
 

Hringbraut 92, í miðbæ Keflavíkur    867-4434 & 421-8989

www.bbguesthouse.is

2 manna

herbergi

2 manna

herbergiÁ leiðinni til útlanda?
Innifalið í verði er gisting, morgunverður, 

keyrsla í flug, geymsla á bíl og skil á bíl 

við flugstöð við heimkomu

kr. 10.500 
frá og með 

16. sept.

Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

TUDOR RAFGEYMAR

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

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

18. ágúst 2016 • 22. tölublað 6. árgangur
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Vinnufélagar Hjónin vinna mikið saman og segja hreinskilin samskipti lykilatriði í samvinnunni.  Mynd: Ingi Torfi.

„Hún virkjaði mig“

Hjónin og tónlistarfólkið Lára Sóley Jóhannsdóttir og Hjalti 
Jónsson kynntust fyrst þegar þau voru saman í bekk í Mennta-
skólanum á Akureyri. Hjónin segja hér frá fyrsta kossinum á balli 
í Sjallanum, fjölskyldunni og syninum sem fæddist fyrir tímann, 
bílslysinu í Cardiff, samvinnunni í tónlistinni og fjarlægðinni 
sem reyndi á sambandið.
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ATVINNA !

Í veitingasal
Faglærðan þjón
Þjónanema (skemmtilegt 3.ára nám)
Starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu

Í eldhús
Starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu

Frekari upplýsingar á staðnum eða með pósti á rub23@rub23.is

Rub23 462 2223  /  Einar 862 9095  /  Hjörtur 899 3591

OKKUR VANTAR STARFSFÓLK Í EFTIRFARANDI STÖÐUR

Það er stór áfangi í lífi allra að hefja loksins skólagöngu. Akureyri Vikublað  
heyrði í átta spenntum krökkum sem munu byrja í fyrsta bekk á allra næstu dögum.

Það er leikur að læra

Nafn:

„Kara Eir Erlingsdóttir.“
Ertu spennt að byrja í skóla?
„Já.“
Hvað heitir skólinn þinn?
„Lundarskóli.“
Veistu hvað kennarinn heitir?
„Nei.“
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Stafina betur og skrifa.“
Hvað gera krakkarnir í frímínútum?
„Leika sér.“
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Já, en ég ætla stundum að fara í heim-
sókn.“
Hvað verður erfiðast við að fara í 
skóla?
„Læra alla hina stafina.“
Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór?
„Kona sem býr til ís.“

Nafn:
„Oddný Elísa Häsler.“
Ertu spennt að byrja í skólanum?
„Já.“
Hvað heitir skólinn þinn?
Lundarskóli.
Veistu hvað kennarinn þinn heitir?
„Neiiiii. Kannski Dóra.“
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Lesa og leika mér í frímínútum.“
Kanntu stafina?
„Ekki alveg alla en næstum því.“
Hvað gerir maður í frímínútum?
„Leikur sér úti, fer á stökkpallana, 
snúningstækið og allskonar.“
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Já, kennaranna og krakkanna.“
Hvað heldurðu að verði erfiðast í 
skólanum?
„Að lesa og sýna leikrit.“
Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
verður stór?
„Dýralæknir því mig langar svo að 
hjálpa allskonar dýrum.“

Nafn:
„Bebba Margrét Mörtudóttir.“
Ertu spennt að byrja í skólanum?
„Ég kvíði mjög fyrir því en ég er samt 
aðallega mjög spennt.“
Hvað heitir skólinn þinn?
„Oddeyrarskóli.“
Veistu hvað kennarinn þinn heitir?
„Ég er svolítið gleymin þannig að ég 
gleymdi því.“
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Íþróttirnar, nýju íþróttirnar.“
Kanntu stafina?
„Já, svona næstum því alla en ég er samt 
enn að læra.“
Hvað gerir maður í frímínútum?
„Maður bara skemmtir sér og leikur við 
hina og á ekki skilja neinn út undan, 
allir mega vera með.“
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Já já, samt mun ég eignast nýja vini og 
þetta verður samt alveg gaman. Ég mun 
kannski sakna hans svolítið.“
Hvað heldurðu að verði erfiðast í 
skólanum?
„Erfiðast ef einhver skilur mann út 
undan því þá hefur maður engan til 
að leika við.“
Hvað verður skemmtilegast?
„Að læra að lesa.“
Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
verður stór?
„Stjörnufræðingur. Ég ætla bara að 
verða ýmislegt.“

Nafn:
„Sara Stefánsdóttir.“
Ertu spennt að byrja í skólanum?
„Já, mjög spennt. “
Hvað heitir skólinn þinn?
„Lundarskóli. “
Veistu hvað kennarinn þinn heitir?
„Sunna. “
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Að synda. “
Kanntu stafina?
„Já, alla. “
Hvað gerir maður í frímínútum?
„Rólar. “
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Já. “
Hvað heldurðu að verði erfiðast í 
skólanum?
„Að lesa. “
Hvað verður skemmtilegast?
„Að leika. “
Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
verður stór?
„Hárgreiðslukona eins og mamma.“

Nafn:
„Heiðmar Kári Sveinsson.“
Ertu spenntur að byrja í skólanum?
„Mjög spenntur.“
Hvað heitir skólinn þinn?
„Hrafnagil.“
Veistu hvað kennarinn þinn heitir?
„Nei.“
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Lesa.“
Kanntu stafina?
„Ekki alla.“
Hvað gerir maður í frímínútum?
„Ég veit ekki.“
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Nei, kannski sæki ég Ingimar 
stundum.“
Hvað heldurðu að verði erfiðast í 
skólanum?
„Ekkert.“
Hvað verður skemmtilegast?
„Læra að lesa.“
Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
verður stór?
„Kjötiðnaðarmaður.“

Nafn:
„Guðmundur Baldvin Stefánsson.“
Ertu spenntur að byrja í skólanum?
„Já. “
Hvað heitir skólinn þinn?
„Valsárskóli. “
Veistu hvað kennarinn þinn heitir?
„Já, Guðfinna. “
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Íþróttir. “
Kanntu stafina?
„Já, ekki alveg alla samt. “
Hvað gerir maður í frímínútum?
„Fer út að leika. “
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Já, mun sakna allra. “
Hvað heldurðu að verða erfiðast í 
skólanum?
„Að lesa. “
Hvað verður skemmtilegast?
„Íþróttir. “
Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
verður stór?
„Vinnumaður hjá Bjarna frænda í 
sveitinni.“

Nafn:
„Sigurður Elí Ólafsson.“
Ertu spenntur að byrja í skólanum?
„Ekkert svo … bara smá.“
Hvað heitir skólinn þinn?
„Brekkuskóli.“
Veistu hvað kennarinn þinn heitir?
„Uhh neibb.“
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Að lesa.“
Kanntu stafina?
„Já, abcdefg.“

Hvað gerir maður í frímínútum?
„Leikur sér.“
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Neibb.“
Hvað heldurðu að verði erfiðast í 
skólanum?
„Að læra að lesa.“
Hvað verður skemmtilegast?
„Veit ekki.“
Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
verður stór?
„Lögga held ég eða kannski læknir.“

Fullt nafn:
„Ragnheiður Birta Hákonardóttir.“
Ertu spennt að byrja í skólanum?
„Já.“
Hvað heitir skólinn þinn?
„Hrafnagilsskóli.“
Veistu hvað kennarinn þinn heitir?
„Nei.“
Hvað hlakkarðu mest til að læra?
„Að læra að lesa.“
Kanntu stafina?
„Svona smá.“
Hvað gerir maður í frímínútum?
„Leikur sér.“
Áttu eftir að sakna leikskólans?
„Smá.“
Hvað heldurðu að verði erfiðast í 
skólanum?
„Að læra að skrifa.“
Hvað verður skemmtilegast?
„Ég held að það verði skemmtilegast í 
mötuneytinu.“
Hvað ætlarðu að verða þegar þú 
verður stór?
„Kannski hjúkrunarfræðingur.“
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Steinar í  Hofi
Rökkurró í  Lystigarðinum
Draugaslóðin í  Innbænum 

