður þessi aðstaða ójafnari 
og ójafnari, ranglátari og ranglát-
ari. Eins og fyrr segir: Sumar 
ástæður og aðstæður eru óvið-
ráðanlegar, aðrar viðráðanlegar. 
Og þegar aldurinn færist yfir 
verða fleiri óviðráðanlegar en 
fyrr á ævinni, sama hvar fólk er 
fætt eða við hvaða efni það býr. 
Það er bara þannig, eins og 
Bubbi segir.

Ég ætla ekki að þreyta les-
anda frekar með fálmandi út-
leggingum af þessu tagi. Nú stíg 
ég niður til jarðar. Mér hlotnaðist 
nefnilega óvænt „upphefð“ 
snemma árs árið 2008, sumsé 
fyrir sjö árum. Á dauða mínum 
átti ég frekar von en boði um 
þátttöku í „hugmyndasmiðju um 
málefni aldraðra“. Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið var þá 
nýbúið að fá þennan „málaflokk“ 

til sín frá heilbrigðisráðuneytinu 
og hugðist hefja stefnumótun 
með þessari hugmyndasmiðju. 
Þrír 15 til 20 manna hópar, skip-
aðir fólki úr ýmsum áttum sam-
félagsins og fulltrúum „hags-
munaaðila“, áttu að funda í tvo 
klukkutíma á föstudagssíðdegi 
og svara þar þremur „grundvall-
arspurningum um málefni aldr-
aðra og þjónustu við þá“.

Hvað er að?
Hvernig ætti staðan/þjónust-

an að vera?
Hvað á að gera á næstu ára-

tugum?
Eftir umfjöllun um niðurstöð-

urnar og viðbrögð félags- og 
tryggingamálaráðherra við þeim 
var boðið upp á „léttar veitingar“.

Þetta hljómaði vel. Málefnið 
hafði verið mér hugleikið um 
árabil, bæði af fjölskylduástæð-
um og almennum áhuga á þess-
um sameiginlegu örlögum okkar 
margra að eldast. Á löngum fjöl-
miðlaferli hafði mér jafnan fund-
ist áhugaverðara að eiga samtöl 
við eldra fólk en yngra. Með fullri 
virðingu fyrir þeim síðarnefndu 
er lífsreynsla þeirra einfaldlegra 
tískubundnari og óljósari. Eldra 
fólk, hlutskipti þess og lífsvið-
horf, hafði leikið og leikur enn 
stórt hlutverk í sakamálasögun-
um sem ég skrifa, ekki síður en 
reynsla yngri kynslóða. Og síð-
ast en ekki síst voru persónuleg 
kynni mín af eldra fólki mér kær 

og hjartfólgin. Þetta óvænta boð 
um þátttöku í hugmyndasmiðj-
unni minnti mig á að ég var sjálf-
ur á hraðferð inn í þann hóp. 
Aðra skýringu gat ég ekki fundið 
á valinu.

En, því miður, ég var og er 
samansúrraður félagsskítur. Af 
fleiri ástæðum en þeirri einni 
hafnaði ég þessu góða boði. 
Hins vegar gat ég ekki stillt mig 
um að senda ráðuneytinu lítið 
lettersbréf um það sem ég hefði 
sagt ef ég hefði mætt.

Mér lá umfram allt á hjarta að 
benda á þann viðvarandi og 
kerfislæga hugsunarhátt að 
gamalt fólk væri baggi á þjóð-
félaginu og til að létta honum af 
því þurfi að veita ölmusuþjón-
ustu. Foreldrar á Íslandi, afar og 
ömmur, langafar og langömmur, 
frænkur og frændur, hefðu með 
vinnu sinni til hugar og handa 
byggt upp þetta samfélag. Þau 
ættu það inni hjá afkomendum 
sínum, hvort sem þeir eru við 
völd eða ekki, að þurfa ekki að 
hafa neinar áhyggjur á efri árum. 
Þau ættu allan rétt á góðum fjár-
ráðum, greiðu aðgengi að lækn-
isþjónustu og umönnun af öllu 
tagi, boðlegu húsnæði og al-
mennum lífsgæðum. Ég vitnaði 
til orða sem Eggert Þorleifsson 
leikari lét falla í blaðaviðtali þeg-
ar hann hafði farið með hlutverk 
gamallar konu mánuðum saman 
í leikritinu Belgíska Kongó. Egg-
ert sagði að eldri borgarar væru 
„heilagt fólk“. Heilagt fólk á ekki 
að þurfa að ganga um með betli-
staf. Það er fólk sem ber að veg-
sama. Á efri árum á fólk að upp-
skera fyrir framlag sitt til lífsins í 
landinu. Það á að geta skemmt 
sér og haft það gott, eftir því 
sem heilsan leyfir. Það á hvorki 
að verða afgangsstærð né vand-
ræðastærð í útreikningum og 
excelskjölum stjórnkerfisins. Það 
á að vera meginstærð, sjálfsögð 
og eðlileg, ekki síður en börn. 
Það er hin rétta og sanna for-
gangsröðun. Ungt fólk og mið-
aldra er í flestum tilfellum, sem 
betur fer, sjálfbjarga. Samt vælir 
það mest.

Í lettersbréfinu til kerfisins 
langaði mig mest til að benda á 
nauðsyn hugarfarsbreytingar. Að 
fólkið í stjórnkerfinu hefði hug-
myndaflug til að tileinka sér hina 
augljósu staðreynd að einnig 
það eldist, einnig það verður 
gamalt, ef vel gengur. Og þá ætl-
ast það til að fá þá þjónustu sem 
sniðin er að þörfum og vilja 
hvers og eins, einstaklingsmið-
uð. Það eru ekki allir svo lán-
samir að eldast í stjórnkerfinu 
eða við allsnægtir. Ég minntist 
þess að móðir mín, sem lést 
nokkrum árum fyrir þetta ágæta 
boð, hafði til ráðstöfunar innan 
við hundrað þúsund á mánuði. 
Ég nefndi þetta eitt sinn við 
valdamann og hann svaraði: 
Hún hefur þá lent í einhvers kon-
ar milliboxi í kerfinu. Það var þá 

skýringin. Það var afsökunin. 
Samfélag okkar á að sjá sóma 
sinn í að tryggja að gamalt fólk 
lendi ekki í neinum „milliboxum“, 
falli ekki ofan í einhver kerfis-
svarthol. Það á að hafa það sem 
það þarf. Það hefur unnið fyrir 
því. Það á það inni hjá okkur. 
Enginn í þessu samfélagi á að 
þurfa að hafa áhyggjur af morg-
undeginum, heldur geta notið 
dagsins í dag, þangað til dauða-
stundin rennur upp.

Hvað á að gera á næstu ára-
tugum? var spurt í dagskrá hug-
myndasmiðjunnar. Ég svaraði því 
til að það sem rakið er hér að of-
an þurfi að breytast á næstu ár-
um, ekki „næstu áratugum“. Við 
hefðum nóga peninga í kassan-
um til að gera þetta hratt og vel. 
En hugsunarhátturinn þurfi að 
breytast strax.

Á þennan veg svaraði ég 
kerfinu fyrir sjö árum. Sjálfsagðir 
hlutir? Hversdagsleg sannindi? 
Ójá. En ekki minnist ég þess að 
hugmyndasmiðjan sem starfaði 
þetta föstudagssíðdegi hafi skil-
að miklu. Ekki er mér kunnugt 
um að „stefnumótun“ í mála-
flokknum „málefni aldraðra“ hafi 
breytt einu eða neinu. Tíu mán-
uðum eftir hugmyndasmiðjuna 
hrundi efnahagur landsins. Ríkis-
stjórnin hrökklaðist frá. Líklega 
fór stefnumótunin sömu leið.

Enn – og aftur – eru nægir 
peningar í kassanum. Enn – og 
aftur – er fjasað og masað. En 
ástandið er verra vegna þess að 
hugarfarið er óbreytt og, ef eitt-
hvað er, enn verra, ranglátara, 
skammarlegra.

Nú nálgast sú stund að ég 
verð sjálfur opinber eldri borgari. 
Mér finnst fjarri öllu lagi að þar 
með sé ég kominn í hóp „heil-
aga fólksins“. En eldhúskróka-
heimspekin sem hóf þennan 
pistil virðist hafa ummyndast í 
eiginhagsmunaáróður, enda 
hafa bæði höfundurinn og les-
andinn elst á meðan. Þannig líð-
ur tíminn en er þó ekki týndur 
enn.

Gamli breski rokkarinn sem 
gaf mér afmæliskveðjuna góðu 
varð sjötugur fyrir ári síðan. Ég 
mætti í afmælið hans í tuttugu 
manna fjallaþorpi á Norður-Eng-
landi. Það kvöld taldi íbúafjöld-
inn meira en hundrað. Þar söng 
hann sitt sígilda rokk og ról um 
stráka sem verða skotnir í stelp-
um og stelpur sem verða skotn-
ar í strákum. Gestirnir voru marg-
ir gráhærðir eða sköllóttir, rið-
vaxnir eða holdrýrir, sumir studd-
ust við hækjur og stafi eða gesti 
af yngri kynslóð. En allir tóku 
undir: „I woke up this morning 
like I usually do, but my baby 
was nowhere around ...“

Í dag ertu yngri en þú verður 
nokkurn tíma aftur.

Gestapenninn
Árni Þórarinsson rithöfundurÖlmusa í Excel
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ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Íslenskur kalkúnn
í veisluna

Mangó- og aprikósufylling
• 4 dl soðið kúskús
• 1 mangó skrælt og skorið í teninga
• 15 þurrkaðar aprikósur, skornar í bita
• 5 cm engiferrót, smátt söxuð
• 3 msk pistasíuhnetur
• 5 brauðsneiðar, skorpulausar og skornar í bita
• 50 g bráðið smjör
• 2 egg
• 2 msk Mangó chutney
• Salt og pipar

Blandið öllu hráefni vel saman og fyllið kalkúninn.
Kryddið og setjið smjörklípur á fuglinn.
Setjið kalkúninn inn í 190°C heitan ofn í 15 mín
eða þangað til fuglinn verður fallega brúnn.
Breiðið álpappír vel yfir fuglinn. Lækkið hitann í
150°C og steikið fuglinn áfram í 45 mín/kg eða
þangað til kjarnhiti nær 71°C.

Verði ykkur að góðu

Reykjabúinu, Mosfellsbæ. 

Holda kalkúnn frá Reykjabúinu fæst í flestum verslunum
Fleiri uppskriftir og eldunarleiðbeiningar á

kalkunn.is
                      

og fyllið kalkúninn.



