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• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 
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Frítt WIFI um borð
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Stolt mamma Jóna og aron eru náin en Jóna flutti meðal annars út til sonarins til að styðja við hann í atvinnumennskunni. 
Eftir tvo vetur ytra flutti hún heim aftur.  Mynd: Guðrún Þórs.

„Skrítið að deila 
honum með þjóðinni“

Jóna Emilía Arnórsdóttir, móðir Arons Einars Gunnarssonar fyrirliða íslenska 
landsliðsins í knattspyrnu, flutti til Englands til að styðja við bak Arons í 
atvinnumennskunni. Hér ræðir Jóna um fjölskylduna sem öll eru gallharðir 
Þórsarar, afrek sonanna, freistingarnar í glamúrheimi enska boltans, atvinnu-
mennskudrauma, vinnusemi Arons og Evrópumeistaramótið í fótbolta en 
Jóna ætlar að sjálfsögðu að mæta á alla leiki Íslands.
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Spennandi helgi framundan í 
Hvítasunnukirkjunni á Akureyri
Laugardagur kl. 20:00 – Kvikmyndasýning 
Í boði Mike og Sheila Fitzgerald
War Room – Íslenskur texti –  
Popp og kók

Sunnudagur kl. 16:30 - Samkoma 
Mike og Sheila Fitzgerald predika 
Mikil og yndisleg lofgjörð 
Kaffi og gott samfélag í lok stundar

Allir hjartanlega velkomnir! 

Jón Rafn til Samherja
Samherji hefur ráðið Jón Rafn 
Ragnarsson til starfa sem fram-
kvæmdastjóra fjármála- og upplýs-
ingasviðs Samherja í stað Sigursteins 
Ingvarssonar. 

Sigursteinn tilkynnti í byrjun 
mánaðarins að hann myndi hætta 

störfum hjá fyrirtækinu eftir rúmlega 
14 ára starf. Í bréfi til samstarfsfólks 
síns sagðist Sigursteinn ekki hafa tek-
ist að vinna sig úr þeirri kulnun og 
deyfð sem helltist yfir hann í kjölfar 
Seðlabankamálsins. 

Jón Rafn er stúdent frá Mennta-

skólanum á Akureyri og útskrifaðist 
sem viðskiptafræðingur frá Háskóla 
Íslands 2003. Hann varð löggiltur 
endurskoðandi árið 2006 og hefur 
starfað hjá Deloitte ehf. síðustu 15 
árin. Í tilkynningu frá Samherja 
kemur fram að Jón Rafn muni starfa 
náið með Sigursteini fyrst um sinn. 

iáh

Þráinn Karls-
son látinn
Þráinn Karlsson leikari er látinn. Þrá-
inn hefði orðið 77 ára þann 24. maí en 
hann lést 22. maí. Þráinn var einn ást-
sælasti leikari landsins en hann starfaði 
hjá Leikfélagi Akureyrar um áratuga 
skeið og var einn af þeim fyrstu sem 
hlaut fastráðningu hjá LA árið 1973. 
Eftirlifandi eiginkona Þráins er Ragn-
heiður Garðarsdóttir. Dætur þeirra eru 
Rebekka og Hildigunnur. Stjúpdóttir 
Þráins er Kristín Konráðsdóttir. 

Þráinn Karlsson Leikarinn lést 
tveimur dögum fyrir 77 ára afmælið 
sitt.

Dræm mæting á fræðslufund um kannabis vonbrigði. 

Sex mættu á 
kannabisfræðslu
„Þetta eru vonbrigði. Við hefðum 
að sjálfsögðu viljað sjá miklu betri 
mætingu,“ segir Katrín Ósk Ómars-
dóttir, forvarnar- og félagsmálaráð-
gjafi, en sex manns mættu á kannabis-
fræðslu sem ætluð var foreldrum og 
umsjónaraðilum barna á unglingastigi 
á Akureyri í Rósenborg í vikunni. 

Snertir alla
Katrín Ósk segir erfitt að segja til 
um ástæður þess að foreldrar hafi 
ekki mætt á fræðsluna. „Við höfum 
prófað ýmsar tímasetningar, bæði 
snemma á morgnana, seinni partinn 
og á kvöldin með þá fræðslu sem við 
stöndum fyrir en það virðist ekki 
skipta máli. Okkur tekst ekki að ná 
foreldrunum með okkur. Ég veit að 
það er mikið að gera hjá mörgum en 
þetta er líka spurning um forgangs-
röðun. Svo hefur það kannski áhrif á 
foreldrana að þeirra börn séu ekki í 
neyslu en að okkar mati snertir þetta 
alla því samfélagið er ein heild.“

Áfengisneysla minnkað
Katrín Ósk segir nýjustu rannsóknir 
sýna að aukning sé á notkun kanna-
bis. „Áfengisneysla hefur minnkað 
á löngum tíma hjá grunnskólanem-
endum en það sem hefur aukist á 
þessum tíma er notkun kannabis-
efna. Tölur sýna að hjá nemendum 
í tíunda bekk þá voru 30 nemendur 
sem neyttu reglulega kannabisefna 

árið 1995 en nú eru það yfir 100. Þetta 
snýst um aðgengi að efninu og þeirri 
jákvæðu umfjöllun sem neyslan fær. 
Minnkandi neysla áfengis í grunn-
skólum fékkst með breyttu viðhorfi 
samfélagsins til unglingadrykkju og 
því þurfum við sem samfélag að vera 
meðvituð um þá áhættu sem fylgir því 
að viðhorf gagnvart kannabisneyslu 
sé að verða jákvæðara. Við þurfum 
allt samfélagið með okkur í það ver-
kefni. “
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Vonbrigði Katrín Ósk Ómarsdótttir, 
forvarnar- og félagsmálaráðgjafi, 
segir erfitt að ná til foreldra.

„Ég veit að það er mikið 
að gera hjá mörgum en 
þetta er líka spurning um 
forgangsröðun“

Fimm aðrir framhaldsskólar eru í svipuðum málum og VMA þótt staðan þar sé 
alvarlegust. Skólameistari segist engin svör fá. Aðstoðarmaður ráðherra segir enga 
fundarbeiðni til mennta- og menningarmálaráðherra frá skólanum liggja fyrir. 

Staða VMA alvarlegust
„Þrátt fyrir ítrekaðar óskir um fund er 
mér ekki svarað,“ segir Sigríður Huld 
Jónsdóttir, skólameistari Verkmennta-
skólans á Akureyri, sem segist engin 
svör hafa fengið frá menntamálaráð-
herra varðandi alvarlega stöðu skólans. 

Útskrift á laugardaginn
VMA hefur ekki fengið rekstrarfé frá 
áramótum. Kennarar skólans sendu á 
dögunum frá sér ályktun þar sem fram 
kom að skólinn væri nánast gjaldþrota. 
Aðspurð hvort hún taki undir þau orð 
segir Sigríður Huld: „Ef skólinn væri 
í fyrirtækjarekstri, þá já. Við erum í 
þeirri stöðu að við erum að gera hluti 
sem nær gjaldþrota fyrirtæki gerir, 
svo sem að semja um skuldir. Verð-
mæti nemenda okkar er hins vegar 
mjög mikið. Við höfum reynt að láta 
ástandið ekki bitna á nemendum og við 
teljum okkur hafa náð því, skólastarfið 
hefur verið með miklum blóma í vetur 
og við útskrifum á laugardaginn, en 
að sjálfsögðu hefur það áhrif á okkur 
stjórnendur og kennara að þurfa að 
vinna í þessu umhverfi. Tími okkar fer 
allt of mikið í það að velta okkur upp úr 
ástandi sem við getum haft lítil áhrif á 
og lykilstjórnandi innan skólans hefur 
sagt upp störfum þar sem ástæðan er 
skortur á fjárframlögum til skólans.“

Viðhald situr á hakanum
Sigríður Huld segir skólastarf halda 
áfram þar til aðrar ákvarðanir verði 
teknar af yfirvöldum. „Fjársvelti fram-
haldsskóla er á ábyrgð stjórnvalda, 
skuld VMA við ríkissjóð er fyrst og 
fremst vegna kjarasamningsbundinna 
þátta. Allt viðhald hefur setið á hak-
anum frá hruni og nú er svo komið 
að það er ekki lengur hægt að spara í 

neinu hvað hvarðar búnaðarkaup þar 
sem tekjur okkar rétt duga fyrir launum 
og kostnaði vegna húsnæðis.“