#Gangandi
Gril l  og gaman í  hverfunum

AkureyrarAkademían Samtal um hamingjuna  
Vísindasetur í  Rósenborg 

Ævar vísindamaður  
Flug og sigl ingar

Flóamarkaður í  Göngugötunni
Púslmarkaður á Amtsbókasafninu

Tweed ride  
L ifandi  Listagil

Húllafjör  
Tusk djassar í  Hofi og Landsbankanum

Helgi  magri  í  Hofi
Lúðrasveitin The Upper Rhine Youth Wind Band

Með grátt í  vöngum
Gestir út um al lt

Friðarvakan  
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ÚTGEFANDI Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. 
ÁBYRGÐARMAÐUR Björn Ingi Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is
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UMBROT Prentsnið PRENTUN Landsprent DREIFING Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLANDStrandgötu 3 - 600 Akureyri - 4600600 - aktravel@aktravel.is - Opið 08:00 - 16:00 virka daga

HAUST Í BERLÍN
7. – 11. október 2016

MEÐ BEINU FLUGI FRÁ AKUREYRI
4 nætur - frá föstudegi til þriðjudags

Gist á Park Inn Berlin Alexanderplatz
Verð kr. 142.900,-*

 Flugsæti verð kr. 89.500,- 
*innifalið, �ug, skattar, ferðir til og frá �ugvelli í Berlin,

gisting í 2ja mannaherbergi með morgunverð og islensk fararstjórn.

Bókanir og fyrirspurnir hjá Ferðaskrifstofu Akureyrar - s. 4600600 eða aktravel@aktravel.is

www.aktravel.is

Gerum
hópatilboð

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

Oft stend ég sjálfa mig að því að kvarta og kveina yfir þeim örlögum 
að búa á Akureyri. Þá spyr ég gjarnan hvað ég sé eiginlega að gera 
hérna í fámenninu, af hverju maður drífi sig ekki suður í fjörið eða 

jafnvel út fyrir landsteinana í leit að ævintýrum og lífsreynslu.

Vissulega er minna „að gerast hér“ en í stórum borgum en ef vel er að gáð 
er alltaf eitthvað í gangi. Þessa dagana er Listasumar á Akureyri sem endar á 
afmælisbæjarhátíð síðustu helgina í ágúst og fyrir ekki stærri bæ held ég að 
við megum glöð una við þá fjölbreyttu flóru kaffihúsa og veitingahúsa sem 
okkur stendur til boða. Oft er þetta bara spurning um að hætta að kvarta 
og byrja að njóta enda er undirstaða þess að hægt sé að reka afþreyingu að 
bæjarbúar mæti og taki þátt.

Akureyri er ekki stórborg en þó enginn smábær ef við miðum við íslenskan 
mælikvarða. Það var því gleðilegt að heyra samstöðuna og stuðninginn sem 
viðmælendur blaðsins, hjónin og tónlistarfólkið Hjalti Jónsson og Lára Sóley 
Jóhannsdóttir, fundu fyrir þegar óttast var um líf ófædda barnsins þeirra. Í 
viðtalinu lýsa þau hvernig jafnvel ókunnugir bæjarbúar sendu þeim kveðjur 
og óskir um gott gengi. Í þannig bæ vil ég búa – að upplifa að maður tilheyri 
og fólki sé ekki sama.

Við höfum allt til að gera Akureyri að heimsklassa bæjarsamfélagi bara ef 
við njótum þess sem er í boði, sköpum sjálf það sem vantar og pössum hvert 
upp á annað.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Hvorki stórborg 
né smábær

Áttavilltir ferðalangar dúkka reglulega upp á Smámunasafninu í Eyjafirði á leið sinni 
til Húsavíkur eða Mývatnssveitar. 

„Svolítið langur útúrdúr“
„Þetta gerist nánast vikulega,“ segir 
Sigríður Rósa Sigurðardóttir, hjá Smá-
munasafni Sverris Hermannssonar í 
Eyjafjarðarsveit, sem lendir reglulega í 
því að fá til sín erlenda ferðamenn sem 
villast inn að safni á leið sinni austur. 

Langur útúrdúr
Sigríður Rósa segir merkingar við 
Leiru ekki nægilega skýrar. Þar sé að-
eins minnst á Egilsstaði en flestir ferða-
mannanna séu á leið til Húsavíkur eða 
Mývatns. „Það er kort hinum megin við 

Leiru-brú en það er ekki nóg. Fólk fer 
ekki þangað heldur ekur áfram. Það eru 
27 kílómetrar aðra leiðina hingað og 
það er svolítið langur útúrdúr.“

Vel upplýstir með kort
Sigríður Rósa segir flesta ferðalang-
ana taka þessum auka rúnti með 
jafnaðargeði. „Flestir taka þessu vel 
og nota tækifærið og skoða safnið, 
enda stórmerkilegt safn, en aðrir eru 
gjörsamlega miður sín. Flestir þessir 
ferðamenn eru samt vel upplýstir og 
með landakort en það er þessi merking. 
Þótt þjóðvegur eitt sé merktur á skiltinu 
hugsa ekki allir út í að að beygja við 

þessa bensínstöð til að komast austur. 
Þessu verður að kippa í liðinn.“

Villtir Íslendingar
Sigríður Rósa segist enn fremur hafa 
lent í því að fá til sín Íslendinga sem 
hafi villst á leið sinni til Reykjavíkur. 
„Það eru þá helst ungir drengir á Bíla-
dögum sem eru nýkomnir með bílpróf. 
Ég fékk einn til mín um daginn sem 
spurði mig hvort þetta væri ekki leiðin 
til Reykjavíkur. Ég svaraði því játandi, 
enda er hægt að fara út úr firðinum og 
yfir Sprengisand, en hann væri kannski 
ekki á bíl til þess. “

iáh

Vegvísir á umræddu umferðarmerki sést hvar á að beygja ef halda á til 
Egilsstaða. Hins vegar er ekkert minnst á vinsæla ferðamannastaði á borð 
við Húsavík og Mývatnssveit.

Smámunasafnið sigríður Rósa og samstarfsfólk hennar á smámunasafni sverris Hermannssonar fá reglulega villta 
ferðalanga sem ætluðu sér austur á land.

„Ég fékk einn til mín um 
daginn sem spurði mig 
hvort þetta væri ekki 
leiðin til Reykjavíkur“



Tónlistarskólinn á Akureyri

Skólasetning Tónlistarskólans á Akureyri 
fer fram miðvikudaginn 24. ágúst
klukkan 18:00 í Hömrum.
Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá
mánudaginn 29. ágúst.

Tónlistarskólinn getur bætt við nemendum á
klarinett, rafbassa, saxófón og víólu næsta vetur

Einnig eru nokkur laus pláss í forskóla Tónlistarskólans
Í forskólanum syngum við og leikum okkur,
spilum á hljóðfæri og semjum lög!
Kennt er í grunnskólunum þar sem næg þátttaka fæst

Tekið er við rafrænum umsóknum á www.tonak.is

Tónlistarskólinn á Akureyri mun í haust bjóða upp á nýja 
námsleið ætlaða þeim sem lokið hafa framhaldsnámi í 
einsöng.  Kennarar verða Jón Þorsteinsson
og Michael Jón Clarke.

Fyrirspurnir og umsóknir berist til
Hjörleifs Arnar Jónssonar skólastjóra
hjorleifurorn@akureyri.is
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Bók um lífið í Kristnesþorpi
Eins og mörgum er kunnugt var 
Kristneshæli í Eyjafjarðarsveit vígt 
árið 1927 til handa berklasjúklingum. 
Árin og áratugina í kjölfarið var byggt 
við sjálfa hælisbygginguna auk þess 
sem starfsmannabústaðir voru reistir 
á hælislóðinni. Ásamt heimilisfólki á 
bæjunum í næsta nágrenni Hælisins 
hafa íbúar í starfsmannabústöðunum 
myndað samfélag sem sennilega á sér 
fá fordæmi, þótt víðar væri leitað. 