22  |  ÁFRAM á besta aldri

Matarsíður MATARLYST EÐA MATARLIST
Eldamennskan Úlfars er þannig að margir 
myndu vilja vera í mat hjá honum alltaf. 
Það er því miður ekki hægt því maðurinn 
hefur bara tvær hendur eins óheppilegt og 
það er. Það er þetta einstaka sem Úlli hefur 
en ekki öllum er gefið. Aðkoma hans að 
eldamennskunni gerir gæfumuninn og 

bragðið verður alltaf gott. Við erum svo 
heppin að vera með uppskriftirnar hans í 
þessu blaði sem jafnast næstum á við að 
hafa hann á staðnum og lesendum er alveg 
óhætt að prófa þær. Máltíðin verður 
bragðgóð! Jú eru það dýrlegir 
lambaskankar og óviðjafnanlegur 
þorsknakki.

1,2 kg lambaskankar
2 msk. olía
salt og nýmalaður pipar
1½ laukur, skorinn í báta
3 hvítlauksgeirar, heilir í hýðinu
1 grein rósmarín eða 1 tsk. þurrkað
3 greinar timjan eða 1 tsk. þurrkað
2 lárviðarlauf
2 dl hvítvín, mysa eða vatn
2 dl vatn
sósujafnari
3 msk. steinselja, smátt söxuð
40 g kalt smjör í teningum

Penslið skankana með olíu og kryddið með salti og pipar. 
Leggið skankana í eldfast mót ásamt lauk og hvítlauk. 
Færið í 190°C heitan ofn í 10 mín. eða þar til skankarnir eru 
orðnir fallega brúnaðir. Lækkið þá hitann niður í 150 °C og 
bætið rósmaríni, timjan og lárviðarlaufi og hvítvíni í 
eldfasta mótið. Bakið í 2 klst. Sigtið þá hvítvínið úr mótinu í 
pott. Bætið vatninu saman við og þykkið með sósujafnara. 
Takið þá pottinn af hellunni og bætið smjörinu og 
steinseljunni saman við. Hrærið þar til smjörið hefur 
bráðnað. Smakkið til með salti og pipar.

Sellerírótarkartöflumús
400 g soðnar, skrældar kartöflur
400 g mauksoðin sellerírót
30 g smjör
1 dl rjómi
1 tsk. sykur, má sleppa
salt og nýmalaður pipar

Setjið allt í matvinnsluvél og maukið vel. Berið skankana 
fram með sósunni, sellerírótarkartöflumús og t.d. steiktu 
grænmeti.

Lambaskankar
í kryddjurtasósu 
með sellerírótarkartöflumús
Fyrir 4
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Steiktir þorskhnakkar og hrogn
Fyrir 4

4 x 150 g þorskhnakkasteikur
salt og nýmalaður pipar
1 dl hveiti
3 msk. olía
2 msk. smjör

Kryddið hnakkana með salti og 
pipar og veltið síðan upp 
úrhveiti. Steikið í olíu og 
smjöri á milliheitri pönnu í 
2-3 mín. á hvorri hlið.

Hrogn
300 g þorskhrogn, buxur
salt og nýmalaður pipar
1 dl hveiti
1 egg
½ dl mjólk
1 dl brauðraspur
½ dl sesamfræ
4 msk. olía

Skerið hrognin til helminga og vefjið plastfilmu þétt utanum 
hvorn helming. Setjið hrognin í pott með köldu vatni. 

Hleypið vatninu að suðumarki og takið þá pottinn af 
hellunni. Látið standa í 5 mín. Takið þá hrognin úr 

vatninu og kælið. Takið því næst plastfilmuna af 
rúllunum og síðan himnuna sem er utanum 

hrognin og kryddið þau með salti og pipar og 
veltið þeim síðan uppúr hveiti. Pískið egg og 
mjólk saman og veltið hrognunum upp úr því. 
Blandið þá saman raspi og sesam og veltið 
hrognunum einnig upp úr því. Steikið hrognin 
á milliheitri pönnu í olíu í 3-4 mín. eða þar til 

þau verða gullinbrún allan hringinn. 
Berið hrognin fram með steiktu 

þorskhnökkunum, sítrónubátum og t.d. steiktum 
kartöflum, lárperu (avokado) og rifnu rúgbrauði.



Kalkúnabringa 
með nýrnabaunum í kúmínkryddaðri tómatsósu
Fyrir 4-5

24 | ÁFRAM á besta aldri

Heilsteiktur kalkúnn 
með beikon- og brauðfyllingu með sveppasósu

Fyrir 8-10

Brauðfylling með beikoni, lauk og selleríi
50 g smjör 
1 laukur, smátt saxaður 
3 sellerístilkar, skornir í bita 
5 beikonsneiðar, skornar í bita 
1 epli, skrælt og kjarnhreinsað, skorið í bita 
2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir 
1 tsk. salvía 

1 tsk. rósmarín 
salt og nýmalaður pipar 
2 egg 
½ dl mjólk 
¾ brauð, skorpulaust og skorið í teninga

Hitið smjör í potti og látið lauk, sellerí og beikon krauma í 2 
mínútur, kælið. Blandið eggjum, mjólk og brauði saman í 
skál. Hellið öllu af pönnunni samanvið ásamt restinni af 
hráefnunum og blandið vel saman.

1 kalkúnn 5-6 kg
2 msk. olía
1 msk. rósmarínnálar
½ msk. salvía, þurrkuð
1 hvítlauksgeiri, smátt saxaður
salt og nýmalaður pipar

Takið pokann með innmatnum úr fuglinum og geymið í 
soð. Þurrkið fuglinn að innan og utan með eldhúspappír. 
Penslið hann með olíu og kryddið með rósmaríni, salvíu, 
hvítlauk, salti og pipar. Setjið fyllinguna inn í fuglinn og 
leggið hann í ofnskúffu. Bakið við 190°C í 15 mín. Lækkið 
þá ofninn í 150°C og bakið í 45 mín. fyrir hvert kg eða þar 
til kjarnhiti sýnir 70°C.

Sveppasósa
3 msk. olía 
300 g kjörsveppir, skornir í báta 
1 tsk. paprikuduft 
3 dl kalkúnasoð eða vatn og kalkúnakraftur
3 dl rjómi eða rjómabland 
sósujafnari 
salt og nýmalaður pipar

Hitið olíu í potti og látið sveppi krauma í 3 mín. Kryddið 
með paprikudufti og pipar og hellið soði, rjóma og safanum 
úr ofnskúffunni út í. Látið sjóða í 3 mín. og þykkið með 
sósujafnara. Smakkið til með salti og pipar. Berið kalkúninn 
fram með t.d. bökuðum sætum kartöflum, rótargrænmeti 
og tómötum.

Kalkúnabringa, u.þ.b. 1 kg
Kryddblanda
¾ tsk. kúmín
½ tsk. paprikuduft
½ tsk. chiliduft
½ tsk. hvítlauksduft
1 tsk. oreganó
¾ tsk. salt 
Öllu blandað vel saman

4 msk. olía
1 laukur, skorinn í bita
1 gulrót, skorin í bita
1 paprika, skorin í bita
2 selleristilkar, skornir í bita, má 
sleppa
2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
1/3 chili, frælaus og smátt saxað
½ tsk. kúmínduft
1 tsk. oreganó
7 dl niðursoðnir tómatar í bitum
4 dl soðnar nýrna-, kjúklinga- eða 
linsubaunir

Veltið bringunni uppúr 
kryddblöndunni og steikið í 
olíunni í 2-3 mín. á hvorri hlið eða 
þar til bringan er fallega brúnuð. 
Takið hana þá af pönnunni og 
setjið í eldfast mót. Steikið á sömu 
pönnu lauk, gulrót, papriku, 
sellerí, chili og hvítlauk í 2 mín. án 
þess að brúna. Bætið þá 
kúmíndufti, oreganó og 

niðursoðnum tómötum á pönnuna 
og hleypið suðunni upp. Hellið af 
pönnunni yfir kalkúnabringuna í 
eldfasta mótinu og færið í 180°C 
heitan ofn. Bakið í 1 klst. eða þar 
til kjarnhitinn í bringunni nær 
70°C. wtómatsósunni og t.d. salati 
og góðu brauði.
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Beringer Cabernet 
Sauvignon, USA. 1.999 kr. 
Rúbínrautt. Meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra, mild 
tannín. Dökk ber, kirsuber, 
vanilla, krydd.
.

Lindemans Cabernet 
Sauvignon-Bin 45, Ástralía. 
2.250 kr.
Rúbínrautt. Meðalfylling, ósætt, 
mild sýra, lítil tannín. Brómber, 
minta. 

Masi Modello Rosso, Ítalía, Verona. 
1.870 kr.
Kirsuberjarautt. Létt meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra, mild tannín. Rauð 
ber, lyngtónar, vanilla.

Montalto ORGANIC Nero 
d‘Avola, Sikiley. 1.699 kr. 
Rúbínrautt. Létt meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra, 
miðlungstannín. Rauð ber, 
bláber, pipar, laufkrydd.

Tarapaca Reserva Cabernet 
Sauvginon, Chile. 1.950 kr. 
Dökkrúbínrautt. Þétt meðalfylling, 
ósætt, mild sýra, mjúk tannín. 
Sólber, jörð, pipar, mynta, eik.

STÓR 
VÍN UM 
PÁSKANA



Lindemans Chardonnay Bin 65, 
Ástralía. 2.250 kr. 
Ljóssítrónugult. Meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. Ferskja, eplakjarni, 
melóna.

Mamma Piccini Bianco, Ítalía 
-Toscana. 1.550 kr.
Sítrónugult. Létt fylling, þurrt, ferskt. 
Ljós ávöxtur, sítrus, steinefni. 

Montalto Pinot Grigio, Sikiley. 
1.799 kr.
Föllímónugrænt. Létt meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra. Pera, sítrus, 
hunangsmelóna, blóm.

Matua Sauvignon Blanc, 
Nýja Sjáland. 2.299 kr.
Fölsítrónugult. Meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra. Sítrus, stikilsber, 
ástríðualdin.

Wolf Blass Yello Label Chardonnay, 
Ástralía. 2.750 kr. 
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra. Sítrus, ferskja, eik, 
vanilla.
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Beringer Founders Estate 
Sauvignon Blanc, USA. 2.860 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, 
ósætt, mild sýra. Þroskuð pera, 
melóna.

Rosemount Chardonnay, Ástralía. 
2.399 kr.
Ljóssítrónugult, létt meðalfylling, 
þurrt, mild sýra. Epli, eplakjarni, eik, 
sítrus.

Masi Modello Bianco, Ítalía. 1.870 kr.
Kirsuberjarautt. Létt meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra, mild tannín. Rauð 
ber, lyngtónar, vanilla. 

Montalto ORGANIC Cataratto, 
Sikiley. 1.799 kr.
Ljóssítrónugult. Létt fylling, ósætt, 
fersk sýra. Ljós ávöxtur, sítrusbörkur, 
læm.