Ekki fengust svör frá fjármálaráðu-
neyti áður en blaðið fór í prentun en 
í skriflegu svari frá menntamálaráðu-
neyti kemur fram að ekki liggi fyrir 
fundarbeiðni til mennta- og menn-
ingarmálaráðherra frá fulltrúum skól-
ans. „Starfsfólk mennta- og menn-

ingarmálaráðuneytisins hafa svarað 
erindum skólans eftir bestu getu. 
Unnið hefur verið að því hörðum 
höndum í samráði við fjármála- og 
efnahagsráðuneytið að aðstoða skólann 
úr rekstrarvandanum. Fulltrúum VMA 
var kunnugt um það vinnuferli,“ segir 
Sigríður Hallgrímsdóttir, aðstoðar-
maður ráðherra, sem segir fimm aðra 
framhaldsskóla í svipaðri stöðu. „Staða 
VMA er þó einna alvarlegust. Skól-
anum hefur gengið verr en öðrum að 
mæta þeim aðhaldskröfum sem gerðar 
voru. Skólinn hefur átt í rekstrarvanda, 
en það liggur í hlutarins eðli að hann 
er ekki á leið í gjaldþrot.“

En mun skólinn fá rekstrarfé fyrir 
næsta skólaár? „Að öllu óbreyttu. “
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Verkmenntaskólinn á Akureyri Skólinn hefur ekki fengið neitt rekstrarfé 
frá ríkinu frá áramótum.

„... lykilstjórnandi innan 
skólans hefur sagt upp 
störfum þar sem ástæðan 
er skortur á fjárfram-
lögum til skólans“

Hraðhleðslustöðvar opnaðar
Tvær nýjar hraðhleðslustöðvar frá Orku 
náttúrunnar hafa verið teknar í notkun 
á Akureyri, við Menningarhúsið Hof 
og verslunarmiðstöðina Glerártorg. 
Við opnun stöðvanna í vikunni voru 
viðstödd Eiríkur Björn Björgvinsson 

bæjarstjóri, Guðmundur Haukur Sig-
urðarson framkvæmdastjóri Vistorku, 
Páll Erland framkvæmdastjóri ON og 
Áslaug Thelma Einarsdóttir, forstöðu-
maður kynningar- og markaðsmála 
ON.  iáh 

Stöð opnuð Á myndinni eru Garðar Jónsson rafbílaeigandi, Eiríkur Björn 
Björgvinsson bæjarstjóri, Guðmundur Haukur Sigurðarson framkvæmdastjóri 
Vistorku, Páll Erland framkvæmdastjóri ON og Áslaug Thelma Einarsdóttir, 
forstöðumaður kynningar- og markaðsmála ON.



  Fylgstu með á Facebook 
– Lindex Iceland 

#LindexIceland  

  Bikinitoppur,   

 2875,-  
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14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLAND

Við Íslendingar viljum vera bestir í öllu – sama hvort keppt er í hand-
bolta, kröftum, Eurovision, fegurð, hreysti eða peningaviti. Við viljum eiga 
heimsmetin og skoðum málin gjarnan út frá hinni klassísku höfðatölu.

Fyrir hrun þóttu þeir stærstu hetjurnar sem mestan áttu pening, bárust 
mest á og flögguðu auðævunum. Montið yfir því að eiga svona snillinga í 
efnahagsmálum breyttist svo í skömm þegar í ljós kom að ekki reyndist alltaf 
innistæða fyrir sýndarmennskunni.

Við höfum nóg annað til að grobba okkur yfir. Þrátt fyrir fámennið eigum 
við ótal afreksmenn í íþróttum. Allavega miðað við höfðatölu. Hrafnhildur 
Lúthersdóttir er nýjasta stjarnan í sundheiminum. Með þrennum verðlaunum 
á Evrópumótinu á dögunum er sundkonan komin í hóp þeirra allra bestu í 
heiminum. Stórkostlegur árangur hjá frábærri fyrirmynd.

Það eru fleiri Evrópumót framundan þar sem Íslendingar munu láta til sín 
taka. Þar á meðal er Evrópumótið í crossfit sem fram fer í Madríd í þessum 
töluðu orðum en þar eru Íslendingar fremstir meðal jafningja. Ekki má svo 
gleyma EM í knattspyrnu þar sem landsliðsfyrirliðinn og Akureyringurinn 
Aron Einar Gunnarsson er í broddi fylkingar. Fyrsti leikur Íslands verður þann 
14. júní gegn ekki minna liði en Portúgal svo við getum farið að hlakka til.

Í blaðinu er viðtal við Jónu Emilíu, móður Arons Einars, sem lýsir því hvernig 
sonur hennar er að uppskera ávöxt erfiðisins. Hættum að setja þá sem eiga 
peninga upp á stall. Þeir sem leggja á sig og vinna líkamlega fyrir árangrinum 
eru hinar raunverulegu hetjur og eiga aðdáun okkar skilið.

Indíana Ása Hreinsdóttir  

LEIÐARI

Hinar raunverulegu hetjur

Sími: 461 4100 / 897 3087  -  runar@hrt.iS  -  www.hrt.iS

Tökum að okkur 
verk hvar sem er 
á Norðurlandi
n Húsfélög og fyrirtæki
n Sópum bílastæði og stéttar
n Hreinsum niðurföll og lagnir
n Myndum og ástandsskoðum lagnir
n Tæmum rotþrær og fitugildrur

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?
Akureyri Vikublað tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.  
Vinsamlegast sendið tölvupóst á indianahreins@gmail.com.

Útiskólinn á Svalbarðsströnd
Í sameinuðum leik- og grunnskóla 
Álfaborgar/Valsárskóla er starfræktur 
útiskóli. Nemendur, 4–8 ára, eru 
meðal annars saman í hóp sem hitt-
ist einu sinni í viku og eru úti við leik 
og störf. Eitt af verkefnunum sem við 
tökum okkur fyrir hendur er að gerast 
„Verndarar fjörunnar“. Það verkefni 
felur í sér að á hverju vori hreinsum 
við fjöruna frá Vitanum í suðri að 
Hamrinum í norðri. Litlar hendur og 
fætur komast ekki yfir allt í einni ferð 
og því höfum við haft þann háttinn á að 
safna þessu „stóra“ í hrúgur við veginn 

á meðan það „litla“ fer í poka sem við 
berum svo heim og förgum þar. Þessu 
stóra söfnum við svo saman þegar við 
erum búin að fara yfir allt svæðið. Þá 
fáum við starfsmann hreppsins til að 
koma á bíl með kerru þannig að við 
getum komið þessu upp í hana og farið 
með það á gámasvæðið og flokkað það 
í viðeigandi gáma. 

Hættulegt plast
Í ár vigtuðum við smáruslið og það 
voru rúm 30 kíló. Við höfum sérstakar 
áhyggjur af öllu plastinu sem er að 

finna í fjörunni. Það er hættulegt fyrir 
fugla og lífríki hafsins. Við reynum að 
temja okkur að gefa litum sem ekki 
eiga heima í fjörunni sérstakan gaum. 
Rautt, gult, grænt, blátt og bleikt er 
grunsamlegt þegar það liggur úti í 
náttúrunni. Það krefst þess að það sé 
skoðað nánar. Hvítt, svart og aðrir nátt-
úrulegir litir geta líka leynt á sér, þá þarf 
að velta fyrir sér lögun og áferð. Spýtur 
með nöglum geta reynst hættulegar og 
því fjarlægjum við þær líka. 

Eyrnapinnar í sjónum
Okkur langar svo til að þið sem lesið 
þetta hugsið ykkur vel um þegar þið 
hendið rusli í klósettið. Við finnum 
því miður mjög mikið af eyrnap-
innastöngum sem sennilega fara í 
klósettið og þaðan út í sjó. Við skulum 
temja okkur að flokka sorpið vel og 
setja það í viðeigandi ílát. Við skulum 
líka temja okkur að tína upp rusl sem 
við rekumst á í náttúrunni. 

P. S Það er gott að hafa poka í vas-
anum þegar farið er í ferð út í náttúruna 
til að geta sett ruslið í ef þið rekist á 
eitthvað. 