Minningabrot íbúa
Grenndargralið er um þessar mundir 
að taka saman sögur af upplifun fólks 
sem hefur búið í þorpinu á árunum 
1927–2016. Áætlað er að koma 
sögunum út í bókarformi fyrir næstu 
jól. Bókin byggir á frásögnum átta 
einstaklinga sem bjuggu á „torfunni“ 
frá fyrstu árum hælisins til dagsins 
í dag. Auk þeirra inniheldur hún 
eitt og annað sem veitir innsýn í líf 
þorpsbúa. Má í því sambandi nefna 
minningabrot þar sem íbúar deila 
minningu með lesandanum eða sögu 
af skemmtilegu atviki eða eftirminni-
legu fólki. Þá hefur bókin að geyma 
efni úr dagblöðum, tímaritum og 
áður óbirt efni úr fórum íbúa. Bókina 
prýðir fjöldi ljósmynda. 

Saga berklasjúklinga
Maðurinn á bak við Grenndargralið er 
Brynjar Karl Óttarsson. 

„Ég ólst upp í þessu samfélagi á 9. 
áratugnum og hef þar að auki verið að 
skrifa sögu berklasjúklinga á Kristnes-
hæli. Með bókinni er ég að gera tilraun 
til að taka saman frásagnir af ýmsu tagi, 
í máli og myndum, og blanda þeim 
saman þannig að útkoman verði að-
gengilegt uppflettirit um viðfangsefnið 
– bók um upplifun fólks af lífinu í 

Kristnesþorpi fyrir íbúa Kristness í 
fortíð, nútíð og framtíð sem og aðra 
áhugasama. Ófá ævintýrin leynast í 
hugum þeirra sem búið hafa í Kristnesi. 
Hér gefst tækifæri til að skyggnast inn 
í samfélag sem á sér fáar hliðstæður.“

Tvö brot úr handritinu
Hér birtast tvö brot úr handriti bók-
arinnar. Hið fyrra er frásögn Bjarna 
Rafnar Jónassonar. 

Hann var sonur Jónasar Jónassonar 
Rafnar og Ingibjargar Bjarnadóttur 
Rafnar. Bjarni var einn af frumbyggjum 
Kristnesþorps. Hann bjó um nokkurra 
ára skeið í læknisíbúð á Kristneshæli 
eftir að það tók til starfa. Bjarni lést árið 
2005. Í seinna textabrotinu er drepið 
niður fæti hjá Heiðu Hrönn Jóhanns-
dóttur. Hún er dóttir Jóhanns Konráðs-
sonar og Fanneyjar Oddgeirsdóttur. 
Heiða flutti úr Freyvangi í Kristnesþorp 
árið 1998 og hefur búið þar síðan. 

Erfitt líf sem hælislæknir
„Manni var nú haldið dálítið frá sjúk-
lingunum. Það voru vissir sjúklingar 
sem forðuðust okkur þegar við vorum 
krakkar. Þeir voru alltaf fjarri okkur, 
svona 5–7 metra þó maður væri að 
tala við þá. Við sátum stundum í stöll-

unum fyrir vestan Hælið og það voru 
vissir sjúklingar sem settust aldrei 
nálægt okkur. Þeir vissu að þeir voru 
með smit. Ég var því lítið í kringum 
sjúklingana á Hælinu sem barn. Ja, 
þó. Við lærðum að þekkja þá sem við 
urðum að passa okkur á. Það fór al-
veg eftir því hverjir voru með smit og 
hverjir ekki. Og eftir að ég var byrjaður 
í læknisfræðinni, ég var 18 ára, þá gekk 
ég nú bara um Hælið þegar ég vildi. 
Og allan tímann … ég var á Hælinu á 
hverju einasta sumri meira eða minna 
í afleysingum eða vinnu og þekkti þá 
mikið fólkið. Eftir svona langa reynslu 
sem læknir þá gerir maður sér grein 
fyrir því hversu óskaplegt átak það 
var að vera spítalalæknir og ekki síst 
hælislæknir. Að sitja uppi með sjúk-
lingana ár eftir ár. Að geta haldið 
vitinu … ég eiginlega botna ekkert í 
því hvernig pabba tókst það stundum. 
Sjúklingarnir á Hælinu báru sig alveg 
merkilega vel. Já, ég eiginlega skil ekki 
hvernig þeir gátu staðið þetta af sér. Ég 
verð að segja það. Mér verða svo minn-
isstæðir einstaka sjúklingar þannig að 
ég gleymi aldrei vissum sjúklingum. 
Ég man eftir einum dreng sem hafði 
mikil áhrif á mig. Hann hefur verið 
16 eða 17 ára gamall þegar þeir komu 
með hann. Svo þegar ég kem árið 
eftir þá var hann búinn að fá útvortis 
berkla í handlegginn. Það varð að taka 
af honum handlegginn og annan fót-
legginn. Þetta var alveg agalegt að sjá 
þetta. Svo dó hann bara. Þetta er ein-
hver mesti kjarkur sem ég hef nokkurn 
tímann kynnst. Að bíða eftir þessu. 
Hann vissi alveg nákvæmlega í hvað 
stefndi.“

Pallurinn var mitt athvarf
„Við nutum þess að koma í yndislegt 
umhverfið í Kristnesi. Við fengum 
nokkurn veginn nýuppgerða íbúð 
í Kristnesi 11, sanngjarna leigu og 

yndislega nágranna. Við vorum í 
vesturenda hússins. Okkur hafði verið 
sagt áður en við fluttum að það væri 
útilokað að flytja af austurbakkanum 
yfir á vesturbakkann út af kvöldsólinni. 
Eitt það fyrsta sem ég gerði þegar ég 
kom í Kristnes var að kaupa mér úti-
arin. Þannig storkaði ég vinum mínum 
á austurbakkanum með því að kveikja 
oft upp í útiarninum. Ég var líka með 
ljós og kerti. Ég kom mér upp notalegri 
aðstöðu á pallinum við húsið þar sem 
ég drakk kaffið mitt kvölds og morgna. 
Þangað fékk ég líka oft gesti. Ég hafði 
oftar en ekki frumkvæði að því að fá 
fólk til mín vegna þess að ég komst 
ekkert burt vegna veikinda Bigga. Ég 
gat ekki farið frá honum og hann vissi 
alltaf af mér þarna úti. Pallurinn varð 
nokkurs konar athvarf fyrir mig árin 
sem ég bjó í Kristnesi 11. Ég elskaði 
að sitja þarna úti með kaffibollann 
minn. Nágrannar mínir í húsi nr. 12 
áttu það til að koma út á svalirnar og 
spyrja; „Heiða, er ekki allt í lagi? “ 
Þá var ég kannski búin að sitja þarna 
heilu klukkustundirnar. „Jú, jú, ég er 
bara að hlusta á náttúruna“ svaraði 
ég. Þá kom viðkomandi kannski til 
mín á náttsloppnum og við fengum 
okkur kaffi saman. Kristnesþorp var 
yndislegur staður á þessum árum og 
bauð upp á ýmsa möguleika. Ég man 
sérstaklega eftir kvöldunum, hvað það 
var dásamlegt að sitja úti og hlusta á 
öll hljóðin í umhverfinu. Ég dýrkaði 
það þegar bændurnir í Kristnesi, þau 
Helgi Þórsson og Beate Stormo, voru 
með kveikt í eldsmiðjunni sinni og 
maður heyrði þegar verið var að dengja 
járnið. Mér þótti líka notalegt að heyra 
í dýrunum á bænum. Hljóðin nutu 
sín vel því allt var svo hljótt í þessu 
friðsæla þorpi, enginn bílaniður eða 
önnur niðurdrepandi hljóð. Svo steig 
upp svona sjarmerandi reykur úr 
smiðjunni þeirra. Þetta var yndislegt. “

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri · Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is

ÁSCOÁSCO
B Í L A R A F M A G N  ·  VA R A H L U T I R  ·  R A F G E Y M A R  ·  A L P I N E  ·  H L J Ó M F L U T N I N G S T Æ K I

BÍLARAFMAGN-F l jó t  og  örugg þ jónusta

Mynd af þorpinu Hluti Kristnesþorps séður í gegnum linsu Valgarðs Frí-
manns Jóhannssonar á fyrri hluta 9. áratugar síðustu aldar.