Tarapaca Reserva Chardonnay, 
Chile. 1.950 kr.
Ljóslímónugrænt. Meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. Sítrus, suðrænir ávextir.

STÓR VÍN UM PÁSKANA



28  |  ÁFRAM á besta aldri

Jóhanna María Gunnarsdóttir, 
eða Jóa eins og hún er alltaf 
köllu, er hárgreiðslumeistari og 
eigandi hárgreiðslu- og snyrti-
stofunnar Unique hár og spa í 
Borgartúni 29. Hún var spurð 
hvaða ráð hún hefði fyrir fólk 
þegar hárið fer að taka breyting-
um með aldrinum, þ.e. þegar 
bera fer á hárþynningu, hækk-
andi kollvikum, skalla og/eða 
þegar gráu hárin fara að birtast. 

Á Unique hár og spa í Borgar-
túni leitast hárgreiðslufólkið við 
að ráðleggja viðskiptavinum að 
létta ásýndina að sögn Jóu. 
„Konur falla oft í þá gryfju að vilja 
fela andlitið í hári þegar hrukkum 
fer fjölgandi í þeirri von um að 
þær sjáist síður, það er alltaf mis-
skilningur. Mest sjarmerandi er 
að sjá konur greiða hárið frekar 
frá andlitinu, opna augnsvæðið 
og kjálkalínuna – léttari klipping-
ar gera oft meira gagn en þung-
ar línur. Tískan er þannig núna 
með allar þessar skemmtilegu 
millisíddir í hári og um leið og við 
lyftum hárinu af öxlunum þá ger-
ist oft eitthvað svo skemmtilegt 
og bjart fyrir konuna.“ 

„Stuttar línur eru alltaf algeng-
astar þegar komið er yfir sextugt, 
og þær eru alltaf að styttast 
meira og meira, ætli okkur finnist 
það ekki líka bara þægilegast oft 
– svona fljótlegast! Svo eru það 
alltaf þessar sem vilja halda sínu 
síða hári og taka það þá oftast 

upp og frá andlitinu. Það verður 
auðvitað að taka mið af andlits-
falli hvers og eins við hönnun 
klippingarinnar.“

Jóa segir að hún ráðleggi 
konum að fjarlægja „kúluna“ úr 
hárinu þegar miðjum aldri er náð. 
„Þá meina ég lyftinguna í hliðun-
um – rúllublásturinn er á undan-
haldi og við gerum kröfur á að 
vera meira nútímalegar og frjáls-
legar.“ 

Karlmenn sætta sig almennt 
frekar en konur við að verða grá-
hærðir að sögn Jóu, en það 
sama gildi þó ekki um hármissi. 
„Karlmenn eiga yfirleitt mjög erf-
itt með að missa hárið en það 
ber flestum saman um að mun 
flottara sé að raka hárið stutt en 
að reyna að greiða yfir skalla,“ 
segir Jóa og brosir.

Náttúran sér um að bæði húð 
og hár beggja kynja breytist með 
aldrinum og er í stöðugri endur-
nýjun alla ævi. Fólk er t.d. ekki 
með sömu húðina á fimmtugs-
aldri og það var með á mennta-
skólaárunum og sama á við um 
hárið, það segir sig kannski svo-
lítið sjálft. 

„Þó að genin okkar segi mest 
um það hvernig þróunin verður 
hjá okkur hverju fyrir sig má auð-
vitað nýta sér vítamín sem bæta 
hár og neglur, efni sem styrkja 
hársekkina og minnka hárlos s.s. 
sjampó, næringar og vökva sem 
bornir eru beint í hársrótina og 

einnig blástursefni sem færa 
meiri þykkt í hárið. Fólk er eins 
misjafnt og það er margt, sem 
betur fer. Við hér á stofunni njót-
um þess að draga fram allt þetta 
fallega og góða sem kemur með 

aldrinum. Svo finnst mér að við 
eigum frekar að fagna lífinu og 
heilsunni en að telja hrukkurnar 
og gráu hárin,“ segir Jóa hár-
greiðslumeistari á Unique hár og 
spa.

Njótum þess að eldast og 
gerum það með stæl!

Jóhanna María Gunnarsdóttir – eigandi hárgreiðslu- og snyrtistofunnar 
Unique Hár og spa í Borgartúni.

Ingvar Sigurðsson leikari er flottur 
með stutt hár.

Judi Dench leikkona er svöl með 
svona stutt hár.

Hjónin Egill Ólafsson og Tinna Gunnlaugsdóttir eru dæmi um smart hár-
tísku karla og kvenna.
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DAGKREM SEM 
JAFNAR LIT 
OG LAGAR 
MISFELLUR

Að sögn Jóhannesar Baldurs-
sonar, framleiðslustjóra hjá Kex-
verksmiðjunni Frón, er nú verið 
að kynna nýjungina Kornkex. 
Kexið sem nú kemur á markað 
er það fyrsta í nýrri línu af hollara 
kexi og ber nafnið Heilkornakex 
með fræjum.

„Við erum að koma til móts 
við þá sem eru að færa sig yfir í 
meiri hollustu en vilja áfram geta 
fengið sér kex,“ segir Jóhannes. 
„Kornkexið er búið til úr 100% 
heilkorna hveiti, hátt í trefjum, 

prótínríkara, með minni sykur og 
í kexinu eru þrjár tegundir af 
fræjum. Þetta er hollari kostur 
fyrir vandláta.“

Jóhannes segir að kexið sé 
búið til á sama hátt og gamla 
Frónkexið og er því valsað í 
sömu stærð en svolítið þynnra. 
„Þetta nýja kex er þess vegna til-
valið undir álegg eða salöt. Það 
er unnið úr fyrsta flokks hráefni 
og sérstaklega er vandað til 
glæsilegra umbúða.“ 

Heilkornakex með fræjum er ný vara á markaðnum.

Jóhannes Baldursson, fram-
leiðslustjóri hjá Frón.

Frón kynnir 
nýtt kex

Pelargoníu extrakt er talið geta 
unnið gegn veirusýkingum, bakt-
eríusýkingum og verið styrkjandi 
fyrir ónæmiskerfið. Lúðvík Ás-
geirsson, innkaupa- og markaðs-
stjóri hjá Innlandi sem flytur inn 
Fort Frisk segir það borga sig að 
reyna Fort frisk þegar kvef herjar 
á. 

„Fort Frisk er unnið úr pelarg-
oníu sem er mögnuð lækninga-
jurt. Rannsóknir, sem hafa verið 
gerðar á virkni pelargoníu, sýna 
fram á að hún getur hjálpað til 
við bata kvefs, berkjubólgu, enn-
is- og kinnholubólgu og bólgu 

og sýkingar í hálskirtlum. Hún 
virðist geta komið í veg fyrir að 
bakteríur setjist í slímhúð öndun-
arvegsins og örvað ónæmiskerf-
ið til að takast á við sýkingar,“ 
segir hann. 

Pelargonía hefur verið notuð 
sem lækningajurt í Suður-Afríku í 
mörg hundruð ár gegn kvefi, 
berkjubólgu, sýkingum í efri 
öndunarvegi og jafnvel berklum. 
„Saga jurtarinnar í Evrópu hefst 
með Charles Stevens sem varð 
veikur af berklum árið 1897 og 
var sendur til Suður-Afríku til 
lækninga, en þar lét náttúru-
læknir hann taka inn pelargoní-
urót og öðlaðist hann fullan 
bata. Í kjölfarið tók hann jurtina 

með sér heim til Englands og 
hóf sölu á malaðri pelargoníurót 
í lækningaskyni og þá fyrst og 
fremst við berklum,“ segir Lúð-
vík. 

„Pelargoníurótin virkar aðal-
lega þegar einkenni hafa komið 
fram en fyrirbyggjandi eiginleik-
ar hennar hafa ekki verið stað-
festir og aukaverkanir af notkun 
rótarinnar eru ekki þekktar.“

Sölustaðir: Öll helstu apótek 
landsins.

Fort Frisk:

Komdu heilsunni í lag



Þegar fertugsaldrinum er náð 
geta flestir Íslendingar reiknað 
með því að eiga annan eins tíma 
eftir hér á jörðinni eins og sá 
sem liðinn er. Þá eru ekki nema 
27 ár eftir í hefðbundin starfslok 
en hæglega 40 eftir af góðu lífi 
ef heilsan heldur og skynsemi 
hefur verið gætt í fjárhag. 

Með hækkandi meðalaldri er 
hópurinn sem nær háum aldri og 
heldur líkamlegu og andlegu at-
gerfi orðinn mjög stór í mörgum 
samfélögum. Fyrir 40 árum voru 
stofnuð í Frakklandi samtökin 
U3A, sem er skammstöfun fyrir 
University of the Third Age. U3A 
er alþjóðleg samtök, starfrækt í 

40 löndum víðsvegar um heim-
inn og nú hafa ein slík verið 
stofnuð á Íslandi og nefnast þau 
U3A Reykjavík. Þarna kemur 
saman fólk sem er annaðhvort 
hætt á vinnumarkaði eða farið 
að huga að starfslokum. 

Læra svo lengi sem lifir
Slagorð U3A er „Læra svo lengi 
sem lifir“ en á því byggir starf 
samtakanna. Samtökin standa 
fyrir námskeiðum, fyrirlestrum, 
kynnisferðum og hvetja til starf-
semi hópa sem taka fyrir við-
fangsefni eftir áhugasviði þeirra 
sem í þeim eru. Ekki eru sett 
skilyrði fyrir þátttöku og engin 
próf tekin. Í U3A Reykjavík eru 
fimm U3A hópar starfandi í 
Hæðargarði 31 og heita Bók-
menntahópur, Kvikmyndahópur, 
Hláturjóga, Leikfimi /Thai Chi og 
Framsöguhópur Soffíu.

Formaður U3A Reykjavík er 
Ingibjörg Rannveig Guðlaugs-
dóttir. Við tókum hana og Jón 
Björnsson, ritara samtakanna 
tali. Ingibjörg segir að félagar í 
nýstofnðu félagi séu nú um 130 
en um 300 eru á netfangalista. 
„Við höfum boðið fólki að vera á 
netfangalista þar sem fólk getur 
fylgst með okkur og ákveðið að 
gerast félagar síðar en árgjaldið 
er 1.500 krónur. 

Frakkar stofnuðu U3A við há-
skólann í Toulouse. Til að byrja 
með tengdust samtökin háskól-
um þar sem þau voru stofnuð í 
löndunum næst Frakklandi og 
1982 kom England í hópinn og 
síðar Ástralía og Nýja Sjáland. 
Árið 1975 voru svo alþjóðleg 
samtök U3A, International As-
sociation of Universities of the 
Third Age, stofnuð. 