Takk og bless, 
Krakkarnir í útiskólanum,  

Dilla og Guðfinna. 
Eyrnapinnar Krakkarnir í útiskólanum finna mikið af rusli í fjörunni líkt og 
þessa notuðu eyrnapinna.

Dugleg börn Krakkarnir héldu á ruslinu í skólann aftur.

Útiskólinn Dýrleif, Guðfinna og duglegu krakkarnir í útiskólanum.



Rafmagnið 
er komið í umferð 
á Akureyri

ORKA NÁTTÚRUNNAR · Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

ON hefur nú opnað tvær hraðhleðslustöðvar á Akureyri í samstarfi við Vistorku. Þar með eru 
hraðhleðslustöðvar ON orðnar tólf talsins og auðvelda rafbílaeigendum að sinna erindum sínum 
á vistvænan og hagkvæman hátt víða um land.

ON sér fjölmörgum heimilum og fyrirtækjum á landinu fyrir raforku og sífellt stækkandi flota rafbíla. 
Kynntu þér staðsetningu hraðhleðslustöðvanna og kosti rafbíla á heimasíðu okkar, on.is

Fylltu á rafbílinn með Orku náttúrunnar Orka náttúrunnar framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna á samkeppnishæfu 
verði. Við viljum nýta auðlindir 

af ábyrgð og nærgætni og bæta 
lífsgæðin í nútíð og framtíð.
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Heimsókn í safn undir berum himni

Ljúft er í Lettlandi
Þjóðháttasafnið í Riga, Latvian 
Ethnographic Open-Air Museum, 
er eitt stærsta og elsta safn Evrópu af 
þessu tagi og mætti segja að það sé hið 
lettneska Árbæjarsafn. Saga Lettlands 
og Íslands er mjög ólík en ýmislegt er 
þó líkt þegar kemur að heimilishaldi. 

Hlýjar móttökur
Frá miðborg Riga er um hálftíma 
akstur að útjaðrinum þar sem þetta 
virðulega safn breiðir sig yfir 87 ha 
landsvæði. Þar eru nú rúmlega hund-
rað hús sem endurspegla húsakost 
landsins og lifnaðarhætti allt frá 17. 
öld fram á fjórða áratug 20. aldar. 
Starsfólkið er sérlega indælt svo gestir 
fá hlýjar móttökur. Dr. hist. Mārtiņš 
Kuplais, prófessor í sagnfræði, ræður 
þarna lögum og lofum. Hann virtist 
reyndar ekkert upprifinn yfir þessari 
heimsókn frá Íslandi en settist þó við 
tölvuna og sýndi myndir af nokkrum 
húsum safnsins á mismunandi stigum 
viðgerðar. Hann sagði ýmislegt um 
gamla tíma í Lettlandi svo hægt væri 
að skilja sögu húsanna betur. Það 
merkilega er þó að lítið er vitað um 
sögu landsins. Þjóðin er meðvituð um 

þetta og leggur sig fram við að skapa 
sögu í nútímanum sem hægt verður 
að vitna til í framtíðinni. 

Engir naglar
Í Lettlandi eru fjögur fylki og á safninu 
eru byggingar frá þeim öllum. Húsin 
koma í misjöfnu ástandi en eru gerð 
upp og komið í sitt upprunalega horf-
með gömlu byggingatækninni. Engir 
naglar eru notaðir við gerð húsanna; 
sem eru þó sterkbyggð og með mun 
meiri lofthæð en við eigum að venjast 
úr íslenskum torfbæjum. 

Í lettneskum húsum, eins og ís-
lenskum, var notað grjót og torf í 
grunninn en lettnesku húsin höfðu það 
fram yfir íslenska torfbæi að grjótið var 
slétt og raðaðist betur; og hægt var að 
hafa sverar uppistöður úr trjábolum. 

Lettar hafa í gegnum aldirnar haft 
nægan aðgang að timbri því landið 
var að mestu þakið skógi. Enn í dag 
er rúmlega helmingur landsins skógur. 

Mismunandi þök
Eitt það fyrsta sem prófessorinn benti 
á var munurinn á þökum húsa eftir því 
í hvaða landshluta þau voru byggð. Í 

V-Lettlandi voru þökin þung og efn-
ismikil. Bil milli bita var ekki nema 
1,5 metrar. Þökin voru há og fyrir-
ferðarmikil og brúnirnar slúttu fram. Í 
A-Lettlandi hins vegar voru þökin létt-
ari og því bilið milli bita mun lengra, 
eða um 2,5 metrar, og þakbrúnir hærri. 
Ekki er vitað hvernig stendur á þessum 
mun en líklegt að veðurfar komi þar 
við sögu. 

Algengt var að stórir bökunarofnar 
væru í húsunum en prófessorinn vildi 
ekki gangast við því að vera duglegur 
að baka! Hann kveikti eld í eldstó eins 
hússins til að sýna hvernig reykurinn 
var leiddur upp í strompinn hátt fyrir 
ofan okkur. 

Þurrkunarhús og baðhús
Á safninu er stórt og rúmgott hús. Þar 

inni er ofn sem í var settur viður og 
síðan byrgt fyrir. Þannig varð til tjara 
sem vall fram í þar til gerða rennu. Enn 
var hægt að finna tjöruilminn í húsinu. 
Þegar safnið eignaðist „Tjöruhúsið“ 
var þakið illa farið og trjábolirnir 
sem héldu því uppi voru fúnir á þeim 
hluta sem var neðanjarðar. Skipt var 
um þann hluta uppistöðunnar en of-
anjarðar fékk gamli viðurinn að halda 
sér. Annar partur hússins er uppruna-
legur frá 19. öld en hinn er frá 1936. 

Vegna þess hve haustin eru vot-
viðrasöm í Lettlandi byggðu menn 
sérstök þurrkunarhús. Þar var korn-
inu komið fyrir til þurrkunar og að 
því loknu var það sett í hlöðu. Þeir 
höfðu líka baðhús (sauna), ekki ólík 
þeim finnsku. Á köldum vetrum var 
því hægt að láta líða úr sér í gufunni 
eftir erfiðan vinnudag. 

Herbergjaskipan
Algengt var að íbúðarhúsin væru þrí-
skipt og var herbergjaskipan yfirleitt sú 
sama. Í suðurendanum var upphitað 
rými sem er hliðstætt íslensku bað-
stofunni. Þar svaf, borðaði og vann 
allt heimilisfólk; húsbændur, börn, 
unglingar og vinnuhjú. Hver átti sitt 
horn eftir því hvaða stöðu viðkom-
andi gegndi. Húsbændurnir sváfu í 
rúmum en vinnufólkið gjarnan á 
hörðum bekkjum. Í miðrýminu var 
eldhús. Norðurhlutinn var kaldur og 
notaður sem geymsla. Í sumum húsum 
var norðurhlutanum skipt í tvennt og 
meyjarnar látnar sofa í öðrum helm-
ingnum á sumrin meðan hlýtt var í 
veðri. 

Sum húsin á safninu eru fullbúin 
húsgögnum og áhöldum og konur sátu 
þar við vinnu sína í fötum frá gamla 
tímanum. Pils kvennanna voru þung 
og efnismikil og voru notuð við öll 
tækifæri. Efnið var viðkomu svipað 
íslenska vaðmálinu. Einnig voru þarna 
falleg sjöl og annar fatnaður. Prófessor-
inn kom líka með vettlinga, en Lettar 
leggja mikinn metnað í að hafa þá sem 
glæsilegasta. 

Samvinna
Lettneskir smábændur bjuggu saman 
í litlum þorpum og hjálpuðust að við 
erfiðari verk eins og t.d. að byggja 
ný hús. Það var ekki vegna þess að 
þá langaði svo mjög að vinna hjá 
nágrönnum sínum, heldur var það 
skylda. Þeir sem þurftu aðstoð fengu 
aðstoð; svo einfalt var það!

Sumareldhús var það fyrsta sem var 
reist þegar byggt var á nýjum stað svo 
konurnar gætu eldað handa mann-
skapnum. 

Algengt var að í hverju þorpi væri 
tréplatti sem festur var á tvo staura. 
Við hann hékk hamar. Ef á þurfti að 
halda var hamrinum barið í plattann 
til að láta nágrannana vita að þörf væri 
á hjálp. 