Brynjar Karl Brynjar Karl Óttarsson 
er höfundur bókar um lífið í Kristnes-
þorpi 1927–2016.

Trninic bestur
Serbinn Aleksandar Trninic var í 

vikunni valinn besti leikmaður 
Inkasso-deildarinnar af vefsíð-

unni fotbolti. net. Þetta kemur fram á 
vefsíðu KA, ka.is. Þar kemur fram að 
Aleksandar, sem skoraði tvö mörk í 
4-0 sigri KA á móti Leikni Fáskrúðs-

firði í 15. umferð deildarinnar, hafi 
áður leikið með Rad Belgrad í Serbíu, 
Debrecen í Ungverjalandi og Vardar 
í Makedóníu. 

KA situr á toppi deildarinnar þegar 
þetta er skrifað. 

Aleksandar trninic Knattspyrnumaðurinn var valinn besti leikmaður In-
kasso-deildarinnar. Myndin er tekin af vefsíðunni ka.is.
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

NÝTTU ÞÉR GLÆSILEG FRUMSÝNINGARTILBOÐ PEUGEOT
Brimborg frumsýnir glæsilega bílalínu Peugeot í nýjum sýningarsal að Bíldshöfða 8 í Reykjavík 
og hjá Brimborg Akureyri, Tryggvabraut 5. Öll bílalína Peugeot er í boði hjá Brimborg með 
meiri búnaði en áður og á einstaklega hagstæðu verði.
> Nýttu þér glæsileg frumsýningartilboð. Komdu á laugardag milli kl. 12 og 16. 

Lægra varahlutaverð og öflug verkstæðisþjónusta. Brimborg hefur þegar hafið innflutning á 
varahlutum í Peugeot bíla og hefur náð að lækka varahlutaverð með hagstæðum innkaupum 
beint frá framleiðanda. Verkstæðisþjónusta og ábyrgðarviðgerðir fyrir alla Peugeot bíla, 
hvort sem þeir eru fluttir inn af Brimborg eða öðrum, er einnig í boði hjá Brimborg.

peugeotisland.is

PEUGEOT  
FRUMSÝNING

KOMDU Á FRUMSÝNINGU PEUGEOT  
HJÁ BRIMBORG Á LAUGARDAG MILLI KL. 12 OG 16

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Peugeot_Frumsyning_laugard_5x38_20160815_END.indd   1 17.8.2016   09:34:28



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun
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Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Kristín Sóley Björnsdóttir, 45 ára, 
viðburða- og kynningarstjóri Menn-
ingarfélags Akureyrar.“
Nám?
„Meistaragráða í menningarlandfræði 
með áherslu á ferðamál frá Viðskipta-
háskólanum í Gautaborg.“
Fjölskylduhagir:
„Gift Finni Friðrikssyni og við eigum 
tvö börn, þau Borgnýju og Birni 
Vagn.“
Fædd og uppalin?
„Fædd á Siglufirði, alin upp í Steins-
staðaskóla, á Blönduósi og Sauðár-
króki.“
Hvað er best við Norðurland?
„Fjölskrúðugt og líflegt mannlíf ásamt 
undurfallegri náttúru.“
Í hverju ertu best?
„Að hafa gaman af lífinu.“
Í hverju ertu lökust?
„Að halda mig frá öllu með súkkulaði.“
Hverju myndirðu breyta ef þú værir 
einræðisherra í einn dag?
„Þann daginn væru öll dýrin í skóg-
inum vinir.“
Hvaða þrjá hluti tækir þú með á 
eyðieyju?
„Súkkulaði, bók og síma, svo ég geti 
hringt í einhvern og látið sækja mig 

þegar ég væri búin að lesa bókina og 
njóta súkkulaðisins.“
Versta tískuslys?
„Þegar ég fékk mér permanent sem 
unglingur.“
Fyrirmynd?
„Foreldrar mínir.“
Uppáhaldshljómsveit?
„Bo Kaspers Orkester.“
Uppáhaldskvikmynd?
„Hin franska mynd Ömurleg brúðkaup 
(Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu) og 
hin þýska Good bye Lenin.“

Uppáhaldsleikrit?
„Einleikurinn Brák eftir Brynhildi 
Guðjónsdóttur.“
Fallegasti staður á Íslandi?
„Rauðisandur.“
Uppáhaldsleikari/leikkona?
„Brenda Blethyn og Ilmur Stefáns-
dóttir.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Brynhildur Pétursdóttir.“
Trump eða Clinton?
„Clinton.“
Uppáhaldsmatur?
„Matur ættaður frá Miðjarðarhafs-
löndunum.“
Uppáhaldsdrykkur?
„Mangó Lassí.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Akureyri?
„Stokkhólmi.“
Leyndur hæfileiki?
„Hæfileiki til stangarstökks sem ég 
uppgötvaði nýlega.“
Facebook eða Twitter?
„Facebook.“
Snapchat eða Instagram?
„Instragram.“
Á hvaða útvarpsstöð er stillt í bílnum 
þínum?

„Rás 2.“

YFIRHEYRSLAN:  
KRISTÍN SÓLEY BJÖRNSDÓTTIR 

Kristín Sóley Björnsdóttir er viðburða- og kynningarstjóri Menningarfélags 
Akureyrar. Kristín, sem uppgötvaði nýlega dulinn hæfileika sinn í stangar-
stökki, ólst upp í Steinsstaðaskóla, Blönduósi og Sauðárkróki en væri helst 
til í að eiga heima í Stokkhólmi ef hún byggi ekki á Akureyri.

Mynd: Ragnar Hólm.

Haraldur Örn kennir ungum og  
áhugasömum undirstöðuatriðin í raftónlist. 

Ókeypis 
raftónlistarsmiðja
„Markmiðið er að skapa stökkpall 
fyrir þá sem langar að koma sér inn 
í þennan heim svo þeir geti haldið 
áfram að læra sjálfir,“ segir Haraldur 
Örn Haraldsson tónlistarmaður sem 
mun kenna byrjendum grunnatriðin 
í raftónlist í raftónlistarsmiðju sem 
fram fer í sal Myndlistafélagsins í 
Listagilinu í dag, fimmtudag. 

Hip hop og rapp
Haraldur Örn viðurkennir að hafa 
mikla ástríðu fyrir tónlist en hann 
spilar á mörg hljóðfæri. „Mamma 
var aðstoðarskólastjóri í Tónlistar-
skólanum á Akureyri, þar sem ég 
hef verið inn og út í gegnum tíðina. 
Þegar ég byrjaði að hlusta á hip hop og 
rapp langaði mig að búa til eitthvað í 
kringum það og þá kom ekkert annað 
til greina en raftónlist. Ég reyndi að 
læra sjálfur á netinu og það yfirleitt 
gengið vel en þarna sá ég fljótt að ég 
þurfti á leiðsögn að halda. Ég skráði 
mig því á námskeið og um leið og ég 
var kominn með örlítinn grunn gat 
ég auðveldlega haldið áfram.“

Umdeildur West
Aðspurður nefnir hann sveitina Úlfur 
úlfur sem sína íslensku uppáhaldsraf-
tónlistarmenn. „Ég er mjög hrifinn 
af hip hop tónlistarfólki sem getur 

gert tónlistina sjálft en það er alls 
ekki sjálfgefið. Margir fá aðra til að 
gera það. Hljómsveitin Úlfur úlfur 
er rosalega góð í að gera tónlist og ef 
ég á að nefna einhvern erlendan þá 
er það Kanye West. Hann er kannski 
umdeildur og hann gerir ekki alla sína 
tónlist sjálfur en þegar hann gerir það 
er það mjög flott.“

Smiðjan er fyrir alla og er ókeypis 
inn en áhugasamir geta skráð sig á 
netfanginu listasumar@akureyri.is 
eða í síma 663-2848. 

iáh

Tónlistarmaður Haraldur Örn vill 
fór sjálfur á námskeið í raftónlistar-
gerð og vill nú miðla sinni reynslu. 

Mynd: Guðrún Þórs.