Hvað er háskóli?
„Gamla skilgreiningin á háskóla 
er hópur fólks sem kemur saman 
til að verja tíma sínum í að læra 
hvert af öðru og fræðast“ segir 
Ingibjörg. „Markmiðið er að nýta 
þekkingu og mælsku þeirra sem 
náð hafa miðjum aldri og sitja 
uppi með geysilega þekkingu 

og reynslu sem nýtist oft ekki,“ 
segir Jón. „Áður sáu menn æv-
ina sem bernsku, miðævi og elli. 
Það er þessi tími sem skarast á 
milli vinnuæfinnar og ellinnar 
sem oft er kallað miðaldur. 
Félagsskapurinn höfðar til fólks 
sem er farið að huga að því 
hvernig það ætlar að verja 
seinni hluta ævinnar.“ 

Ingibjörg leggur áherslu á að 
sem betur fer finni hún fyrir 
breytingunni á viðhorfi til aldurs. 
Það sé kannski forsenda þess 
að fólk njóti þessa æviskeiðs. 
„Nú eru svo margir í fullu fjöri 
langt fram eftir aldri og það er 
svo mikill fjársjóður fólginn í 
reynslu þessa fólks,“ segir hún. 
Jón bætir við að U3A hafi komið 
til Íslands alfarið í gegnum Ingi-
björgu sem er hógvær en bætir 
við að þegar hún hafi farið að 
hugsa um hvað hún vildi gera 
þegar hún hætti að vinna hafi 
hún byrjað að kynna sér ýmslegt 
á netinu sem viðkom þessum 
vangaveltum sínum og sá að í 
ársbyrjun 2010 yrði haldin ráð-
stefna World U3A á Indlandi. „Ég 
hugsaði með mér að kannski 
væri bara ráð að ég færi þangað 
og hitti þetta fólk sem mér virtis 
vera mjög skemmtilegt,” segi 
Ingibjörg og hlær. „Ég varð ekki 
fyrir vonbrigðum með það því 
þar kynntist ég auðvitað fólki 
sem var mjög hvetjandi og hjálp-
legt við að stofna félagsskapinn 
hér heima. Þar var til dæmis 
Englendingurinn Ian Funnemell 
sem varð guðfaðir að U3A 
Reykjavík. Svo var þar annar 
maður, líka Englendingur, sem 
býr á Indlandi, sem bauðst til að 
búa til heimasíðuna fyrir okkur 
halda henni úti fyrir okkur í eitt 
ár eða þangað til við værum bú-
in að læra á þetta.“ 

Ingibjörg Rannveig Guðlaugsdóttir, formaður samtakanna og Jón Björnsson ritari.

U3A Reykjavík:

Árin eftir miðjan aldur!
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Opið virka daga 
frá 11:00 -19:00 og 
laugardaga 12:00 - 18:00

Í Ostaskóla Búrsins eru bara ostar á námsskránni. 
Engar frímínútur og heldur engin heimavinna. 
Afþreying fyrir ostelskandi einstaklinga. 

Ostaást?
Búrið er troðfullt af 
ótrúlega girnilegu 

ostagóðgæti og öðru 
gúmmulaði.

Komin tími til 
að kíkja í Búrið?

Grandagarður 35 · 101 Reykjavík · Sími 551 8400 · www.burid.is
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Komið í verslun okkar að Síðumúla 16, 2.h. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16  |  108 Reykjavík  |  Sími 580 3900  |  www.fastus.is

Njóttu lífsins
Fastus býður upp á fjölbreytt úrval af rafskutlum og hægindastólum

REGATTA 8 
TILBOÐSVERÐ
560.000,- m.vsk.

INDIANA 
TILBOÐSVERÐ
148.000,- m.vsk.

Veit á vandaða lausn

Fastus ehf. býður upp á heildarlausnir innan endurhæfingar, hjúkrunar og hjálpartækja. 
Í verslun Fastus að Síðumúla 16 er að finna gott úrval af hjálpartækjum sem stuðla að betri heilsu. 
Sérhæft fagfólk leggur metnað sinn í að finna lausnir og aðstoða við val á vörum.
 
Komdu og skoðaðu úrvalið. Við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig.

Verslunin Ullarkistan hefur lengi 
verið þekkt sem Janusbúðin þar 
til nýlega að nafninu var breytt í 
þetta rammíslenska nafn. Að 
sögn Olgu Ingrid Heiðarsdóttur, 
dóttur stofnenda verslunarinnar, 
Heiðars Viggós Viggóssonar og 
Margretu Björke, var svolítill asi 
á öllum þegar verslunin var opn-
uð 2005 svo það hreinlega 
gleymdist að gefa henni nafn. 
Olga og Halldóra systir hennar 
hafa starfað með foreldrum sín-
um í versluninni frá upphafi. 

Vörur úr Merinoull
Ullarkistan varð strax þekkt sem 
Janusbúðin af því að þar fengust 
hinar þekktu Janusvörur og 
nafnið festist. Hugmyndin að 
nafninu Ullarkistan fékkst þegar 
gömul kista fannst í húsi sem 
Margreta ólst upp í. Sú var notuð 
til að geyma og varðveita fatnað 
hennar og fjölskyldunnar, en áð-
ur fyrr voru slíkar kistur algengar 
til að varðveita fatnað og verja. 
Nafnið heillaði og ákveðið var 
að breyta til. Þó er nafnið það 
eina sem breyst hefur, en versl-
unin er og mun vera rótgróið 
fjölskyldufyrirtæki. 

Eins og margir vita stendur 
vörumerkið Janus fyrir norskar 

ullarvörur sem unnar eru úr Mer-
inoull en Margreta er norsk og 
kynntist vörum úr Merinoull strax 
þegar hún var barn að aldri. Ja-
nus ullarfatnaðurinn hefur lengi 
þótt einstaklega hentugur til að 
klæðast næst sér undir annan 
fatnað. 

Fyrir íslenskt veður
Merinoullin er mjúk og hlý og 
veldur ekki kláða. Hún hentar 
því hvort sem er til almennrar 
notkunar í íslensku veðurfari eða 
til útivistar. Vörurnar eru flestar 
unnar úr 100% Merinoull en ýmis 
tilbrigði eru líka til úr ullarblönd-
um. Úrvalið er mikið og fjölbreytt 
og vörurnar eru framleiddar á 
allan aldur alveg niður í ung-
börn. Nýverið voru teknar upp 
nýjar vörur fyrir ungbörn og börn 
upp að 10 ára aldri. 

Ullarkistan er að Laugavegi 
25 í Reykjavík og hefur verið í 
Amaróhúsinu á Akureyri í mörg 
ár. Verslunin flytur úr Amaróhús-
inu í mars, en áætlað er að 
glæsileg verslun opni á nýjum 
stað á Glerártorgi þann 21. mars 
næstkomandi.Jóna Björk Guðjónsdóttir og Olga Ingrid Heiðarsdóttir, starfsmenn í versluninni á Laugaveginum.

Janusvörur í Ullarkistunni



32  |  ÁFRAM á besta aldri

Sally Hansen háreyðingarvör-
urnar hafa verið gífurlega vin-
sælar bæði erlendis og hér á 
landi og hafa fengið frábæra 
dóma. Þær eru nú loksins aftur 
fáanlegar á Íslandi eftir talsvert 
hlé. Um er að ræða tvær gerðir 
af háreyðingarvörum; vax og 
krem, ásamt aflitun fyrir dökk 
andlitshár.

Allar háreyðingarvörurnar frá 
Sally eru ofnæmisprófaðar og 
sérstaklega hannaðar fyrir við-
kvæm húðsvæði eins og andlit 
og bikinísvæðið.

Útsölustaðir: Hagkaup, Lyfja-
val, Árbæjarapótek, Urðarapó-

tek, Nana Hólagarði og Rima 
Apótek.

Háreyðingarvax fyrir andlit og 
bikinísvæðið
Háreyðingarvaxið frá Sally er 
sérstaklega hannað fyrir við-
kvæm húðsvæði, s.s. augna-

brúnir, svæðið yfir vörunum og 
bikinísvæðið. Virkar einkar vel á 
stutt hár og endist í allt að 8 vik-
ur.  Vaxstrimlana þarf ekki að 
hita í örbylgjuofni, heldur eru 
þeir hitaðir með því að nudda 
þeim milli handanna, þá er film-
an tekin af og vaxstrimillinn sett-

ur á húðina. Í pakkanum eru 34 
vaxstrimlar í þremur mismunandi 
stærðum sem henta vel fyrir 
andlit og bikinísvæði

.

Hárlýsingarkrem fyrir 
andlitshár
Sally Hansen hárlýsingarkremið 
inniheldur róandi og rakagefandi 
Aloe Vera. Kremið er sérstak-
lega hannað til að lýsa dökk 
andlitshár þannig að þau verða 
nánast ósýnileg. Mjög auðvelt í 
notkun og ofnæmisprófað af 
húðsjúkdómalæknum. Ítarlegar 
leiðbeiningar fylgja með í pakk-
anum.

Háreyðingarkrem fyrir andlit
Einstaklega rakagefandi háreyð-
ingarkrem fyrir þær sem ekki 
þola háreyðingarvax á viðkvæm 
húðsvæði í andliti. Inniheldur E 
vítamín sem mýkir og sléttar 
húðina ásamt róandi Aloe Vera. 
Kremið er borið á húðsvæðið 
með fíngerðum bursta og svo 
einfaldlega þvegið af eftir 3 mín-
útur. Ný og endurbætt formúla 
gerir það að verkum að gamla 
„háreyðingarkremslyktin“ er far-
in en í staðinn kemur ferskur ilm-
ur sem ætti ekki að trufla neinn. 
Ítarlegar leiðbeiningar fylgja 
með í pakkanum.
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Laugavegi 25, Reykjavík Glerártorgi, Akureyri www.ullarkistan.is

Ný verslun
á Glerártorgi
opnar 21.mars

Ullarfatnaður
100 % Merino ull

Túmerik drykkur er unninn úr 
fersku túrmeriki, fersku engifer 

og svörtum pipar. „Við gerð 
þessa nýja drykkjar er notuð sér-
stök aðferð eftir indverskum 
fræðum og hefur drykkurinn ver-
ið þróaður í langan tíma,“ segir 
Halldór Berg, eigandi H-Berg 
sem framleiðir þennan drykk hér 
á landi. 