Fiskimannaþorpið
Prófessorinn fór líka með okkur í 
fiskimannaþorp safnsins. Á aðra hönd 
voru ríkmannleg hús bænda sem höfðu 
haft aðstöðu til að stunda fiskveiðar 
meðfram búskapnum. Á hina voru 
hús fátækra fiskimanna sem höfðu 
ekkert annað en fiskveiðarnar til að 
brauðfæða sig og sína. Greinilegur 
munur var á innviðum og húsakosti 
þessara tveggja stétta. Þessu má líkja 
við íslenskan raunveruleika á seinni 
hluta 19. aldar þegar þorp byrjuðu að 
myndast við sjávarsíðuna. Bændur á 
gjöfulum jörðum höfðu það betra en 
þurrabúðarfólk sem hvorki hafði jarð-
næði né húsdýr. 

Gestrisni
Það er til siðs í Lettlandi að gefa 
gjöf fyrir greiða. Starfsfólk Open-air 
Museum fékk, fyrir alla þessa fyrir-
höfn, eitt íslenskt súkkulaðistykki. Það 
er ekki stór gjöf miðað við þá fyrirhöfn 
sem af þessari heimsókn stafaði. Auk 
þess var ljúffengur súkkulaðimoli með 
kanilbragði í boði hússins!

Prófessorinn taldi það ekki eftir 
sér að keyra þessa innrás frá Íslandi á 
mjóum vegatroðningum milli rjóðr-
anna þar sem húsaþyrpingarnar stóðu. 
Troðningarnir lágu um hæðir og hóla 
í ýmsum sveigjum en það var hvergi 
slegið af. En án bílsins hefði tekið 
allan daginn að ganga milli þorpanna 
og skoða safnið. Að heimsókn lokinni 
tók prófessorinn ekki annað í mál en að 
aka gestum sínum að sporvagni. Þegar 
þangað var komið fékk hann miklar 
þakkir fyrir gestrisnina og allan tímann 
sem hann gaf í þetta verkefni. Hann 
kvaddi brosandi með þéttu handabandi 
og sagði: „You are on your own now“ 
(Nú verðið þið að bjarga ykkur sjálfar). 

Góð upplifun
Það er góð upplifun að ganga um í góðu 
veðri í Latvian Ethnographic Open-
-Air Museum í Riga. Virða fyrir sér 
umhverfið og þessi glæsilegu gömlu 
hús. Á sumrin er sett upp sérstök sýn-
ing fyrir börn til að þau fái að upplifa 
gamla tímann á raunverulegan hátt. 
Það er upplagt að taka með mér nesti 
og eyða þar heilum degi í umhverfi sem 
er skapað í anda liðinna alda. 
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Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í 

öryggis- og velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. 

Öryggismiðstöðin hefur á undanförnum árum hlotið viðurkenningu 

VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.  
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VILTU STARFA FYRIR 
ÖRYGGISMIÐSTÖÐINA  Á AKUREYRI?
Ertu efni í öryggisvörð eða með tækniþekkingu sem nýtist okkur? 
Vegna aukinna umsvifa á Akureyri auglýsir Öryggismiðstöðin eftir 
öryggisvörðum og tæknifólki til starfa.

STÖRF Á TÆKNISVIÐI
Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við 
öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, 
brunaviðvörunarkerfi, slökkvikerfi, 
aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar 

er æskilegt
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

ÖRYGGISVERÐIR
Starfið felst í öryggisgæslu fyrir fyrirtæki og 
einstaklinga ásamt tilfallandi sérverkefnum.

Hæfniskröfur:
• Hreint sakavottorð
• Lágmarksaldur 20 ár
• Rík þjónustulund
• Íslenskukunnátta
• Bílpróf

Umsókn með ferilskrá skal senda á netfangið helgij@oryggi.is. Nánari upplýsingar um 
störfin veitir Helgi Jóhannsson í síma 862-6886. Umsóknarfrestur til 3. júní.

Höfundur er
Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir, 
nemi í fjölmiðlafræði við HA.

Hjálp Hamri var barið í tréplatta 
þegar kalla þurfti eftir aðstoð. 

Mynd: Elísabet Ásgrímsdóttir

Sumareldhús Það fyrsta sem var 
reist þegar byggt var á nýjum stað 
var sumareldhús svo konurnar gætu 
eldað handa mannskapnum. 

Mynd: Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir

Ræður ríkjum Dr. hist. mãrtinš 
Kuplais, prófessor í sögu. 

Mynd: Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir



Mótaðu þína framtíð á Bifröst

Viðskiptafræði - BS 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS 
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is
Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.

Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. 
Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, 

kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.
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Gerum verðtilboð:

• Við bjóðum aðstoð og ráðleggingar varðandi val á lausnum fyrir viðskiptavini

• Ástandsskoðanir og úttektir

• Malbikun gatna, bílastæða og göngustíga

• Malbiksviðgerðir, sprungufyllingar og aðrar lagfæringar

• Gröftur og uppúrtekt á gömlu malbiki eða steypu

• Jarðvinna, lagnavinna og undirbúningur vegna malbikunar

Kraftfag býður upp á fyrsta flokks þjónustu varðandi  
allt sem við kemur malbikun og gatnaframkvæmdum.

Tökum að okkur verkefni fyrir einstaklinga, húsfélög, fyrirtæki, verktaka og sveitarfélög. 
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YFIRHEYRSLAN:  
ÁRNI ELLIOTT SWINFORD

Árni Elliott Swinford er uppalinn á Patreksfirði og Akureyri en býr í dag 
með kærustu sinni og tveimur sonum á Algarve í Portúgal. Árni saknar 
mest sjoppuborgara frá Akureyri.

Fullt nafn, aldur og starfstitill:
Árni Elliott Swinford. CEO Volcanic 
Glacial Holding – Spain.
Fjölskylduhagir:
Trúlofaður og á tvo frábæra stráka, 
Högna Hireonýmus og Hyrning 
Harper.
Hvar býrðu?
Ferragudo, Algarve í Portúgal.
Fæddur og uppalinn?
Patreksfirði og Akureyri.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Reykhólasveitin.

Lýstu þér í þremur orðum?
Vill öllum vel.
Hvers saknarðu frá Akureyri?
Sveitts sjoppuborgara.
Uppáhaldshljómsveit?
Bang Gang og Daft Punk.
Uppáhaldstónlistarmaður?
KÁ-AKÁ, Gunni Þórðar og Prince.
Ofmetnasti tónlistarmaðurinn?
Paul McCartney.
Uppáhaldsmatur?
Franco, piri piri.
Uppáhaldsdrykkur?
Volcanic Icelandic Super Premium 
Vodka sem Íslendingar eiga eftir að 
smakka mjög fljótlega.

Besti sjónvarpsþátturinn?
Narcos.
Uppáhaldsveitingastaður?
VISTA Restaurante í Portimao.
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
Jón Baldvin.
Hver verður næsti forseti Bandaríkj-
anna?
Trump.

Áhugamál?
Uppgötva nýja tónlist, veitingastaði 
og vín.

Fyrirmynd?
Afi minn sem kvaddi núna á dögunum.

Leyndur hæfileiki?
Elda eitt besta risotto i heimi.

Hvernig síma áttu?
Iphone 6s.

Facebook eða Twitter?
No comment.

Snapchat eða Instragram?
Instagram.

Adele eða Bieber?
Bieber.

Eurovision eða handbolti?
Handbolti.
„Guilty pleasures“?
Stelast á McDonalds einu sinni í 
mánuði (svo Chloe viti ekki, en núna 
veit hún það).
Uppáhaldsíþróttalið?
Þór Akureyri.
Af hverju ertu stoltastur í lífi þínu?
Högna og Hyrning, strákunum mínum.
Hvaða drauma áttu eftir að láta ræt-
ast?
Byggja draumahúsið fyrir fjölskylduna.
Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt 
í sumar?
Vinna og vera með fjölskyldunni.

 Saknar sveitts sjoppuborgara Árni Elliott býr í Portúgal ásamt unnustu 
og sonum.



Helsti staðalbúnaður
· Hiti í öllum sætum
· Kæling í framsætum
· Hiti í stýri
· Leðuráklæði
· Íslenskt leiðsögukerfi
· Bakkmyndavél og 8” snertiskjár

· Lyklalaust aðgengi
· LED ljós að framan og aftan
· Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan
· Handfrjáls búnaður (Bluetooth)
· Hraðastillir (Cruise Control)
· og ótal margt fleira ...