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

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   



„Lítið til fugla himinsins.“
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ALJÓÐAHÁTÍÐIN
25.-27. ágúst 2016

Skáld hátíðarinnar

Elísabet Jökulsdóttir
Eyþór Árnason
Soffía Bjarnadóttir

Sérstakir gestir frá Finnlandi:

Katariina Vuorinen ásamt 
Kauko Royhka & Olgu Valimaa

Fimmtudag 25/8

20:00 Ljóðakvöld 
 Valaskjálf, Egilsstöðum

Föstudag 26/8

12:00 Súpa og ljóð
Kaupvangskaffi, Vopnafirði

20:00 Ljóðakvöld
Fuglasafn Sigurgeirs, 
Neslöndum við Mývatn

Laugardag 27/8

17:00 Ljóðadagskrá
Deiglunni, Listagilinu á Akureyri

Kjarnafæði	óskar	eftir	nemum!

Kjarnafæði	óskar	eftir	nemum	í	kjötiðn	í	kjötvinnslu	fyrirtækisins	
á	Svalbarðseyri.	Kjötiðn	tekur	4	ár	að	læra,	þar	af	3	annir	í	VMA	í	

lotunámi.	Konur	jafnt	sem	karlar	eru	hvött	til	að	sækja	um.	
Vinsamlega	sendið	umsóknir	með	helstu	upplýsingum	um	aldur	
og	fyrri	störf	á	netfangið	gulli@kjarnafaedi.is fyrir	15.	september	

2016.	merkt	„nám	kjötiðn“	

Kjarnafæði óskar eftir nemum!

Kjarnafæði óskar eftir nemum í kjötiðn í kjötvinnslu 
fyrirtækisins á Svalbarðseyri.

Kjötiðn tekur 4 ár að læra, þar af 3 annir í VMA í lotunámi.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Vinsamlega sendið umsóknir með helstu upplýsingum um 
aldur og fyrri störf á netfangið gulli@kjarnafaedi.is fyrir  
15. september 2016 merkt: „nám kjötiðn“. 

18.  ágúst 201610

VI
KU

BL
AÐ

Akureyri vikublað kemur út vikulega á fimmtudögum  
og er dreift frítt í um 14.500 eintökum á öllu  

norðurlandi frá Hvammstanga að Bakkarfirði.

Velheppnaðir Berjadagar
Tónlistarhátíðin Berjadagar í 

Ólafsfirði fór fram í 18. sinn 
um síðustu helgi. Þórunn Elín 

Pétursdóttir sópran opnaði hátíðina 
með söngdagskrá í Ólafsfjarðarkirkju á 
föstudeginum, en á laugardeginum voru 
barnatónleikar og tónleikar í kirkjunni 
um kvöldið þar sem Ólöf Sigursveins-
dóttir og Sólveig Anna Jónsdóttir fluttu 
meðal annars konfektmola fyrir selló. 
Á sunnudeginum var „berjamessa“ í 

kirkjunni þar sem sr. Sigríður Munda 
Jónsdóttir var með hugleiðingar um 
Sigursvein D. Kristinsson, tónskáld og 
uppeldisfrömuð, en 105 ár eru liðin frá 
fæðingu hans en Berjadagar eru honum 
tileinkaðir. Hátíðinni lauk með berja-
bláu kvöldi í Menningarhúsinu Tjarnar-
borg þar sem listamennirnir brugðu á 
leik og slógu á létta strengi en sérstakur 
gestur var Hanna Þóra Guðbrandsdóttir 
sópran en hún á rætur í Ólafsfirði. 

Náttúrufegurð Kvöldstemming í Ólafsfirði eins og hún gerist best. séð út 
Ólafsfjörð og í Látrin og Múlann.  Myndir: Sigursveinn Magnússon.

Gleðistund sigrún Valgerður gestsdóttir sópran, Hanna Þóra sópran, Ólöf 
sigursveinsdóttir, sellóleikari og framkvæmdastjóri, Þórunn Elín sópran, 
Kjartan guðnason slagverksleikari, Daníel Þorsteinsson píanóleikari, Anna 
María guðlaugsdóttir athafnakona og María Leifsdóttir kennari komu saman 
á Kaffi Klöru eftir vel heppnaða opnunartónleika í kirkjunni.

Lokakvöldið Ave Kara tonisson, 
organisti í Ólafsfirði, og stjórnmála-
konan Bjarkey Olsen létu sig ekki 
vanta.

Glæsilegar Hulda Þiðrandadóttir, 
meðhjálpari í Ólafsfjarðarkirkju, og 
Hanna Þóra guðbrandsdóttir sópran, 
skemmtu sér vel en Hanna Þóra var 
sérstakur heiðursgestur.

Hressir guðmundur Ólafsson ásamt bróður sínum, Birni Þór, og Birni Val 
skipstjóra.
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Hjónin og tónlistarfólki Lára Sóley Jóhannsdóttir og Hjalti Jónsson kynntust fyrst þegar þau voru saman í bekk í Menntaskólanum á Akureyri. 
Hjónin segja hér frá fyrsta kossinum á balli í Sjallanum, fjölskyldunni og syninum sem fæddist fyrir tímann, bílslysinu í Cardiff, samvinnunni í 
tónlistinni og fjarlægðinni sem reyndi á sambandið. 

„Hún virkjaði mig“
„Við náðum markmiðinu nánast strax 
og við sendum út fréttatilkynninguna,“ 
segja hjónin Lára Sóley Jóhannsdóttir 
og Hjalti Jónsson sem munu gefa út 
plötuna Árbraut seinna í mánuðinum, 
en fjármögnun plötunnar fór fram á 
Karolina Fund. Um aðra plötu hjón-
anna er að ræða en platan þykir tölu-
vert frábrugðin þeirri fyrri. „Á fyrri 
plötunni vorum við aðallega að flytja 
lög eftir aðra, lög sem við höfðum 
mikið spilað og höfðuðu til okkar. Á 
þessari plötu verður okkar eigið efni 
nema við útsettum Vornæturljóð El-
ísabetar Geirmundsdóttur auk þess 
sem Hildur Eir Bolladóttir á einn 
texta. Annars er þetta bara okkar efni 
og verður því enn meira barnið manns, 
þótt plötur séu það alltaf þegar maður 
er að vinna að þeim.“

Kynntust í MA
Hjalta og Láru þekkja líklega allir 
Norðlendingar. Hjónin hafa verið áber-
andi í tónlistarlífi Akureyrar um árabil 
en Lára Sóley var valin bæjarlista-
maður Akureyrar 2015–2016 og hefur 
starfað hjá Hofi, Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands og við Tónlistarskólann 
á Akureyri. Hjalti er sálfræðingur hjá 
Sálfræðiþjónustu Norðurlands en þau 
hjónin eru gjarnan fengin, saman eða 
hvort í sínu lagi, til að syngja í brúð-
kaupum, jarðarförum og öllu þar á 
milli. „Við kynntumst í Menntaskól-
anum á Akureyri en við vorum saman 

í bekk, sem var mér að þakka. Ég er ári 
eldri en þar sem ég var trassi og tók 
annan bekk tvisvar lentum við saman 
í bekk. Það borgar sig ekki alltaf að 
vera duglegur að læra,“ segir Hjalti 
brosandi. 

Flosnaði úr námi
Hjalti ólst upp á Blönduósi og segist 
hafa verið tiltölulega venjulegt barn. 
„Ég æfði handbolta og fótbolta og átti 
marga góða vini. Ég var hins vegar með 
mikinn astma og ofnæmi sem gerði 
íþróttaiðkun erfiðari. Ég blómstraði 
síðan félagslega þegar ég kom í MA. Þá 
eignaðist ég fjölda nýrra vina, spilaði á 
gítar í þungarokkhljómsveit og stefndi 
á að verða rokkstjarna. Ég var ekkert að 
spá í skólann, slefaði í gegnum fyrsta 
bekk, féll í öðrum og flosnaði svo upp 
úr náminu eftir að hafa reynt fyrir mér í

Verkmenntaskólanum [á Akureyri]. 
Stærðfræðin í MA var mér erfið og þó 
svo að ég hefði örugglega getað lagt 
mig meira fram við að læra, braut þetta 
mig niður og ég missti trú á að ég gæti 
lært. Í starfi mínu sem sálfræðingur hef 
ég séð sjálfan mig í mörgum sem eiga 
svipaða sögu og þessi reynsla hjálpar 
mér að hjálpa öðrum.“

Varð fyrir bíl
Saga Láru Sóleyjar er ólík hans. Hún 
ólst upp á Húsavík, samviskusöm og 
elst í systkinahópnum og lærði á fiðlu 
frá sex ára aldri. „Ég varð fljótt full-

orðin og gerði miklar kröfur til sjálfrar 
mín. Þegar vinkonurnar fóru heim að 
leika sér eftir skóla fór ég oftast heim 
að æfa mig á fiðluna. Fiðlan var besta 
vinkona mín. 