Túrmerik og engifer
„Túrmerik og svartur pipar er 
meðhöndlað við visst hitastig til 
að ná fram hámarksgæðum áður 
en það er sett í drykkinn. Í hon-
um er auk þess mikið magn af 
fersku engiferi en í Indlandi er 
talið mjög gott að blanda saman 
þessum tveimur rótum. Virkni 
engifers og túrmeriks er vel 
þekkt í Asíu en ekki er sama 
hvernig jurtirnar eru unnar. Með 
réttri aðferð má jafnvel þúsund-
falda áhrif einstakra efna og þá 
sérstaklega virka efnisins í tur-
merik sem er curcumin,“ segir 
hann. Halldór segir að ekki sé 
nóg að sjóða eitt hráefni sér-
staklega heldur þurfi alltaf að 

blanda öðrum efnum á móti til 
að hámarka virknina í jurtunum. 
„Nú sýna nýjustu rannsóknir að 
með því að blanda svörtum pip-
ar á móti túrmeriki geti virknin í 
virka efninu í túrmeriki tvöþús-
undfaldast. Það er eimitt gert í 
þessum drykk og notaðar eru 
ferskar jurtir en ekki duft.“

Árþúsunda gamalt
Túmerik hefur verið notað í yfir 

2500 ár en fyrst var rótin notuð 
til þess að lita vefnaðarvöru, 
krydd og önnur matvæli. Síðast-
liðin ár hafa jákvæðir  eiginleikar 
túrmerikrótarinnar fyrir heilsuna 
verið að koma fram. Rótin hefur 
lengi verið þekkt fyrir að draga 
úr bólgum ásamt því að hafa 
veruleg andoxandi áhrif á líkam-
ann. Auk túrmerikrótarinnar er 
notuð fersk engiferrót í drykkinn 
til að magna áhrif hans enn meir. 
Engiferrótina þekkja margir en 
rótin hefur verið notuð í þúsund-
ir ára í austurlenskrum náttúru-
lækningum. 

„Sérstaklega skal tekið fram 
að drykkurinn sem slíkur hefur 
ekki verið rannsakaður og því 
viljum við ekki tala um lækninga-
mátt né annað sem tengist 
víndalegum rannsóknum. Best 
er bara að prófa og sjá hvort 
drykkurinn á við þig en reynslan 
af þessum drykk til margra ára 
hefur sýnt mjög jákvæð áhrif,“ 
segir framleiðandinn. 

Heilsusamlegur Túrmerik drykkur  

Sally Hansen háreyðingarvörurnar aftur fáanlegar!
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Efnamóttakan hf. býður fyrirtækjum og stofnunum þjónustu sem tryggir öryggi 
og hámarksendurvinnslu ýmissa efnaflokka er falla til á skrifstofum.

Trúnaðarskjöl
Trúnaðarskjölum er safnað í sérstök 
læst ílát. Gögnin eru síðan tætt og fyllsta 
trúnaðar og öryggis er gætt. 

Rafhlöður og lítil raftæki
Útvegum hentug ílát fyrir rafhlöður, sem 
ekki mega blandast öðrum úrgangi. 
Í sömu ílát má setja farsíma og önnur lítil 
raftæki.

Stór raftæki
Sækjum stór raftæki og tryggjum að þau 
komist til öruggrar endurvinnslu. 
Trúnaðargögnum á tölvum er eytt.

Prenthylki
Notuðum heilum prenthylkjum er hentugt 
og hagkvæmt að safna í sérstök ílát. 
Með því móti er endurnýting þeirra tryggð.

Umhverfislausnir 
fyrir skrifstofur

Sími 559 2200 • soludeild@efnamottakan.is • www.efnamottakan.is

VIÐ SÆKJUM!VIÐ SÆKJUM!
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„Grundvallaratriðið er að hafa 
gaman af því sem maður tekur 
sér fyrir hendur í stóru sem 
smáu,“ segir Guðmundur Baldur 
Sigurgeirsson sem nú er orðinn 
73 ára gamall og lætur aldurinn 
ekki stoppa sig í að taka þátt í líf-
inu af fullum krafti. „Við erum 
eins gömul og okkur finnst við 
vera,“ segir hann og sprettur 
upp til að færa mér kaffi og 
meððí. Klukkan var níu að 
morgni og Guðmundur var búinn 
að fara í sína daglegu sundferð 
og hafði komið við í bakaríinu á 
leiðinni heim. 

Guðmundur fæddist í Bol-
ungarvík þar sem hann dvaldi öll 
æskuárin. „Við kynntumst ekki 
einkabifeiðum í þá daga heldur 
fórum við um allt á tveimur jafn-
fljótum. Svo hlupum við upp fjöll-
in á eftir skjátunum í smala-
mennsku.“ Nú fer Guðmundur í 
fjallgöngur en ekki lengur til að 
smala heldur sér til ánægju. Í ná-
grenni Bolungarvíkur er fjall sem 
heimamenn áttu aldrei erindi 
upp á í þá daga af því að kind-
urna fóru ekki þangað. Guð-
mundur er auðvitað núna búin 
að fara upp á það fjall til að njóta 
útsýnisins í góðra vina hópi því 
nú er öldin önnur.

Guðmundur Baldur fór á sjó-
inn eftir gagnfræðaskóla eða um 
16 ára aldurinn. Hann var fyrst á 
fiskiskipum og síðar á flutninga-
skipum. Hann hætti til sjós 38 
ára gamall og starfaði eftir það á 
skrifstofum skipafélaga og síð-
ustu 23 árin hjá Nesskip. Hann 
hætti svo að vinna rúmlega sjö-
tugur. 

„Óskastaðan hefði verið að 
geta minnkað við mig þangað til 
ég hætti alveg en starfslok hjá 
Nesskip voru gerð í góðri sátt. 
Ég stekk samt alltaf til og hjálpa 
með glöðu geði á gamla vinnu-
staðnum ef á þarft að halda,“ 
segir Guðmundur og brosir.

Syndir 300 metra daglega
Guðmundur trúir því að mestu 
skipti að stunda einhverja hreyf-
ingu daglega þótt hún sé ekki 
mikil. Hann lætur t.d. 300 metra 
sundsprett nægja en er búinn 
að finna út að endurnæringin í 
sundferðunum sé mikil þótt 
hann syndi ekki langt. „Öll úti-
vera er reyndar alveg ómetanleg 
fyrir heilsuna. Ég trúi því að 
betra sé að hreyfa sig lítið og oft 
en mikið og sjaldan. Ef hreyfing-
in verður að kvöð gefumst við 
bara upp.“ 

Guðmundur hefur tvisvar 
greinst með krabbamein og fór í 
meðferðir í kjölfarið í bæði skipt-
in. Fyrst var meinið í ristli og 
seinna í lifur. Þetta gerðist árin 
2005 og 2006 en árið 2008 
gekk hann svo á Hvannadals-
hnjúk. „Ég var sérstaklega hepp-
inn því meðferðirnar gengu ótrú-
lega vel í bæði skiptin,“ segir 
Guðmundur. „Ég vann allan tím-
ann og skrapp í lyfjameðferðina 
úr vinnunni. Fór reyndar heim og 
lagði mig á eftir,“ bætir hann við 
og segist ekki vilja sýnast ein-
hver hetja. Hann veit núna af 
eigin reynslu hversu miklu skipti 
að vera í góðu líkamlegu ástandi 
þegar kemur að krankleika. „Það 
getur skipt sköpum að líkaminn 
sé nógu sterkur til að takast á 
við veikindi þegar þau koma og 
ekki síður meðferðirnar. Stuttir 
göngutúrar eru stórkostleg 
hreyfing og reyndust mér vel í 

veikindunum. Útiveran ein og 
sér gerir sannarlega sitt gagn. Á 
það er ekki lögð nógu mikil 
áhersla.“ 

Jákvætt hugarfar skiptir 
miklu
Guðmundur segir að eflaust vegi 
jákvætt hugarfar og bjartsýni 
þungt þegar skýringa er leitað á 
því af hverju meðferðin gekk 
svona vel í bæði skiptin því sam-
spil andlegra og líkamlegra þátta 
sé svo mikilvæg. Dugnaður hans 
að hreyfa sig alla tíð segir hann 
að hafi skipti sköpum þegar 
áfallið reið yfir. Guðmundur var í 
gönguhópi sem fór í eina langa 
ferð á sumri. Hann samdi við 
lækni sinn um að fresta lyfjagjöf 
um viku til að hann kæmist í 
gönguna það sumarið. Sá hafði 
ráðlagt honum að hreyfa sig eins 
og hann gæti án þess að of-
reyna sig og samþykkti að fresta 

lyfjagjöfinni til að hann kæmist í 
ferðina. Guðmundur hefði ekki 
viljað tapa af þeirri ferð. 

Guðmundur hefur gengið 
með Íslenskum fjallaleiðsögu-
mönnum um árabil. Hann er 
núna í félagsskap Jóns Gauta 
Jónssonar sem rekur fyrirtækið 
Fjallaskólann. Á vegum Jóns 
Gauta hittir Guðmundur hóp sem 
mætir tvisvar í viku í Öskjuhlíð-
inni og gerir fjallaþreksæfingar í 
hlíðinni góðu. Gengið er inn á 
milli trjánna, stoppað í skógar-
rjóðrum þar sem eru gerðar 
nokkrar æfingar, allt til að undir-
búa fjallgöngur sumarsins. Guð-
mundur segir að í sumargöngun-
um eigi að slaka á úti í nátt-
úrunni en til þess að það sé 
hægt þurfum við að viðhalda 
þreki yfir vetrarmánuðina. Það 
gerir Guðmundur m.a. í Öskju-
hlíðinni. „Algjörlega stórkost-
legt,“ bætir hann við.

Guðmundur Baldur nýtir dásamlega náttúruna í nágrenninu við heimili sitt á Seltjarnarnesi til útivistar. 

Hreyfing 
er lífsstíll
Gekk á Hvannadalshnjúk eftir 
tvær krabbameinsmeðferðir
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Ferðafélag Íslands var stofnað 
1927 og hefur vaxið og dafnað 
allar götur síðan. Ferðafélagið er 
áhugamannafélag og tilgangur 
þess er að stuðla að ferðalögum 
um Ísland. Fyrir utan aukinn 
áhuga á útivist hefur áhugi al-
mennings á náttúru, sögu og 
menningu aukist þannig að í 
ferðum Ferðafélagsins, sem 
gengnar eru með sögufróðum 
leiðsögumönnum, hafa færri 
komist að en viljað. 

Að sögn Páls Guðmundsson-
ar, framkvæmdastjóra Ferða-
félags Íslands, finna allir ferðir 
við hæfi í nýútkominni ferða-
áætlun Ferðafélags Íslands. 
Þetta eru ferðir allt frá sígildum 
ferðum um stíga í nágrenni 
byggðalaga yfir í hálendisferðir 
um óbyggðir og erfiðar jökla-
göngur. 

Dagleiðirnar 
Dagsferðirnar eru styttri ferðir 
sem hafa verið geysilega vinsæl-
ar en í maí hefjast morgungöng-
urnar að sögn Páls. Þá er gengið 
á fjöll alla daga vikunnar kl. 6 að 
morgni. Þá getur göngufólk ver-
ið komið til vinnu kl. 9. Í þessum 
ferðum er gengið á Helgafell, 
Mosfell, Keili, Vífilsfell og Úlfars-
fell. Hópurinn hittist við upphafs-
stað göngu.