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Komdu í Höld og reynsluaktu nýjum Kia. Við tökum vel á móti þér.

Verð 4.490.777 kr. 

Kia Soul EV Luxury kemur þér og þínum á leiðarenda, með yfir 212 km drægni við bestu 
aðstæður. Bíllinn er fagurlega hannaður og djarfur útlits. Hann gengur eingöngu fyrir 
rafmagni, er sérstaklega hljóðlátur og gefur engan útblástur frá sér. Þægilegt innanrými
og ríkulegur staðalbúnaður tryggja ánægjulegan akstur — frá innkeyrslu að áfangastað.
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

Kia Soul EV Luxury — rafbíll, sjálfskiptur.

Útborgun aðeins 10% eða 449.077 kr.

Þú ferð lengra á Kia Soul EV Luxury

Söluaðili Kia
Höldur bílasala · Þórsstíg 2 · 600 Akureyri · 461 6020 · holdur.is/bilasala

Til hamingju, 
Akureyringar
– með fyrstu hraðhleðslustöðvarnar. 
   Hlaðið nú með hraði!



Fæst í apótekum, Krónunni, Fjarðarkaup,
Hagkaup, Nettó og Græn heilsa.

Duft í kalt vatn eða boost

Styður:  
Efnaskipti og öflugri brennslu
Minni sykurlöngun
Slökun og svefn
Vöðva og taugastarfsemi 
Gott á morgnana og kvöldin

1/3 tsk = 350mg - ekkert bragð

Mikil virkni

Náttúrulegt 
Þörunga magnesíum

ENGIN 

MAGAÓNOT

Sími 
899 7749

Til sölu sumarhús í byggingu
Er komið undir þak.   –   Selst á öllum byggingarstigum hér eftir

Hestaferđir

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

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

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

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is
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Nýr vatnstankur á Krókinn
Framkvæmdir á nýjum vatnstanki á 
Gránumóum, fyrir ofan Sauðárkrók, 
eru komnar á fullt skrið en gert er ráð 
fyrir að tankurinn verði fullbyggður 
og tilbúinn til notkunar fyrir haustið. 
Þetta kemur fram á vef Skagafjarðar-
veitna. Þar kemur fram að greftri fyrir 
tanknum sé lokið og er verktaki að 
undirbúa steypu á botnplötu. Nýi tank-
urinn verður sömu stærðar og sá eldri 
og tekur rúmlega 1.000 m3 af vatni. 

Á vef Skv kemur fram að vatns-

notkun á Sauðárkróki hafi aukist 
töluvert, meðal annars með tilkomu 
aukinnar vatnsframleiðslu, en með-
alrennsli yfir sólarhring jókst um 
42% á milli áranna 2011 og 2015. 
Með tilkomu nýs tanks verða Skagja-
fjarðarveitur betur í stakk búnar til að 
anna aukinni notkun á köldu vatni 
og auknum dægursveiflum samfara 
aukinni notkun á köldu vatni í mat-
vælaframleiðslu. 

iáh

Gránumóar Framkvæmdir hófust um miðjan apríl og eru nú komnar á fullt 
skrið.  Mynd: Skv.is

Verðlaunahafar  Á lokahófi handknattleiksdeildar Ka og Ka/Þórs, sem 
haldið var í Ka-heimilinu á dögunum, fengu krakkar sem þóttu skara fram 
úr verðlaun. Á myndinni eru allir verðlaunahafarnir.

Hendur fram úr ermum Nemendur og starfsfólk menntaskólans á akur-
eyri, í samvinnu við hreinsunardeild akurerarbæjar, hreinsuðu strandlengju 
bæjarins á mánudaginn.

Óvenjuleg sýning
Frumsýning Borgarasviðsins – leið-
sögn fyrir innfædda verður föstu-
daginn 27. maí en síðari sýningin er 
á laugardaginn. Sýningin er óvenjuleg 
því hún hefst með gönguferð frá Hofi 

Menningarhúsi undir leiðsögn akur-
eyrskra kvenna sem allar eru af erlendu 
bergi brotnar. Listrænir stjórnendur 
Borgarasviðsins eru Aude Busson og 
Vala Höskuldsdóttir. Iáh

Borgarasviðið Sýningin hefst á gönguferð og leiðsögn akureyrskra kvenna 
sem allar eru af erlendu bergi brotnar.  Mynd: Guðrún Þórs.



Nám til stúdentsprófs
Félags- og hugvísindabraut

Náttúruvísindabraut
Viðskipta- og hagfræðibraut

Íþrótta- og lýðheilsubraut

Listnámsbraut
-Hönnunar-og textíllína

-Myndlistarlína

Viðbótarnám til stúdentsprófs að loknu starfsnámi

Starfsnámsbrautir
Sjúkraliðabraut

Hársnyrtinám
Hársnyrtiiðn

Brautabrú

Starfsbraut

Iðn- og tækninám

Byggingagreinar
Grunndeild að hausti

Húsasmíði
Húsgagnasmíði*

Málaraiðn - Vor2018            
Múrsmíði*

Pípulagnir -Vor 2017

Rafiðngreinar
Grunndeild að hausti 

Rafvirkjun
Rafeindavirkjun

Málmiðngreinar
Grunndeild að hausti

Bifvélavirkjun
Blikksmíði* 
Stálsmíði*
Vélvirkjun
Vélstjórn 
   A stig 
   B stig 
   C stig
   D stig

Matvæla- og ferðagreinar
Grunndeild að hausti

Matreiðsla -2. bekkur haust 2016, lotunám
Matartæknir, lotunám
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Verkmenntaskólinn er áfangaskóli sem gefur nemendum sveigjan-
leika í námi og námshraða.

Verkmenntaskólinn  er góður undirbúningur fyrir sérhæfð störf, há-
skólanám, sérskólanám og daglegt líf. 

Í Verkmenntaskólanum er boðið upp á góða þjónustu fyrir nemendur, 
t.d. gott bókasafn, námsráðgjöf, skólahjúkrunarfæðing, sálfræðing, 
mötuneyti og fleira. 

Við skólann er heimavist. Nánari upplýsingar og umsóknir á  
www.heimavist.is.
VMA er í nánu samstarfi við háskóla, bæði innanlands og utan, enda 
mikilvægt að nemendur sem útskrifast með stúdentspróf, eða önnur 
lokapróf, uppfylli þær kröfur sem mismunandi háskólar og háskóla-
deildir gera til þeirra.

Nemendur hafa tækifæri til að taka þátt í erlendum nemaskipta-og 
samstarfsverkefnum.

Gott samstarf VMA við fyrirtæki og samtök á vinnu-
markaði í iðn- og tæknigreinum tryggir að höfð sé 
hliðsjón af þörfum atvinnulífsins. Nemendur VMA hafa 
náð framúrskarandi árangri á sveinsprófi og í nema-
keppnum.

VMA hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun 
samkvæmt ISO 9001 staðli. 
Öll prófskírteini skarta þeim stimpli.

 

Styrktaraðilar

        

*Þessar námsbrautir eru háðar nemandafjölda.

Sótt er um nám á menntagatt.is - 
nánari upplýsingar á www.vma.is

Starfsfólk VMA óskar útskriftarnemendum og fjölskyldum þeirra innilega til 
hamingju með útskriftina laugardaginn 28. maí. Um leið og við þökkum sam-
fylgdina óskum við ykkur velfarnaðar í frekara námi og/eða í ykkar störfum. 

VMA býður upp á ö�ugar bóknámsbrautir og listnámsbraut 
auk fjölmargra brauta í iðn- og tækninámi.

Í skólanum er öflugt og fjölbreytt félagslíf nemenda - leiksýningar, 
söngkeppni, árshátíð, nýnemahátíð og klúbbastarf.

VMA er eini skólinn utan höfuðborgarsvæðisins 
sem býður upp á fullnaðarnám í vélstjórn.
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Jóna Emilía Arnórsdóttir, móðir Arons Einars Gunnars-
sonar fyrirliða íslenska landsliðsins í knattspyrnu, 
flutti til Englands til að styðja við bak Arons í atvinnu-
mennskunni. Hér ræðir Jóna um fjölskylduna sem öll 
eru gallharðir Þórsarar, afrek sonanna, freistingarnar í 
glamúrheimi enska boltans, atvinnumennskudrauma, 
vinnusemi Arons og Evrópumeistaramótið í fótbolta en 
Jóna ætlar að sjálfsögðu að mæta á alla leiki Íslands. 