Mamma og pabbi hvöttu mig alltaf 
áfram en slík eftirfylgni skiptir máli. 
Ég kláraði MA á þremur árum og bjó 
svo í London í eitt ár og fjögur í Cardiff 
í Wales þar sem ég fór í háskólanám. 
Tíminn í Cardiff og London var dá-
samlegur, mér gekk vel í náminu og 
eignaðist marga góða vini sem ég hitti 
enn í dag reglulega. Þegar ég bjó í Car-
diff lenti ég í því að verða fyrir bíl þegar 
ölvaður ökumaður missti stjórn á bíl 

sínum og lenti uppi á gangstétt þar sem 
ég var á gangi. Ég slapp ótrúlega vel, 
marðist illa en það erfiðasta var að ég 
þróaði með mér áfallastreituröskun. Á 
tímabili fannst ég stundum skjálfandi 
og nötrandi úti í horni. Svona lagað 
kennir manni að það er ekki allt sjálf-
gefið; að lifa svona af er eins og að fá 
annað tækifæri og verður til þess að 
forgangsröðunin breytist.“

Lokaði sig af
Hjalti segir áfallastreituröskunina hafa 
birst í líkamlegum viðbrögðum Láru. 

„Hún varð viðkvæmari fyrir öllu 
óvæntu – lítill fugl gat vakið upp sterk 

kvíðaviðbrögð hjá henni,“ segir hann 
og Lára tekur undir: „Fyrstu dagana 
á eftir fór ég ekki út úr húsi og lokaði 
mig af en eitt kvöldið kom vinkonu-
hópurinn, sótti mig og fór með mig 
á pöbbinn. Ég held ég hafi enst í tíu 
mínútur en þá hljóp ég út. Mér fannst 
óþægilegt að vera í margmenni. En þær 
gáfust ekki upp og smám saman var 
ég tilbúin í að takast á við lífið aftur.“

Hún segist ekki hafa misst meðvit-
und í slysinu. „Ég varð mjög hrædd. 
Ég lá á gangstéttinni, gat ekki hreyft 
mig og það blæddi úr höfðinu á mér. 
Ég vissi ekki hvort ég væri alvarlega 
slösuð eða ekki. Eftir á var tilhugsunin 
um það hversu illa hefði getað farið það 
sem hræddi mig mest,“ segir Lára sem 
flutti heim til Íslands tímabundið til að 
jafna sig og fara í endurhæfingu. 

Fyrsti kossinn í Sjallanum
Partur af endurhæfingunni var að fara 
með vinkonunum í Sjallann þar sem 
þau Hjalti hittust aftur. „Fyrsti koss-
inn var á balli með hljómsveitinni 
Í svörtum fötum. Bróðir minn er í 

„Ég var enginn drauma-
tengdasonur; þungarokk-
ari, í rifnum gallabuxum, 
sem hafði flosnað úr 
námi“

Með börnunum Hjónin eiga þrjú börn, Jóhann Yngva, Huldu Margréti og 
Jón Benedikt.  Mynd: Úr einkasafni.

Gáfust ekki upp Fjarlægðin reyndi á sambandið. Hjalti og Lára eru stolt af sér fyrir að hafa komist í gegnum erfiða tímabilið.  Mynd: Ingi Torfi.
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hljómsveitinni og varð vitni að þessu,“ 
segir Hjalti brosandi og bætir við að 
Lára hafi starfað við hvalaskoðun á 
Húsavík þetta sumar. „Hjalti var dug-
legur að kíkja í hvalaskoðun og voru 
fyrstu stefnumótin því eiginlega á hafi 
úti á meðal útlendinga og hnúfubaka. 
Ég kynnti hann svo smám saman 
fyrir fjölskyldunni sem leist mátulega 
á hann til að byrja með,“ segir Lára. 
„Ég var enginn draumatengdasonur; 
þungarokkari, í rifnum gallabuxum, 
sem hafði flosnað úr námi,“ bætir 
Hjalti við. 

Þakklátur og ánægður
Lára segir það þó ekki hafa tekið Hjalta 
langan tíma að vinna hug og hjörtu 
foreldra hennar. „En vinir hans skildu 
líklega ekkert hvað væri að þessari 
kærustu hans, hún væri að gjörbreyta 
manninum. Hann hætti í þungarokk-
inu, fór að læra klassískan söng og 
fór í háskóla,“ segir hún hlæjandi en 
Hjalti bætir við að hann hefði ekki haft 
mikið sjálfstraust á þessum tíma. „Hún 
virkjaði mig og benti mér á að nýta 
styrkleika mína. Ég átti erfitt með að sjá 
þá. Hún hvatti mig til að drífa mig í að 
klára stúdentinn og fara í háskólanám 
sem ég gerði. Ég flutti suður til bróður 
míns og kláraði námið og öðlaðist 
meira sjálfstraust fyrir vikið. Ég hef 
samt enn gaman af þungarokki en er 
kominn á allt annan stað í lífinu en ég 
hefði nokkurn tímann getað séð fyrir 
mér og fyrir það er ég bæði þakklátur 
og ánægður.“

Gáfust ekki upp
Þegar kom að því hjá Hjalta að taka 
starfsréttindanámið í sálfræðinni voru 
hjónin komin með eitt barn. Líkt og 
áður fluttist Hjalti suður til bróður síns 
og hans fjölskyldu en námið var krefj-
andi og fjarlægðin reyndi á sambandið. 

„Þetta var strembið en hafðist og 
mátti ekki miklu muna. Við höfðum 
engan tíma til að vera hjón. Ég kom 
heim um helgar, við æfðum og spil-
uðum eitt eða tvö gigg og svo fór ég 
suður aftur. Við gleymdum okkur. 
Hjónaband er vinna og maður verður 
að vanda sig og sem betur fer tókst 
okkur að leysa okkar mál,“ segir hann 
og hún bætir við: „Þessi reynsla var 
lærdómsrík og hefur gert okkur mun 
samhentari. Ég er mjög stolt af okkur 
fyrir að hafa ekki gefist upp.“

Sjúkraflug og bráðakeisari
Í dag eru börnin orðin þrjú; Jóhann 
Ingvi, átta ára, Hulda Margrét, þriggja 
ára, og Jón Benedikt, átta mánaða, en 
sá yngsti skaut foreldrum sínum heldur 
betur skelk í bringu þegar hann mætti 
í heiminn eftir aðeins 34 vikna með-
göngu. 

„Ég var með fyrirsæta fylgju sem 
ég vissi ekki af og eina nóttina fór að 
blæða. Þá var ég gengin um 31 viku og 
var flutt á spítala með sjúkrabíl og svo 
í kjölfarið send suður með sjúkraflugi. 
Jón Benedikt fæddist svo 25. nóvember 
í bráðakeisara,“ segir Lára og bætir við 
að þessi reynsla hafi verið þeim erfið 
en þroskandi. „Þetta sat í okkur fyrst 
á eftir. Börnin okkar voru fyrir norðan 
og við kvöddum þau ekki einu sinni. 
Mamma og pabbi keyrðu frá Húsavík 
um nóttina til að vera hjá þeim. Þau 
settu sitt líf á bið á meðan sem var alveg 
ómetanlegt.“

Óboðleg íbúð
Þau segja Jón Benedikt hafa dafnað 
vel. „Hann hafði verið greindur 
vaxtarskertur og átti að vera um sex 
merkur en þegar hann fæddist var 
hann flottur tíu marka strákur sem 
stökk strax á brjóstið. Þetta gekk allt 
vel að lokum og við fengum að fara 
heim með hann viku gamlan.“

Þau segja aðbúnað fólks utan að 
landi sem þarf að dvelja á höfuð-
borgarsvæðinu af heilsufarslegum 
ástæðum ekki til fyrirmyndar. „Okkur 
var úthlutað íbúð í einhverja daga á 
efstu hæð í gamalli og lyftulausri 
blokk í Hlíðunum. Þetta var óboðleg 
íbúð, bæði skítug og hentaði engan 
veginn í þessu tilfelli, enda skiluðum 
við strax lyklunum. Þetta leystist á 
endanum og við fengum fína íbúð,“ 
segir Lára sem vill skila þakklæti 
til allra heilbrigðisstarfsmanna sem 
komu að þeirra máli. 