Söguganga á slóðum 
Sturlungu 
„Að ferðast um í óbyggðum og 
upplifa aðstæður sem forfeður 
okkar voru að glíma við fyrir að-
eins 50 eða 100 árum er svo 
sterk upplifun,“ segir Páll. „Þetta 
voru í raun bara afar okkar eða 
ömmur, svo nálægt í tíma, og allt 
verður þetta ljóslifandi fyrir fólki í 
slíkum ferðum við að heyra sög-
urnar af vörum Sigrúnar Val-
bergsdóttur og Magnúsar Jóns-
sonar en þau eru fararstjórar í 
þessari ferð,“ segir Páll.

Í fótspor útilegu- og 
galdramanna 
Nýtt afbrigði af Hornstrandaferð-
um er ferð sem nefnist „Í fótspor 
útilegu- og galdramanna á 
Ströndum,“ sem er sjö daga ferð 
um Hornstrandir þar sem farið er 
í eyðibyggðirnar austan Dranga-
jökuls. Í þeirri ferð eru sagðar 
sögur um leið og fetað er í fót-
spor galdramanna og mögnuð-
ustu útilegumanna landsins en 
lagt er upp úr Norðurfirði.

Kverkfjöll og Holuhraun
Tómas Guðbjartsson læknir er 

fararstjóri í ferð sem farin verður 
um splunkunýtt landsvæði í 
Holuhrauni. Farið verður upp á 
jökul fyrir innan Kverkfjöll og nýj-
ar aðstæður í Holuhrauni kann-
aðar. Land í mótun heitir ferð 
sem farin er með þeim fjalla-
bræðrum Ævari og Örvari Aðal-
steinssonum. „Þetta er fimm 
daga ferð þar sem Holuhrauni 
og umbrotum þar eru gerð mjög 
góð skil og endað á að ganga á 
Herðubreið. Jarðfræðilega er Ís-
land sannarlega ein ævintýra-
eyja,“ segir Páll að lokum.

Páll Guðmundsson framkvæmda-
stjóri FÍ. 

Gönguferðir, fjall-
göngur og ferðalög

Þátttakendur í 52 fjalla verkefni FÍ á fjöllum á góðum degi.
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Ásthildur er ein af þeim sem 
söðluðu um á miðjum aldri eftir 
að hafa menntað sig í einni 
starfsgrein en hún er fædd 1961. 
Hún byrjaði ung að læra á píanó 
og hélt því áfram þar til hún 
hafði lokið masterspróf frá há-
skóla í Buffalo í Bandaríkjunum 
1986. Þegar heim kom fannst 
Ásthildi hún vera á tímamótum 
og ákvað að prófa eitthvað ann-
að áður en hún legði píanóleik 
eða kennslu alfarið fyrir sig sem 
hún hafði þó menntað sig til. 

Fór í flugið fyrir tilviljun
Ásthildur hafði spilað á píanó í 
20 ár en var farin að finna fyrir 
bólgum í liðum á höndum sem 
reyndist vera gigt. Ánægjan og 
gleðin í náminu, sem gekk mjög 
vel, hvatti hana áfram þar til 
bólgurnar fóru að ágerast. Tilvilj-
un réð því svo að hún gerðist 
flugfreyja fyrstu 13 árin eftir að 
hún kom heim. „Vinkona mín 
starfaði hjá Icelandair og ég sótti 
af rælni um starf hjá því fyrir-

tæki,“ segir Ásthildur. „Sagt er 
um flugbransann að það sé ekk-
ert líf eftir hann en ég tók séns-
inn eftir 13 ár og sé ekki eftir því 
núna,“ segir Ásthildur alsæl með 
núverandi stafsvettvang sinn 
sem er á sviði hjúkrunar. Á tím-
anum sem hún starfaði hjá Ice-
landair nýttu hún og eiginmaður 
hennar, Gunnar Haraldsson, tím-
ann og ferðuðust töluvert því 
lengi vel voru þau barnlaus. 
„Börnin koma víst ekki eftir pönt-
un svo við vorum búin að fá okk-

ur hund á heimilið þegar sú eldri 
ákvað að mæta á svæðið,“ segir 
Ásthildur. „Auðvitað voru fjarver-
urnar oft erfiðar fjölskyldunni og 
eftir 13 ár í flugþjónastarfinu 
fannst mér ég aftur vera á tíma-
mótum. Ég setti kostina og gall-
ana á blað og komst að því að 
gallarnir vógu þyngra og þá var 
valið auðveldara. Árið 2000 
sagði ég því upp hjá Icelandair 
sem mörgum þótti mjög stór 
ákvörðun. Ég fór að kíkja í kring-
um mig og langaði að fara í nám 

og vissi að einhvers konar heil-
brigðisnám hafði blundað í mér 
lengi.“ 

Stórkostlegt nám í HÍ
„Þegar dætur okkar þurftu að 
vera á sjúkrahúsinu nýfæddar 
kynntist ég starfseminni þar vel. 
Þegar ég hætti svo í fluginu voru 
stelpurnar orðnar tveggja og sjö 
ára og um það leyti rakst ég á 
námsheitið læknaritari sem er 
tveggja ára nám í fjölbrautaskól-
anum í Ármúla eftir stúdentspróf. 
Ég hafði ekki verið í formlegu 
námi í 14 ár og steig skrefin því 
varlega, alls ekki viss um að sell-
urnar virkuðu ennþá,“ segir Ást-
hildur brosandi. „En viti menn, 
þær virkuðu mjög vel og þarna 
fékk ég góðan grunn fyrir hjúkr-
unarfræðina sem ég tók síðan í 
beinu framhaldi, þá orðin 41 árs. 
2002 settist ég því í Háskóla Ís-
lands í hjúkrunarfræði og lauk 
því á tilskildum tíma. Þessi fjögur 
ár sem námið tók voru stundum 
erfið en ég setti mér strax þá 
reglu að læra ekki á kvöldin en 
flestar helgar varð ég að nýta 
vel í námið. Og fyrr en varði var 
ég orðin starfandi hjúkrunar-
fræðingur því vorið 2006, þegar 
ég kom út á vinnumarkaðinn, var 
mikil vöntun á hjúkrunarfræðing-
um.“ Ásthildur sér sannarlega 
ekki eftir að hafa tekið kúrsinn á 
hjúkrunarfræðina sem hún segir 
að sé stórkostlegt nám í HÍ. Þar 
fyrir utan séu starfsmöguleikarnir 
miklir, hvort sem er hér á landi 
eða í öðrum löndum. 

Hætti að velta aldri fyrir sér
Ásthildur segist hafa hugsað um 
það þegar hún hóf námið að hún 
yrði orðin 46 ára eftir þessi fjög-
ur ár sem það tæki. Hún segist 
þá líka hafa hugsað um það 
hvað hún yrði gömul eftir þessi 

Söðlaði um á miðjum aldri
Tónlistin lifir alltaf með Ásthildi.
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Ásthildur Gudjohnsen fór í hjúkrunarfræði eftir að hafa stundað 
píanónám í 20 ár og starfað sem flugfreyja í 13 ár. Hún sér sannar-
lega ekki eftir að hafa tekið kúrsinn á hjúkrunarfræðina sem hún 
segir að sé stórkostlegt nám.

Viviscal hárvörur

Hárvörur sem virka
Viviscal hár-
vörurnar hafa 
vakið athygli á 
undanförnum 
árum en um 
er að ræða 
heildræna 
línu; sjampó, 
næringu, ser-
um og bæti-

efni sem vinna 
saman að heilbrigðu hári og 
auknum hárvexti. Viviscal vör-
urnar hafa fengið fjölda verð-
launa enda sýna klíniskar rann-
sóknir fram á að þær virka. 

Undraverð bætiefni
Bætiefni Viviscal varanna inni-
heldur einstaka blöndu próteina 
úr sjávarfangi sem næra hárið 
innanfrá en einnig fjölda nær-
andi vítamína, steinefna og jurta 
fyrir aukinn hárvöxt og heilbrigt 
hár. Blandan er einnig mjög góð 
fyrir neglur og húð. Þá virka 

bætiefnin mjög vel á hár sem 
farið er að þynnast og sýna 
rannsóknir allt að 125% aukn-
ingu í hárvexti eftir aðeins hálfs 
árs notkun. Bætiefni Viviscal hár-
varanna henta ekki þeim sem 
hafa ofnæmi fyrir fiski eða skel-
fiski.

Paltrow elskar Viviscal
Leikkonan fagra, Gwyneth Palt-

row, elskar Viviscal: „Ég fór í hár-
sléttun með efnameðhöndlun og 
hárið á mér var algjörlega ónýtt 
á eftir,“ segir leikkonan. „Ég byrj-
aði að taka Viviscal bætiefnið 
fyrir 6 mánuðum síðan og mun-
urinn er ótrúlegur!“

Sölustaðir: Verslanir Lyfju og 
Apótekið.

fjögur ár ef hún færi ekki í námið 
og hætti þá að velta aldrinum 
fyrir sér!

Nú nýtur Ásthildur tónlistar í 
gegnum dæturnar því þær fóru 
báðar í hljóðfæranám, önnur á 
píanó og hin á fiðlu. Hún gat 
auðvitað stytt þeim leið í náminu 
sem hún segir að hafi verið mjög 
gaman en þær fóru í gegnum 
Suzuki skólann þar sem þátttaka 
aðstandenda er nauðsynleg. 
„Það var mjög skemmtilegur tími 

en svo þegar þær komust á tán-
ingaaldurinn var afskiptasemi 
mömmu ekki vinsæl,“ segir Ást-
hildur brosandi og segist hafa 
leyft þeim að hafa sína henti-
semi varðandi hljóðfæranámið 
því hún viti manna best hvaða 
fórnir þurfi að færa þegar alvar-
an í slíku námi tekur við. Þær 
kunni nú þegar nógu mikið til að 
njóta tónlistar betur en ella og 
það sé allnokkuð.
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Norðurkrill er aftur komið á 
markað en það er hreinn og öfl-
ugur omega 3 gjafi, unninn úr 
Krilli (ljósátu) sem veidd er við 
Suðurskautið, hreinasta haf-
svæði veraldar. Aðeins þarf 1-2 
hylki á dag til að mæta dags-
þörfinni og það er ekkert eftir-
bragð, uppþemba eða maga-
ólga sem oft fylgir inntöku á 

fiski- og jurtaolíum. Það sem ger-
ir Norðurkrill einstakt er að fitu-
keðjurnar í því eru fosfórlípíð 
sem eru auðupptakanlegar fyrir 
líkamann og því mjög áhrifaríkt. Í 
Norðurkrilli er náttúrulegt andox-
unarefni sem kallast astaxanthin 
sem er vörn gegn þránun efnis-
ins.