„Skrítið
að deila 
honum með 
þjóðinni“
„Hér áður fyrr fannst mér handboltinn 
miklu skemmtilegri en eftir að hafa 
verið úti með Aroni þessa tvo vetur 
heillaðist ég af fótbolta. Ef ég á frí á 
laugardegi er bara sófadagur; maður 
byrjar í hádeginu og horfir allan 
daginn. Það skiptir litlu máli hver er 
að spila,“ segir Jóna Emilía Arnórs-
dóttir, móðir Arons Einars Gunnars-
sonar, fyrirliða íslenska landsliðsins í 
knattspyrnu. 

Atvinnumenn á 
heimsmælikvarða
Jóna er fædd og uppalin á Ísafirði en 
í dag lítur hún á sig sem Akureyring 
þótt henni þyki alltaf jafn gott að kíkja 
vestur. Hún var aðeins 15 ára þegar 
hún varð mamma en 18 ár eru á milli 
elsta og yngsta barnsins hennar. Í dag 
eru börnin sex talsins og því ljóst að 
móðurhlutverkið hefur verið afar stór 
partur af hennar lífi síðustu áratugina. 
Öll börnin hafa stundað íþróttir en 
yngstu drengirnir, Aron Einar og Arnór 
Þór, eru atvinnumenn á heimsmæli-
kvarða. Aron spilar með enska úrvals-
deildarliðinu Cardiff og hefur verið 
fyrirliði íslenska knattspyrnulands-
liðsins frá árinu 2012. Arnór, sem er 
einu og hálfu ári eldri, spilar hand-
bolta með þýska úrvalsdeildarliðinu 
Bergischer og hefur skipað sér sess í 
íslenska handboltalandsliðinu. Elsti 
bróðirinn, Atli Már, hefur einnig verið 
á kafi í fótbolta, var í marki og þjálfar 
nú Magna á Grenivík og systurnar, 
Tinna Björg, Ása Maren og Hulda 
María, spiluðu handbolta með Þór. 
Jóna segir íþróttaáhugann bæði koma 
frá sér og eiginmanninum, Gunnari 
Malmquist Gunnarssyni. „Ég var í 
sundi og á skíðum en Gunni spilaði 
fótbolta og handbolta með Þór og dró 
allt liðið með sér á æfingu þar sem 
áhugi þeirra kviknaði. Svo þegar Atli 
fór að koma heim af æfingum æsti 
hann hin upp, bjó til mark og djöfl-
aðist í þeim.“

Eins og tvíburar
Arnór og Aron spiluðu lengi vel bæði 
handbolta og fótbolta. „Aðstaðan var 
ekki jafn góð og í dag og þeir æfðu 
handbolta á veturna og fótbolta á 
sumrin. Á vorin fann maður að það var 
kominn tími fyrir þá að komast út. Þeir 
voru eins og beljur sem hleypt er út í 

vorið,“ segir hún hlæjandi. Hún segir 
Aron alltaf hafa verið orkumikinn. 
„Hann er eins og strákurinn hans í dag. 
Þeir stoppa aldrei. Arnór var rólegri og 
gat til dæmis eirt sér og horft á Tomma 
og Jenna,“ segir hún og játar því að 
þeir hafi báðir alltaf verið með mikið 
keppnisskap. „Þeir hafa alltaf átt erfitt 
með að tapa og þegar Coventry tapaði 
leik vissi ég betur en að tala við Aron 
á leiðinni heim. Þeir voru líka alltaf 
mjög duglegir að vinna og voru farnir 
að hjálpa mér að bera út blöð ungir 
til að eiga fyrir ferðalögum, mótum 
og utanlandsferðum. Einhvern veginn 
urðum við að fjármagna þetta allt. Þeir 
vöknuðu eldsnemma til að bera út og 
Aron var líka farinn að vinna í Bónus 
14, 15 ára.“

Hún játar því að þótt þeir bræður 
hafi alltaf verið góðir vinir þá hafi 
ávallt ríkt samkeppni þeirra á milli. 
„Ég þurfti helst að vigta matinn ofan 
í þá og telja seríoshringina, svo þeir 
fengju nú örugglega jafn marga. Svo 
var keppst um að ná framsætinu þegar 
við fórum að bera út blöðin og rif-
ist um að vera næst mér þegar ég las 
fyrir þá á kvöldin. Þeir voru eins og 
tvíburar; enda klæddi ég þá eins fram 
eftir öllu,“ segir hún og hlær. 

Hent í djúpu laugina
Aðspurð segir hún hæfileika Arons 
fljótlega hafa komið í ljós. „Eftir 
fyrsta bekk í menntaskóla fór hann 
til Hollands. Þá hafði hann farið til 
reynslu til nokkurra liða sem voru að 
skoða hann. Hann var svo ákveðinn 
að gera þetta að við gátum ekki gert 
honum það að stöðva hann en það var 
líka vel tekið á móti honum í Hollandi. 
Honum var komið fyrir hjá fjölskyldu 
og svo var ég dugleg að heimsækja 
hann. Þegar hann fór yfir til Englands 
var honum hins vegar hent í djúpu 
laugina og ég var því mjög glöð þegar 
hann bað mig að koma með sér til að 
styðja við sig. Ég hefði ekki verið róleg 
vitandi af honum einum. Við erum 
mjög náin og ég var með honum tvo 
vetur en svo þegar hann var orðinn 21 
árs og kominn með kærustu þá fór ég 
heim. Þá var kominn tími til að sleppa 
takinu. En þetta var ofsalega skemmti-
legur tími.“

Freistingarnar margar

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi 
og á Englandi eru knattspyrnustjörn-
urnar á pari við guði. Jóna játar því að 
íþróttinni fylgi glamúr en segir hann 
mismikinn á milli liða. Hjá sumum 
eiginkonum leikmannanna snúist allt 
um merkjavörur og nýjustu tísku en 
inni á milli sé venjulegt fjölskyldufólk. 
Aðspurð viðurkennir hún að launin í 
boltanum séu himinhá. „Það eru auð-
vitað miklu meiri peningar í fótbolta 
en í handbolta og Aron hefur það gott. 
Hann eyðir ekki í vitleysu og lætur 
vanalega lítið fyrir sér fara. Hann hefur 
þó haldið upp á afmælið sitt þegar hann 
kemur heim síðustu árin og þá gerir 
hann sér glaðan dag. Freistingarnar 
í þessum heimi eru margar og ég hef 
orðið vitni að ýmislegu. Við Coventry-

-völlinn er spilavíti þar sem margir 
leikmenn hafa eytt fúlgum fjár. Sem 
betur fer hefur Aron ekki gaman af 
slíku. Það er margt í boði og fólk bæði 
heiðarlegt og óheiðarlegt.“

Gekk á æfingar
Hún segir velgengni Arons ekki hafa 
komið henni á óvart þar sem hann 
hafi alltaf verið vinnusamur. „Hann 
var mjög villtur til að byrja með; fór 
geyst af stað og svo ákveðinn að ætla 
að sanna sig einn, tveir og 20. Hann 
er búinn að leggja rosalega mikið á sig 
til að komast á þennan stað. Á meðan 
jafnaldrar hans voru að fá bílpróf, rúnta 
og skemmta sér var ekkert slíkt í gangi 
hjá honum. Það eina sem komst að 
hjá honum voru æfingar. Sautján ára 
var hann kominn til Hollands og gekk 
þá 45 mínútur hvora leið á æfingar. 
Við vorum svo græn og gerðum engar 
kröfur til liðsins enda vildi hann bara 
geta sinnt boltanum. Eftir smá tíma 
fannst mér óþægilegt að vita af honum 
gangandi í hvaða veðri sem er og bað 
um hjól handa honum og seinni vet-

urinn keypti ég handa honum mótor-
hjól. Það gekk að vísu ekki betur en svo 
að eftir leik með unglingalandsliðinu 
kom hann aftur á lestarstöðina, þar 
sem hann hafði læst hjólinu, en þar var 
ekkert eftir nema gjörðin. Þetta hefur 
ekki alltaf verið dans á rósum,“ segir 
hún brosandi en bætir við að öll vinnan 
hafi styrkt hann og gert hann að þeim 
leikmanni sem hann er í dag. „Hann 
fékk þetta ekki upp í hendurnar, langt 
því frá, og það er því ótrúlegt þegar fólk 
spyr hvort hann geti ekki kippt í ein-
hverja spotta til að koma sér að. Þetta 
virkar ekki þannig. Hvað haldið þið að 
það séu margir að æfa knattspyrnu? 
Fæstir komast svona langt. Hann fer 
ekki bara og ræðir við einhvern til að 
koma fólki að. Eins og þetta sé ekkert 
mál. Samkeppnin er gífurleg.“