„Mér fannst ég alltaf vera í ör-
uggum höndum og sér í lagi hér 
heima á Akureyri. Starfsfólk Landspít-
alans og Vökudeildar á líka þakkar 
skildar en við fengum samt að kynn-
ast því hvað Landspítalinn er mikið 
bákn. Þegar við komum á spítalann 
úr sjúkrafluginu vissi enginn hvert 
ég átti að fara. Það voru viðbrigði 
eftir verndaða umhverfið hér heima. 
Sjúkrahúsið á Akureyri þjónustar stórt 
svæði og okkur þætti eðlilegt ef hér 
væri starfrækt vökudeild. Læknarnir 
hér eru framúrskarandi og fullfærir 
um að takast á við svona aðstæður ef 
nauðsynlegur búnaður væri til taks.“

Stuðningur í  
litlu samfélagi
Hjalti og Lára viðurkenna að hafa velt 
fyrir sér hvort það væri hentugra að 
búa á höfuðborgarsvæðinu. „Eftir síð-
ustu meðgöngu sáum við hvað er gott 
að búa á stað eins og Akureyri. Í svona 
aðstæðum upplifðum við skilning og 
stuðning, ekki bara frá fjölskyldu og 
vinum heldur líka bæjarbúum sem 
við þekktum ekki mikið. Það var 
ómetanlegt og það er það sem heillar 
við að búa í svona litlu samfélagi. Hér 
skipta allir máli og halda hver utan um 
annan þegar eitthvað bjátar á. Þetta er 
líka það sem ég upplifði þegar ég var 
að ákveða hvort ég ætti að búa áfram 
í London eða flytja heim eftir námið. 
Ég var komin með svo mikla heimþrá 
– þrá í einmitt þetta. Mig langaði til 
þess að búa nálægt fólkinu mínu og 
á Akureyri næ ég að njóta mín sem 
tónlistarmaður nálægt fjölskyldunni 
minn,“ segir Lára. 

Hreinskilnir vinnufélagar
Eins og áður sagði eru hjónin að 
vinna að sinni annarri plötu saman 
sem verður svo fylgt eftir með útgáfu-
tónleikum á Græna hattinum og í Frí-
kirkjunni í Reykjavík. Aðspurð segjast 
þau ekki eiga erfitt með að vinna svona 
mikið saman. 

„Sem vinnufélagar erum við hrein-

skilin. Ef okkur finnst eitthvað ekki 
nógu gott þá segjum við bara. Það er 
ekkert persónulegt. Tónlistin er okkar 
líf og yndi og við erum þakklát fyrir 
að starfa við hana. Sum hjón spila golf 
saman. Við förum saman í brúðkaup,“ 
segja þau hlæjandi en bæta svo alvar-
legri við að það sé gott að hafa stuðning 
makans á erfiðum stundum. 

„Við erum oft viðstödd erfiðustu 
stundir í lífi fólks og þá er gott að hafa 
makann með, bæði í undirbúningi, á 
meðan athöfn stendur og eftir á. Þetta 
getur tekið á og ef maður væri einn á 
slíkum stundum væri kannski erfiðara 
fyrir makann að sýna skilning og setja 
sig í spor hins aðilans.“

Hæðir og lægðir
Aðspurð um ráð handa hjónum sem 
hyggja á samstarf nefna þau áður-
nefnda hreinskilni. „Uppbyggileg 
hreinskilni og virðing fyrir því sem 
hinn aðilinn er að gera og kemur 
með inn í samstarfið. Og að segja 
það sem manni býr í brjósti en ekki 
pirrast yfir einhverju í hljóði. Annars 
upplifir makinn pirringinn án þess að 
vita ástæðuna, verður líka pirraður og 
vítahringur skapast. Það borgar sig að 
tjá sig. Það getur verið stórt vandamál 
í samskiptum þegar fólk gefur sér að 
makinn sé að hugsa þetta og hitt. Þá er 
miklu betra að ræða saman og skoða 
hvernig hægt sé að laga málin. Sjálf 
erum við lánsöm, með lífið, heilsuna, 
börnin og fjölskylduna. Auðvitað koma 
stundum lægðir og hæðir en þegar 
maður er í lægðinni þarf að muna að 
hún skilgreinir ekki framtíðina. Lífið 
fer alltaf upp aftur.“

iáh

Kaupvangsstræti 4 - Akureyri - 461 1516 - utivistogveidi@simnet.is
Opið virka daga frá kl 10 - 18 og á laugardögum frá kl 10 - 16

Skólapokar með fartölvuhólfi

Factor 221 Sellwood
verð: 7.995,-

Prom 25l Pixie
verð: 9.995,-

Hadley 26l Jackalope
verð: 10.995,-

Campus pack 33l Tabor
verð: 9.995,-

Vinnufélagar Hjónin vinna mikið saman og segja hreinskilin samskipti lykilatriði í samvinnunni.  Mynd: Ingi Torfi.

„Á tímabili fannst ég 
stundum skjálfandi og 
nötrandi úti í horni“
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Spennandi starf hjá Fjarðabyggð
Aðstoðarleikskólastjóri við Dalborg
 
Staða aðstoðarleikskólastjóra við Dalborg, Eski�rði, er laust til umsóknar. 
Stefnt er að því að aðstoðarleikskólastjóri leysi skólastjóra af í desember nk. 
vegna fæðingarorlofs.  
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Ley�sbréf til kennslu í leikskóla
· Reynsla af stjórnun og viðbótarmenntun er æskileg
· Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði í star� og faglegur metnaður

Umsóknir og umsóknarfrestur:
Æskilegt er að starfsmaður geti byrjað sem fyrst. Einnig er æskilegt að aðstoðarskólastjóri 
geti leyst skólastjóra af í desember 2016 og fram til vors vegna fæðingarorlofs.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags stjórnenda í leikskólum og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Umsóknum skal fylgja greinargott y�rlit y�r nám og störf, ley�sbréf til kennslu, 
ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi. Karlar jafnt 
sem konur eru hvattir til að sækja um star�ð.

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst.
Sótt er um star�ð rafrænt á vef Fjarðabyggðar, �ardabyggd.is, undir „Laus störf“. Einnig er 
tekið við umsóknum á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð, í umslagi 
merktu „Starfsumsókn aðstoðarleikskólastjóri“.

Allar frekari upplýsingar veitir Þórdís Mjöll Benediktsdóttir, leikskólastjóri, í síma 476 1341 eða á 
netfanginu thordismb@skolar.�ardabyggd.is.
Öll laus störf hjá sveitarfélaginu eru auglýst á �ardabyggd.is.
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TILVERAN

Kraftajötninum Sigfúsi Fossdal hefur verið boðið á eitt erfiðasta aflraunamót í heimi, Arnold Classic. Sigfús segir það vekja athygli að hann sé 
frá Íslandi enda séu þeir Hafþór Júlíus og Jón Páll heimsþekktar goðsagnir í bransanum. Sigfús féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs 
sínar uppáhaldsuppskriftir. 

„Geri það sem ég get“
„Ég er mjög sáttur,“ segir kraftajötuninn 
Sigfús Þorgeir Fossdal sem lenti í sjötta 
sæti af tólf á sínu öðru atvinnumanna-
móti í aflraunum en mótið tilheyrir 
kanadísku atvinnumannamótaröðinni 
og fór fram rétt hjá Montreal á dögunum. 