Mundu að fjárfesta í þér!
„Heilsan er það sem flestir setja í 
efstu sætin yfir það sem skiptir 
mestu máli í lífinu ásamt fjöl-
skyldu og vinum. Ótalmargt er 
hægt að gera til að halda í heils-
una eða bæta hana en nauðsyn-
legt er að hugsa heildrænt, ekki 
bara fara út að ganga eða hreyfa 
sig á einhvern hátt og vera svo 
ómeðvitaður um það hvernig 
maður sefur, hvernig manni líður 
andlega eða hvað maður setur 
ofan í sig,“ segir Elín Hrund, 
starfsmaður Gengur vel sem flyt-
ur inn Norðurkrill. 

Gæði og hreinleiki 
Norðurkrill er framleitt af Aker 
Bio Marine sem hefur hlotið við-
urkenningu frá World Wildlife 
Foundation fyrir að stunda vist-
vænar og sjálfbærar veiðar. 
Gæðaeftirlit er strangt og að-
ferðin sem notuð er við veiðarn-
ar er mjög sérhæfð. Krill er neðst 
í fæðukeðjunni sem þýðir að 
Krillolían er sú hreinasta sem 
finnst. 

Eitt af því sem er okkur gríð-
arlega mikilvægt varðandi heils-
una er að fá góða fitu úr mat-
aræðinu en stundum vill gleym-
ast að fitutegundir eru margs-
konar og að við þurfum fitu til að 

viðhalda heilbrigðri líkamsstarf-
semi. Góð fita gegnir mikilvægu 
hlutverki í efnaskiptum líkamans 
og er nauðsynleg til að við höld-
um fallegri húð, fyrir hjarta og 
æðakerfið, lundina og jafnvel til 
að hafa stjórn á þyngdinni. Við 
þurfum lífsnauðsynlegar fitusýr-
ur, m.a. fyrir eðlilega starfsemi 
sjónhimnu, taugaboða í heila, 
minni, einbeitingu, tal- og hreyfi-
þroska, taugavef og nýrnahettur. 
Skortur á fitusýrum getur m.a. 
stafað af einhæfri fæðu eða 
streitu. Þetta er dágóður listi og 
má bæta fjölmörgu við en fyrir 
áhugasama er mikið lesefni á 
veraldarvefnum.

Hreinn omega 3 gjafi – heilsunnar vegna!
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Nokkur styr hefur staðið um 
veitingastaðinn Caruso undan-
farna mánuði. Mörgum til 
ánægju hefur staðurinn nú opn-
að að nýju við Austurstræti 22 
af sömu eigendum svo fasta-
gestir Caruso geta tekið gleði 
sína. Okkur lék forvitni á að vita 
söguna á bak við veitingastað-
inn sem hefur lengi verið í 
Bankastræti en það eru hjónin 
Þrúður Sigurðardóttir og José 
Garcia sem hefa rekið Caruso 
undanfarin 15 ár. Upphaflega 
stofnuðu önnur hjón Caruso 
með þeim en þau Jose og Þrúð-
ur kynntust fyrst fyrir 21 ári þar 
sem þau voru bæði að vinna í 
versluninni Toppfiskur. 
 
Arkitekt í ævintýraleit
José kom hingað til lands fyrir 
30 árum beint frá Hondúras þar 
sem hann er fæddur og er því 
búinn að verja lengri tíma æv-
innar á Íslandi en í heimalandinu. 
José hafði nýlokið námi í arki-
tektúr og langaði til að freista 
gæfunnar á Íslandi áður en hann 
færi í framhaldsnám í fagi sínu. 
José fékk strax vinnu á teikni-
stofu á Akureyri en langaði síðar 
að kynnast höfuðborginni líka. 
En þar fékk hann ekki vinnu í 
faginu svo hann ákvað að sækja 
tímabundið í önnur störf, meðal 
annars á veitingastaðnum Ca-
ruso sem hafði þá nýverið opn-
að í Bankastrætinu. Þar hitti 
hann Þrúði fyrst. José var hins 
vegar á leiðinni til Ástralíu í fram-
haldsnám í arkitektúr en Þrúður 
var ekki tilbúin að fylgja honum 
strax. Hann frestaði því förinni 
og sá frestur stendur enn og til 
hafa orðið þrjú börn þeirra 
hjóna. „Og nú er ég orðinn Ís-
lendingur,“ segir José og brosir. 

Eftir að José kom til Reykja-
víkur hefur hann starfað alfarið á 
Caruso sem gekk kaupum og 
sölum í nokkur ár þangað til 
hann sagði einn daginn við Þrúði 
að sér þætti að nú væri komið 
að því að þau færu að gera eitt-
hvað annað eða kaupa staðinn 
bara sjálf. Og úr varð að þau 
réðust í að kaupa reksturinn 
sjálf. „Við vorum full bjartsýni og 
tilbúin að leggja á okkur það 
sem þurfti til að veitingastaður-
inn gengi vel áfram,“ segir Þrúð-
ur og bætir við að þau José sjái 

ekki eftir því núna þótt þessi 
vegferð sé búin að vera ansi 
strembin á köflum. 

Ekki matreiðslumenntuð
José og Þrúður eru hvorugt mat-
reiðslumenntuð en José segir 
brosandi frá því að hann hafi 
sérhæft sig í að búa til pítsu og 
það sé hin fræga Caruso pítsa 
sem margir sæki veitingastaðinn 
fyrir. „Pítsan var eitthvað sem ég 
gat gert og svo lagði ég mitt af 
mörkum við innréttingarnar,“ 
segir José sem nýtti menntun 
sína í arkitektúr þegar þau opn-
uðu efri hæðina á Caruso við 
Bankastræti þegar þau tóku við 
rekstrinum árið 2000. Eftir það 
gengu þau í öll störf. Þrúður var í 
salnum í hádeginu, þvoði dúk-
ana, skúraði á kvöldin og þau 

hjálpuðust að við að gera það 
sem þurfti. José segir að í raun-
inni hafi þau ekki haft þekkingu 
eða reynslu sem þurfti til að reka 
slíkan stað. „Við renndum blint í 
þennan rekstur en höfum reynt 
að vera skynsöm og nú gengur 
okkur vel,“ segja þau. Foreldrar 
José heimsækja þau reglulega 
frá Hondúras. Þau José og Þrúð-
ur hafa útbúið samastað fyrir for-
eldra hans sem verja ævinni í að 
ferðast á milli sona sinna þrigga 
sem búa hver í sínu landinu, 
einn í Bandaríkjunum, annar á 
Spáni og hann á Íslandi. Fjöl-
skyldan skiptir þau José og 
Þrúði miklu máli og þau segja að 
starfsmenn þeirra hafi alltaf verið 
líka eins og fjölskylda þeirra. Lík-
lega er það galdurinn á bak við 
velgengni veitingastaðarins. 

Ánægðir starfsmenn
Þrúður og José segja að ákveð-
ið markmið hjá þeim sé að halda 
verði rétta lágu til þess að allir 
geti notið. „Við viljum að jafnt 
menntaskólakrakkar sem við-
skiptavinir af götunni geti komið 
hér inn og notið veitinga,“ segja 
þau. Og Caruso er sannarlega 
staður til að njóta góðra stunda 
á, hvort sem er pítsu eða rétta af 
„a la carte“ matseðli. Á Caruso 
er andrúmsloftið heimilislegt 
sem kemur til af því að starfs-
menn eru greinilega allir í 
vinnunni af áhuga og smita það 
út frá sér. „Viðskiptavinurinn á 
alltaf að fara ánægður heim,“ 
segja þau José og Þrúður bros-
andi. 

Caruso er hlýlegur veitingastaður á besta stað við allra hæfi. 

Caruso hefur nú flutt í eitt elsta hús bæjarins við Austurstræti 22.

Hjónin Þrúður Sigurðardóttir og 
José Garcia hafa rekið 
Caruso í 8 ár.

CARUSO – veitingastaður 
í hjarta borgarinnar

Fermingar-
gjöfin hans
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FRÁBÆR SKÍÐATILBOÐ

Tryggjum öryggi 
á skíðasvæðum

„Eftir ánægjuleg átta ár í Strand-
götunni í Hafnarfirði langaði okk-
ur að breyta til,“ segir Fríða 
Jónsdóttir sem nýlega flutti 
Skartgripaverslun Fríðu á Skóla-
vörðustíg 18 í Reykjavík. Eigin-
maður hennar, Auðunn G. Árna-
son, er Hafnfirðingur en hefur 
alltaf átt sér uppáhaldsgötu í 
Reykjavík sem er Skólavörðu-
stígurinn. „Við fórum því á stúf-
ana og fundum pláss sem var að 
losna við Skólavörðustíg 18,“ 
heldur Fríða áfram. 

Það er engu líkara en örlögin 
hafi haft hönd í bagga þarna því í 
húsnæðinu var upphaflega 
prjónastofan Hlín hf. sem margir 
muna eftir þar sem var prjónað 
upp um allar hæðir og verslun á 
jarðhæðinni þar sem Fríða er 
núna. Ein línan í skartgripahönn-
un Fríðu nefnir hún Slétt og 
brugðið og vísar í íslensku prjóna-
hefðina sem er skemmtileg teng-

ing við starfsemina sem var í hús-
inu. Síðast var þarna rekin versl-
unin Húfur sem hlæja. 

Fríða Jónsdóttir útskrifaðist 
sem gullsmiður 1992 og heillaðist 
snemma af alþýðulist. Nýjasta 
skartgripalínan hennar „Gersem-
ar“ tekur mið af nytjahlutum sem 
skreyttir voru með kuðungum og 
skeljum, t.d. vindlakassar og 
speglar. „Það sem heillar mig 
mest við það er að fólk notaði það 
sem hendi var næst til að gera 
fallegt í kringum sig. Ég nota þó 
einungis kuðungana til að gera 
símunstur í skartið,“ segir Fríða.

Nú verður spennandi að sjá 
fyrir hvaða áhrifum hún verður á 
Skólavörðuholtinu!

Glæsileg skartgripaverslun Fríðu er góð viðbót á eina skemmtilegustu götu bæjarins. 

Fríða Jónsdóttir skartgripahönnuður. Silfurhringar úr „mólíkúl“ skartgripalínunni.

Skartgripa-
verslun Fríðu 
komin á Skóla-
vörðustíginn!
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Urtasmiðjan 
lífrænt hráefni, villtar ísl. jurtir, 

engin aukaefni.

Vöðva-gigtarolía kröftug nuddolía 
fyrir harða og spennta vöðva, auma 
og stirða liði og sinadrátt. Slakar, 
liðkar og dregur úr verkjum.

Græðismyrsl hefur sannað sig i 20 
ár sem alhliða græðiáburður. Reynist 
undravel á sár, legusár, ör, bruna og 
gyllinæð. Róar sviða í brunasárum.