Stuðningur skiptir öllu
Aðspurð um ráð handa foreldrum 
krakka sem stefna á atvinnumennsku 
segir Jóna gott að gera sér strax grein 
fyrir því að hlutirnir eigi ekki alltaf eftir 
að ganga eins og smurðir. „Maður er 

Stolt mamma Jóna og aron eru náin en Jóna flutti meðal annars út til sonarins til að styðja við hann í atvinnu-
mennskunni. Eftir tvo vetur ytra flutti hún heim aftur. Mynd: Guðrún Þórs.

„Það eru auðvitað miklu 
meiri peningar í fótbolta 
en í handbolta og Aron 
hefur það gott“
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alltaf að læra og við lærum mest af því 
að reka sig á og vinna úr þeim vand-
ræðum sem koma upp. Ég mæli með 
því að foreldrar fylgi krökkunum eftir. 
Ekki láta þau fara ein. Fólk er misjafnt 
og það eru ekki allir nógu sterkir til að 
standast freistingarnar. Ég þekki dæmi 
þar sem stuðningurinn við krakkana 
var ekki nægur heima sem varð til 
þess að þau komu heim og þar með 
var draumurinn úti. Við Gunni höfum 
alltaf stutt við þau og farið með þeim 
út um allt. Við höfum verið „all-in“ í 
þessu.“

Hún viðurkennir að það sé hálf 
undarlegt að fylgjast með barninu sínu 
verða eign þjóðarinnar. „Allt í einu var 
Aron úti um allt og við farin að þurfa 
að deila honum með öðrum. Hann er 
ekkert mikið fyrir að trana sér fram. 
Ætli hann fái það ekki frá mér. Hins 
vegar á hann erfitt með að segja nei,“ 
segir hún og bætir við að hún hafi verið 
hissa þegar hann var gerður að fyrirliða 
landsliðsins aðeins 21 árs. „Það kom á 
óvart en samt ekki. Hann hefur alltaf 
verið gömul sál. Hann varð svo fljótt 
fullorðinn.“

Eins og í kvikmynd
Margir muna ef til vill eftir umdeildu 
viðtali vefsíðunnar fótbolti. net þar sem 
haft var eftir Aroni að Albanir væru 
mestmegnis glæpamenn. „Ég var ekki 

heima og missti sem betur fer af mestu 
látunum og ákvað að lesa ekki sam-
skiptamiðlana eða kommentakerfin 
í kjölfarið. Ég þekki Aron og veit að 
hann er ekki fordómafullur. Það skiptir 
hann engu máli hvernig fólk er á lit-
inn en hann var að lýsa því hvernig 
honum varð við þegar hann kom út 
úr flugvélinni og sá fólk með byssur 
úti um allt. Hann sagði að það hefði 
verið eins og í kvikmynd. Hann orðaði 
þetta klaufalega, sá strax að sér og baðst 
afsökunar. Ég veit að þetta tók á hann. 
Honum fannst þetta mjög leiðinlegt 
mál og mér líka.“

Fiðringur í magann
Aron og félagar munu spila sinn fyrsta 
leik á EM þann 14. júní gegn Portúgal. 
Jóna bíður spennt eftir mótinu og ætlar 
að sjálfsögðu á alla leiki Íslands. „Við 
hjónin höfum mjög gaman af þessu en 
ég er orðin sextug og veit ekki hversu 
lengi ég endist í því að hoppa út í vél, 
taka bílaleigubíl og bruna á leikina. 
Ég nýt þess á meðan ég hef heilsuna,“ 
segir hún og játar því að geta orðið ansi 
spennt meðan á leikjunum stendur. „Ég 
var öskrandi hér áður fyrr en er rólegri 
í dag en fæ fiðring í magann og verð 
alltaf jafn stolt þegar leikmennirnir 
ganga inn á völlinn. Þá tárast ég 
gjarnan. Ég gleymi því aldrei þegar 
hann var valinn sem fyrirliði. Þá var 
ég mjög grobbin af honum og við öll.“

Aðspurð um væntingar sínar til EM 
segir hún allt mögulegt. „Þessir drengir 
eru miklir félagar. Það er það, meðal 
annars, sem hefur komið þeim svona 
langt. Þeir þekkja hver annan svo vel 
og eru góðir vinir. Annars reyni ég 
að vera á bremsunni þegar kemur að 
væntingum en ég vona að þeir komist 
sem lengst. Það getur allt gerst, þetta er 
þannig lið. Ég þori varla að segja það 
upphátt en ég held að þeir eigi eftir að 
koma á óvart.“

iáh
Hornið - Kaupvangsstræti 4, 600 Akureyri - Sími: 461 1516

skór í úrvali

Helios Pro 
39.995kr

Speed 2.0 
18.995kr

Elite Pro TR 
19.995kr

Diamond 2.0 
15.995kr

Opið virka daga frá 10 til 18 og á laugardögum frá 10 til 16

Stuðningur mikilvægur Jóna 
mælir með því að foreldrar fari út 
með krökkum sínum sem býðst að 
spila með íþróttaliðum úti í heimi. 
Freistingarnar séu margar og ekki séu 
allir nógu sterkir til að falla ekki fyrir 
þeim.  Mynd: Guðrún Þórs.

Ríkidæmi Jóna Emilía á sex börn, atla má, Tinnu Björk, Huldu maríu, Ásu maren, aron Einar og arnór Þór. Tveir yngstu synirnir eru atvinnumenn á heimsmælikvarða.
  Mynd: Auðunn Níelsson – audunn.com

„Hann orðaði þetta 
klaufalega, sá strax að sér 
og baðst afsökunar“



Vilt þú hafa áhrif á nýtingu, Verndun  
og Viðhald náttúrunnar? 
Kynntu þér spennandi nám í landbúnaðarháskóla Íslands  
þar sem nálægðin við viðfangsefnið og kennara er í forgrunni.  
lítill skóli með mikla sérstöðu!

Háskóladeild 
Umhvefisskipulag, Náttúru- & umhverfisfræði,  
skógfræði & landgræðsla, Hestafræði og 
Búvísindi

starfsmeNNtUNardeild
skrúðgarðyrkja, skógur & náttúra, 
Blómaskreytingar, Garðyrkjuframleiðsla  
og Búfræði
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TILVERAN

Khattab Al-Muhammad, frá Sýrlandi, segir íslenskan og sýrlenskan mat ólíkan. 
Khattab féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs nokkrar uppskriftir frá heima-
landinu. 

Stefnir á að opna matsölustað
„Bragðið af íslenska matnum er 
öðruvísi – líklega vegna veðursins og 
minni sólar. Í Sýrlandi var maturinn 
alltaf ferskur en hér þarf oft að fljúga 
honum til landsins eða frysta til lengri 
tíma,“ segirKhattab Al-Muhammad, 
enskukennari frá Sýrlandi, sem býr á 
Akureyri ásamt eiginkonu, sex börnum 
og móður, en Khattab féllst á að spjalla 
um mat og matargerð við Akureyri 
Vikublað. 