Boðið á Arnold
Næst á dagskrá hjá Sigfúsi er Norður-
lands Jakinn hans Magnúsar Vers og 
svo Arnold Classic í Evrópu en þetta er 
í fyrsta skiptið sem hann hlýtur þann 
heiður að vera boðið að keppa á því 
heimsfræga móti. „Þetta verður mikið 
tækifæri til að vekja á sér athygli. Þessi 
mót eru þekkt fyrir að vera þung og 
þótt Sterkasti maður heims sé þekktasta 
mótið í bransanum er Arnold þyngsta 
mótið,“ segir Sigfús sem neitar því að 
vera með ákveðin markmið varðandi 
sæti. „Mér finnst bara stórkostlegt afrek 
að hafa náð þarna inn og ætla að gera það 
sem ég get. Það er alltaf erfitt að meta 
hvar andstæðingarnir standa og því ætla 
ég að einblína á sjálfan mig. Þarna eru 
saman komnir sterkustu menn í heimi. 
Hafþór Júlíus hefur sigrað þrisvar en 
mér skilst að hann ætli að hvíla sig fyrir 
Sterkasta mann í heimi. Annars hef ég 
ekki fengið að sjá keppendalistann.“

Goðsögnin Jón Páll
Sigfús játar því að það veki athygli að 
hann sé frá Íslandi enda séu bæði Jón 
Páll Sigmarsson og Hafþór Júlíus Björns-

son heimsþekktir í bransanum. „Maður 
reynir því að standa sig, bæði getulega 
og félagslega. Íslendingar eru þekktir 
fyrir skemmtilega framkomu, sérstak-
lega Jón Páll, og maður vill ekki valda 
vonbrigðum,“ segir hann og viðurkennir 
að hafa litið upp til Jóns Páls í æsku. „Ég 
var tíu ára þegar hann féll frá og fékk því 
miður ekki tækifæri til að hitta hann. Jón 
Páll er ennþá algjör goðsögn um allan 
heim en því miður varð umræðan hér 
heima oft ansi ljót. Hann átti það ekki 
skilið. Þessi maður var alltaf til fyrir-

myndar og gaf endalaust af sér. Hann 
mun aldrei gleymast.“

Næringin mikilvæg
Sigfús féllst á að gefa lesendum Akur-
eyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar 
sínar en hann segir rétta næringu gíf-
urlega mikilvæga í hans íþrótt. „Ef menn 
borða of lítið er meiri hætta á meiðslum. 
Ég gæti alveg staðið mig en reyni að 
borða nóg, en stundum, þegar stressið 
nær til manns og maður þarf að redda 
kvöldmatnum handa fjölskyldunni á 
stuttum tíma, er ekki allt eftir bókinni. 
Ég er í svona 5.000–6.000 kalóríum dag-
lega. Það nægir mér ennþá að minnsta 
kosti enda hef ég ekki matarlist í meira. “

Kjötbollur
1 kg nautahakk frá Kjarnafæði
1 krukka fetaostur (hella olíunni 
frá)
2 egg frá Grænegg
2 hvítlauksgeirar (má sleppa)
10 beikonsneiðar frá Kjarnafæði 
smátt skornar
1 pakki rifinn ostur

Blandið hráefnunum vel saman í 
skál (nema rifna ostinum) og búið 
til bollur. Brúnið á pönnu. Setjið svo 
í eldfast mót og stráið einum pakka 
af rifnum osti yfir. Eldið í ofni í um 
15 mínútur við 180 gráður. Gott með 
fersku salati, sætkartöflufrönskum og 
hvítlaukssósu.

 

Beikonvafðar 
kjúklingabringur

 
1 poki kjúklingabringur
1 bréf beikon frá Kjarnafæði
1 kryddostur að eigin vali
Kjúklingakrydd

Skera í bringurnar eftir eftirlöngu en 
ekki alveg í gegn. Krydda með ykkar 
uppáhaldskjúklingakryddi og setja 
væna sneið af osti inn í, loka og vefja 
tveimur beikonsneiðum um hverja 
bringu.

Steikja á pönnu, létt báðum megin, 
setja í eldfast form inn í ofn þar til 
þær eru tilbúnar. Gufuðsjóða tvær 
sætar kartöflur og stappa saman til 
að fá sæta kartöflumús.

„Lasagne“  
eða hakkréttur
1 kg nautahakk frá Kjarnafæði
Dass af wok-grænmeti
1 krukka af tómatpúrrusósu með 
lauki og osti
1 pakki rifinn ostur
3 kúffullar msk. rjómaostur
2 kúffullar msk. smurostur, ég nota 
oft beikon- eða sveppaost
Smá Örnu mjólk
1 stór sæt kartafla
Flysja og skera kartöfluna í bita. 
Sjóða og gera stöppu.

 
Steikja hakkið á pönnu og krydda 
með góðu kryddi, hella svo dassi af 
wok-grænmeti yfir og steikja það 
með, hella svo sósunni yfir og láta 
það malla í smá stund, stundum set 
ég smá Örnumjólk ef sósan er of þykk 
fyrir þetta allt.

Setja í pott rjómaostinn, smurost-
inn og mjólkina og bræða saman við 
miðlungshita. Setja um helminginn 
af hakkblöndunni í eldfastmót, síðan 
helminginn af ostablöndunni og 
dreifa úr henni, vel með skeið eða 
sleif, þar ofan á fer svo helmingurinn 
af kartöflumúsinni, og endurtaka svo

með restina. Ofan á þetta allt fer 
svo rifinn ostur.

Stinga þessu svo inn í heitan ofn-
inn þar til osturinn er bráðnaður og 
fallega brúnn.

Hrikalegur sigfús segir Íslendinga þekkta fyrir skemmtilega framkomu á 
mótum og vill að sjálfsögðu ekki valda áhorfendum vonbrigðum. 

Mynd: LP Photography

„Ég er í svona 5.000-6.000 
kalóríum daglega“
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14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Framboð
Ég tilkynni hér með að nýtt stjórn-
málaafl mun bjóða fram krafta sína í 
alþingiskosningunum í haust. Stjórn-
málaafl sem mun byggja á íslenskum 
menningararfi og hefðum. Ég hef 
nefnilega lengi haft áhyggjur af þróun 
mála þegar hinn alíslenski réttur, 
flatbrauð með hangikjöti, er annars 
vegar.

Mér finnst eins og undanfarin ár hafi 
erlendir réttir á borð við taco, sushi 
og annan eins óþverra, komið í stað 
flatbrauðsins á veisluborð landsmanna. 
Þetta er afleit þróun að mínu mati enda 
er engin veisla ef ekkert er flatbrauðið 
á veisluborðinu.

Áhyggjur mínar eru nú svo miklar 
að ég hef ákveðið að stofna stjórnmála-
flokk sem mun einna helst beita sér 
fyrir því að það verði lögboðin skylda 
fólks að bjóða upp á flatbrauð með 
hangikjöti í öllum þeim veislum sem 
landsmenn kunni að halda í framtíð-
inni. Ég er einnig að íhuga að tryggja 
tilvistarrétt pönnukökunnar, smur-
brauðstertunnar og heita réttarins með 
aspas og skinku.

Ef einhver tekur þetta trúanlegt þá 
vil ég taka það fram að ég er að sjálf-
sögðu að grínast. Ekki misskilja mig, 
ég elska flatbrauð með hangikjöti og 
ég verð alltaf fyrir vonbrigðum ef ekki 
er boðið upp á herlegheitin í veislum 
en það þýðir ekki að ég vilji þröngva 
þessari öfgakenndu meiningu minni 
upp á aðra.

Því miður er til fólk hér á landi sem 
hefur öfgakenndar skoðanir og það er 
óhrætt við að flagga þeim skoðunum 
í þeim tilgangi að ná sér í atkvæði 
annarra þröngsýnna öfgamanna. Ég 
vil ekki láta öfgamenn, hverrar trúar 
sem þeir eru, vaða hér uppi og því er 
gott að byrja á því að koma í veg fyrir að 
hérlendir öfgamenn komist til áhrifa. 
Því öfgar öðrum megin kalla fram, og 
leiða til, öfga hinum megin.
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