Græðiolía fyrir þurrk og kláða í húð. 
Hreinsandi á flösu og skánir í hár-
sverði. Góð á sólbruna. 

Fótasalvi mýkir harða og sprungna 
hæla. Inniheldur sveppadrepandi 
teatree olíu, virkar hreinsandi á milli 
tánna. Dregur úr þreytuverk í fótum. 

Helstu sölustaðir: Höfuðborgarsvæðið: 
Heilsuhúsin, Epal Hörpu, Fjarðarkaup, 
Akureyri: Akureyrarapótek, Heilsuhúsið,Víkingur, 
Ísafjörður: Verbúðin, Selfoss: Heilsuhúsið.

Hjá framleiðanda www.urtasmidjan.is  sími 462 4769

„Við eigum von á nýjum vörum 
frá einum uppáhaldshönnuði 
mínum sem er Tord Boontje frá 
Hollandi,“ segir Jóhanna Tómas-
dóttir, eigandi verslunarinnar 
Bazaar Reykjavík við Bæjarlind 6 
í Kópavogi. „Boontje er helst 
þekktur fyrir ævintýralega hönn-
un þar sem náttúra og dýr lifna 
við í textilformi. Tord Boontje 
hefur nýja sýn og stefnir hug-
rakkur í aðra átt en aðrir. Hann 
hannar nytjahluti sem eru á allra 
færi að eignast og til hversdags-
nota en þeir eru líka fallegir. 
Hlutir sem gera heimilið fallegt 
og okkur hamingjusöm. 

„Við byrjum á að kynna ker-
amik línurnar „Table story“ og 
„Mateus meets Tord Boontje“. 
Þar tekur hann hluti sem við not-
um í daglegu heimilislífi og 
hannar vörur sem geta prýtt flest 
heimili og eru á sanngjörnu 
verði,“ segir Jóhanna. Tord Bo-
ontje fæddist í Enschede í Hol-
landi 1968, nam iðnhönnun í 
Eindhoven akademíunni og 
Listaháskólanum í London. Eftir 
að hafa lokið gráðu sinni 1994 
opnaði hann eigin hönnunar-
stofu í London. Sýningar Boontje 
hafa verið settar upp bæði vest-
an hafs og austan eins og í Tate 
nýlistasafninu í London og Moss 
hönnunarrýminu í New York.

„Við höfum einnig tekið inn 
vörur frá þýska fyrirtækinu Reis-

enthel nýlega. Þar eru vinsælast-
ar innkaupatöskurnar sem rúma 
15 kg. Í þeirri línu er mikið úrval 
af töskum og körfum til ferða-
laga og svo hjólakörfur,“ segir 

Jóhanna og ljóst er að sumarið 
er að bresta á í Bazaar Reykja-
vík. 

Jóhanna Tómasdóttir, eigandi Bazaar Reykjavík í Bæjarlind.

Sumarið er að koma í Bazaar og vörur frá Reisent-
hel fást nú þar.

Fallegar vörur frá Tord Boontje. 

Vörur frá Tord Boontje 
í Bazaar

Vorið er komið
...í glas
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Royal búðingur er þjóðlegur 
og sívinsæll eftirréttur
sem hefur verið 
á borðum 
landsmanna 
í áratugi

Íslensk framleiðsla

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 109.698
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 137.122

Meira en bara  
blandari!

Í versluninni Íslensku Alparnir í 
Faxafeni 8 er lögð áhersla á 
hvers konar fjölskyldusport. 
Guðmundur Gunnlaugsson fram-
kvæmdastjóri segir að um þess-
ar mundir sé greinilegt að fólk 
hugsi meira um það sem fjöl-
skyldan getur gert saman og þar 
mætti nefna að gífurleg vakning 
sé t.d. í skíðasporti. 

Í versluninni er hægt að fá 
nýjan skíðabúnað við allra hæfi 
eða skipta gömlum skíðabúnaði 
upp í nýjan eða jafnvel notaðan 
búnað. 

Gönguskíðin vinsæl
Guðmundur segir frá því að 
margir séu búnir að átta sig á 
frábærum skíðagönguleiðum í 
Heiðmörk fyrir utan troðnu 
brautirnar í Bláfjöllum sem marg-

ir velja. Sá hópur stækkar ört 
sem velur gönguskíðin en tilvalið 
er að nota gönguskíði á höfuð-
borgarsvæðinu og þarf ekki að 
fara langt til að njóta, má þar 
nefna Klambratún og Fossvogs-
dalinn.

Frí vöxun á fimmtudögum
Í versluninni er boðið upp á fría 
vöxun alla fimmtudaga frá ára-
mótum til páska. Upplifunin á 
skíðunum verður enn betri ef 
skíðin eru vel vöxuð. Góð um-
hirða um skíðabúnaðinn skiptir 
þar miklu máli. 

Nú er skíðafólk almennt að 
vakna til meðvitundar um örygg-
isbúnað eins og hjálma fyrir alla. 
Annar búnaður sem boðið er 
upp á í versluninni er bakhlíf 
sem veitir öryggi og getur bjarg-
að meiðslum ef fólk dettur eða 
lendir í samstuði við aðra skíða-
menn fyrir utan að vera ágætis 
hitahlíf í köldum veðrum. 

Nú hefur aðstaða fyrir snjó-
bretti verið til fyrirmyndar á 
skíðasvæðum að sögn Guð-
mundar. Aukning er augljós í 
snjóbrettaiðkun enda eru skíða-
svæðin full af iðkendum.

Fjallaskíði fyrir alla
Sala í fjallaskíðum hefur aukist 
mikið á síðustu misserum. Fjalla-
skíði eru þannig hönnuð að 
hægt er að setja skinn undir 
skíðin og ganga upp brekkur 
með lausan hæl. Þegar upp er 
komið tekur maður skinnin und-
an og læsir hælunum og rennir 
sér niður brekkuna eins og á 
venjulegum svigskíðum. Guð-
mundur hefur til dæmis gengið á 
fjallaskíðum upp á Tindfjöll. 
Hann segir niðurleiðina hafa ver-
ið einstaklega ljúfa þar sem 
hann rann niður brekkurnar sem 
hann hafði gengið fyrr um dag-
inn. 

Skíðaútbúnaðurinn sem fæst hjá Guðmundi í Ölpunum reynist ávallt 
vel.

Guðmundur Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Alpanna. 

Skíðabúnaður og 
fjölskyldan
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Urtasmiðjan er fjölskyldufyrir-
tæki sem framleiðir húðvörur 
með íslenskum jurtum og lífrænt 
vottuðu hráefni og hefur verið 
starfrækt á Svalbarðsströnd við 
Eyjafjörð í 23 ár. Gígja Kjartans 
Kvam stofnaði fyrirtækið og rek-
ur það ásamt eiginmanni sínum, 
tónlistarmanninum Roar Kvam. 

Gígja er alin upp á Svalbarðs-
strönd þar sem móðir hennar og 
amma notuðu jurtir óspart til ým-
issa nota, eins og svo margar 
formæður okkar gerðu hér áður 
fyrr. Gígja lærði snemma að út-
búa te og smyrsl eins og þær 
gerðu sem varð síðan kveikjan 
að framleiðslu fyrirtækis hennar 

sem byggir því á gömlum merg 
með áframhaldandi þróun og 
framleiðslu Gígju sjálfrar. Gígja 
hafði verið tónlistarkennari í þrjá-
tíu ár þegar hún ákvað að söðla 
um og hætta kennslu til að geta 
helgað sig Urtasmiðjunni alfarið. 

„Þetta fer í raun vel saman,“ 
segir Gígja. „Vörurnar græða lík-
amann og tónlistin sálina. Mark-
mið mitt var alveg frá upphafi að 
framleiða 100% hreina náttúruaf-
urð án allra aukaefna, með okk-
ar hreinu heilnæmu villtu jurtum 
sem við tínum hér á völdum 
svæðum. Í framleiðsluna nota ég 
kaldpressaðar, lífrænar omega 
jurtaolíur sem eru stútfullar af 
lífsnauðsynlegum vítamínum og 
andoxunarefnum fyrir húðina og 
gera vörurnar sérstaklega mýkj-
andi og nærandi. Mér hefur tek-
ist að finna bæði lífræna rotvörn 
og þráavörn sem ég flyt inn frá 
Þýskalandi þar sem rannsóknar-
stofa, sem ég er í góðu sam-
bandi við, framleiðir þessi líf-
rænu efni úr m.a. ávaxtakjörnum. 
Það má segja að sérstaða okkar 
í Urtasmiðjunni sé sú að við þró-
um og framleiðum allar okkar 
vörur sjálf hér í fyrirtækinu en 
kaupum aldrei tilbúin krem. 
Þannig veljum við sjálf hvaða 
hráefni vörurnar innihalda.“

Gígja segir að helstu jurtir 
sem Urtasmiðjan noti séu blá-

gresi, blóðberg, fjallagrös, fjólur, 
gulmaðra, rauðsmári og vallhum-
all og svo nokkrar sem ekki vaxa 
hér á landi. Urtasmiðjan fram-
leiðir í dag um 20 vörutegundir 
sem eru annars vegar húðvernd-
arvörur eins og Græðismyrsli, 
Fótasalvi og Vöðva-gigtar-nud-
dolía sem fólk í heilsugeiranum 
mælir með. Hinsvegar er um að 
ræða snyrtivörur, t.d. endurnær-
andi Rósa-andlitskrem fyrir 40 

ára og eldri, Fjallagrasakrem, 
rakagefandi dagkrem, djúpnær-
andi Silki-andlitsolíu, mýkjandi 
og fegrandi. 

„Hvað framtíðin ber í skauti 
sér fyrir Urtasmiðjuna veit eng-
inn en hún lofar góðu. Þetta fyr-
irtæki hefur vaxið og dafnað vel 
frá byrjun eins og jurt upp af litlu 
fræi sem er nú orðið föngulegt 
og blómstrandi tré,“ segir Gígja.

Gígja K. Kvam, stofnandi Urtasmiðjunnar.

100% hrein náttúruafurð án allra aukaefna.

Urtasmiðjan – hrein íslensk 
náttúra í húðvörurnar

G U L L S M I Ð U R  -  S K A R TG R I PA H Ö N N U Ð U R

www.fridaskart.is

Ný og glæsileg verslun

Við höfum opnað glæsilega verslun 
á nýjum stað á Skólavörðustíg 18 
í Reykjavík.

Afgreiðslutími:
Mánudaga - föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–16

Verið velkomin!

Íslensk hönnun í gulli og silfri



Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

100% kjúklingur
Allur Holta kjúklingur er 100% náttúrulegur. 

Þú getur verið viss um að þegar þú kaupir Holta kjúkling ertu 
að fá vöru sem nýtur virðingar hjá meistarakokkum, 

hvar sem þá er að finna.

   
    

 HOLTA KJÚKLINGUR