Kamelkjöt
Khattab segir grænmeti meginuppi-
stöðuna í sýrlenskri matargerð. „Við 
notum mikið af gúrku en hún er mun 
minni og öðruvísi á bragðið en sú 
íslenska. Tómatarnir okkar eru líka 
miklu stærri en þeir sem við fáum hér. 
Annars notum við mikið kjúklinga-
baunir, kjúkling, lamba- og nautakjöt. 
Við borðum ekki svín né hrossakjöt en 
í Sýrlandi er hægt að fá kjöt af kamel-
dýri, sem er salt, rautt kjöt.“

Íslenskur matur góður
Hann segist ekki hafa smakkað mikið 
af íslenskum mat en að það sem hann 
hafi bragðað hafi verið gott. Samt sem 
áður viðurkennir hann að sakna sýr-
lenska matarins. „Það sem við notum 
vanalega í eldhúsinu fæst ekki allt hér 
á landi en við tókum krydd og ýmis-
legt annað með okkur. Svo munum 
við örugglega flytja eitthvað inn,“ 

segir Khattab sem stefnir á að opna 
sýrlenskan matsölustað á Akureyri í 
framtíðinni. „Hér er ekkert í boði sem 

er líkt sýrlensku matargerðinni svo það 
væri gaman að reka veitingastað. Það 
er dýrt að opna og verður tímafrekt í 
undirbúningi en ég stefni á þetta,“ segir 
Khattab sem féllst á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs þrjár sýrlenskar 
mataruppskriftir. 

iáh

Gulrótarsalat
2 bollar gróflega niðurskornar 
gulrætur
1 bolli hrátt kús kús
2 1/4 bollar vatn
1 kanelstöng
3 teskeiðar fínsaxað ferskt kórí-
ander
2 teskeiðar fínsöxuð fersk steinselja
2 1/2 teskeið ólífuolía
1/4 teskeið niðurrifinn sítrónu-
börkur
1 teskeið ferskur sítrónusafi
3/4 teskeið salt
1/2 teskeið mulið kúmen
1 saxaður hvítlauksgeiri

Aðalréttur
1½ kg lítil grasker
2 teskeiðar olía/smjör
1 meðalstór laukur, saxaður smátt
350 gr hakkað lambakjöt
½ teskeið mulinn kanill
½ teskeið mulinn svartur pipar
¾ bolli egypsk hrísgrjón, skoluð
1 meðalstór tómatur, fínsaxaður
2 bollar vatn
3 geirar hvítlaukur, kramdir

2 teskeiðar tómatmauk
Skera gat í grasgerin til að setja fyll-
ingu inn í. Þrífa graskerin vel og setja 
til hliðar.
Hita smjör í stórri pönnu, bæta lauk, 
kjöti og kryddi. Snöggsteikja í 3–4 
mínútur, hræra í á meðan. Taka af 
hita. Bæta hrísgrjónum og tómötum 
varlega saman við.

Fylla graskerin af blöndunni og raða 
svo í eldfast mót. Setja tvo diska ofan 
á graskerin til að kremja þau.
Blanda saman vatni, hvítlauk, tómat-
peisti og kjúklingakrafti í pott, sjóða 
og hella svo yfir graskerin.
Setja lokið yfir eldfasta mótið og inn í 
ofn á lágum hita í klukkutíma, eða þar 
til graskerin og hrísgrjónin eru elduð.

Eftirréttur
2 ½ bollar hveiti 
2 bollar hrein jógúrt 
½ bolli sykur
125 g bráðið smjör
1 teskeið lyftiduft

2 bollar síróp
Þessi gómsæta kaka, sem kallast 
hereessa, er búin til úr símilju, sama 
hveiti og notað er í pasta og kús 
kús. Kakan er bleytt upp úr sírópi 
og stundum bragðbætt með kókos 
eða rósarvatni. Góð með hnetum, 
þeyttum rjóma eða eintóm. Þessi 
uppskrift gerir 15 sneiðar. Bökunar-
tími er um það bil 50 mínútur.

„Tómatarnir okkar eru 
líka miklu stærri en þeir 
sem við fáum hér“

Langar að opna matsölustað Khattab býr á akureyri ásamt sex börnum, 
eiginkonu og móður.

morgunmatur myndina tók Khattab 
af hefðbundnu sýrlensku morgun-
verðarborði.



HEKLA á leið um landið
Við hefjum hringferðina á Norðurlandi mánudaginn 30. maí. Á staðnum verður 
fjölbreytt úrval bíla frá Volkswagen, Skoda, Mitsubishi og Audi.
Boðið verður upp á reynsluakstur og allir sem koma á staðinn geta skráð sig í 
skemmtilegan leik hjá sölumönnum sem dregið verður úr þann 16. júní.

Mánudagurinn 30. maí: Hvammstangi  frá kl. 14-15  Við félagsheimilið
 Blönduós  frá kl. 17-18  N1
 Skagaströnd  frá kl. 20-21  Olís

Þriðjudagurinn 31. maí: Sauðárkrókur  frá kl. 10-12  Bifreiðaverkstæði KS
 Siglufjörður  frá kl. 14-16  Olís
 Ólafsfjörður  frá kl. 17-18  Olís
 Dalvík  frá kl. 20-21  N1

Miðvikudagurinn 1. júní: Húsavík  frá kl. 10-11  N1
 Kópasker  frá kl. 13-14  N1
 Raufarhöfn  frá kl. 16-17  N1
 Þórshöfn  frá kl. 20-21  N1 

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði



LAUGAVEGI 176   |   GLERÁRTORGI   |   KRINGLAN   |   LINDESIGN.IS

40% 
AFSLÁTTUR

RÝMUM FYRIR 
NÝJUM VÖRUM

25.-29. maí

RÚMFÖT  |  BARNADÚNSÆNGUR  |  ILMVÖRUR  |  ELDHÚSVÖRUR  |  BARNAFÖT  |  O.M.FL.

GILDIR AÐEINS Í 
VERSLUNUM OKKAR Á 

LAUGAVEGI, GLERÁRTORGI 
OG Í KRINGLUNNI

BAKSÍÐAN
Anna María  

Þórhallsdóttir
mastersnemi

Opið daglega 13-16 
Árskort 
á 5 söfn 
3000 kr.AUGLÝSINGAR 694 4103 & RUTH@PRESSAN.IS | RITSTJÓRN INDIANAHREINS@GMAIL.COM, 893 6152

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Auglýsingar: 

694 4103
Netfang:

ruth@pressan.is

Litbrigði lífsins
Ég er ákaflega litaglöð manneskja 

og á erfitt með að hemja mig ef 
ég rekst á krassandi litasamsetningar, 
sérstaklega á innanstokksmunum. Í 
gegnum árin hef ég reynt að bæla niður 
gleðina og einsett mér að lifa eintóna 
lífi samkvæmt nýjustu tísku. Það hefur 
aldrei tekist til lengdar og fyrr en varir 
er kominn skærgulur púði í sófann eða 
rauður rammi upp á vegg.

Ég og maðurinn minn erum eins 
og hvort frá sinni plánetunni þegar 
kemur að þessum málum. Þegar við 
kynntumst hafði hann hreiðrað um 
sig í piparsveinaíbúð á besta stað í 
borginni sem hann málaði alla gráa 
og inni í stofu mátti finna tvo gráa sófa, 
grátt sófaborð og risastórt grátt túbu-
sjónvarp á svörtum sjónvarpsskenk. 
Reyndar sat hann uppi með fjólubláa 
eldhúsinnréttingu frá fyrri eigendum 
sem fór talsvert í taugarnar á honum 
en ég tók ástfóstri við.

Með tímanum höfum við þó kom-
ist að sátt um helstu muni heimilisins. 
Sennilega er sáttin þó aðallega fólgin 
í því að hann lætur litagleðina yfir sig 
ganga og lætur ekki á neinu bera þó að 
gráa sófaborðið sé það eina sem lifði 
af flutninginn úr piparsveinaíbúð-
inni forðum daga. Ég finn þó að ég 
get misboðið honum talsvert þegar ég 
tala fjálglega um að mála vistarverur 
okkar í öllum regnbogans litum og sé 
að nasavængirnir titra örlítið þegar ég 
minnist á að flott væri að veggfóðra 
eldhúsið með einhverju grúví mynstri. 
Engu að síður umber hann appelsínu-
gulu hrærivélina í eldhúsinu og bleik-
glimmerlitaðan sparibauk í líki

Maríu meyjar sem trónir á besta stað 
og vakir yfir okkur fjölskyldunni.

Blessaður maðurinn, sennilega verð 
ég að splæsa grárri peysu á hann fljót-
lega.

I-heildverslun
Helluhraun 22 – Hafnarfirði – s: 555-2585

Facebook.com/neatorobot – www.neatorobot.is 

Mest verðlaunaða ryksuguvélmennið

Frí heimsending


