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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

Nýr miði
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Hafðu samband!  
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Litrík listkona Anna gengst við því að leita gjarnan út fyrir þægindarammann í list sinni en segir tilgang sinn aldrei þann að 
hneyksla. mynd: Guðrún Þórs.

„Listin má 
gjarnan ögra“

Listakonan Anna Richardsdóttir ætlar að leggja mat á Akureyri á gjörningahátíðinni A! 
um helgina. Í einlægu viðtali ræðir Anna meðal annars um æskuna, ástina sem hún fann á 
heimavist í Þýskalandi, feminísku skúringakonuna, erfiða dvöl á Kúbu þar sem hún kynntist 
sjálfri sér og lærði salsa og líf húsmóðurinnar á Brekkunni sem á það til að fremja gjörninga.

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.
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„Ég er ofsalega stolt af því að fá þessa 
beiðni. Við höfum lagt mikla vinnu í að 
þróa þennan litla skóla í þessu umhverfi 
hér á Ólafsfirði sem þykir ekki alltaf mjög 
fínt og því er mjög gaman þegar einhver 
kemur og segist vilja læra af okkur. Það 
gleður mann svo sannarlega,“ segir Lára 
Stefánsdóttir, skólameistari Mennta-
skólans á Tröllaskaga, en skólinn hefur 
samið við IKIIN, menntamálaráðuneyti 
heimastjórnarinnar í Grænlandi, um 
ráðgjöf við notkun upplýsingatækni í 
kennslu á framhaldsskólastigi og sérstak-
lega aðferðafræði í fjarkennslu.

Litlir skólar í dreifbýli
Lára situr í grænlenskri nefnd er fjallar 
um uppbyggingu fjarnáms í græn-
lenskum framhaldsskólum en brúar-
nám, líkt og þekkist hér, var nýlega 
lagt niður þar í landi. „Þeim fannst 
nemendur ekki koma nægilega vel 
út úr brúarnáminu og vilja því frekar 
að nemendur klári þriggja ára fram-
haldsskólanám fyrir háskóla. Okkar 
aðferðafræði, sem byggir á mörgum 
kenningum, fræðum og reynslu sem 
við drógum saman, hentar vel fyrir litla 
skóla í dreifbýli. Á Grænlandi eru fjórir 
framhaldsskólar sem allir eru á vest-
urströndinni. Þetta er ansi flókið því 
íbúar austurstrandarinnar tala annað 
tungumál auk þess sem sumir hafa 

dönsku sem móðurmál.“
Menntamálaráðuneytið hafði 

skoðað aðferðafræði í fleiri löndum 

áður en módel MTR varð fyrir valinu. 
„Eftir að hafa komið í heimsókn til 
okkar óskuðu þeir eftir samstarfi og 

þar sem lítið hefur verið skjalfest eða 
skilgreint af okkar aðferðum ætlum 
við að nota tækifærið og skrá aðferða-

fræðina fyrir okkur sjálf um leið og við 
gerum það fyrir Grænland.“

iáh

Steinsmiðja Akureyrar • Glerárgötu 36 • S: 466 2800 • sala@minnismerki.is •  www.minnismerki.is
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Frábært úrval af minnismerkjum!

Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla

„Ofsalega stolt“
Menntaskólinn á Tröllaskaga mun veita Grænlendingum ráðgjöf í fjarkennslu.

Óskar eftir stuðningsfjölskyldum 
Fanney segir þarfir barnanna mismunandi.

„Í dag eru að minnsta kosti tíu börn á 
biðlista,“ segir Fanney Jónsdóttir hjá 
Fjölskyldudeild Akureyrar en mikill 
skortur er á stuðningsfjölskyldum í 
bænum.

Fanney, sem er ráðgjafi í málefnum 
fatlaðra, segir hægt ganga að finna 
stuðningsfjölskyldur þrátt fyrir aug-
lýsingar þess efnis. „Það hefur orðið 
mikil fjölgun á börnum sem þurfa 
þessa þjónustu en um áramótin bætt-
ist við flokkur barna sem koma úr 
félagslega erfiðum aðstæðum. Ég hef 
auglýst og sendi þrisvar sinnum póst 
á alla starfsmenn Akureyrarbæjar. 
Margir taka vel í en stíga ekki skrefið 
alla leið.“

Vægar fatlanir
Fanney talar af eigin reynslu þegar 
hún segir minna mál að gerast stuðn-
ingsfjölskylda en ætla mætti. „Margir 
halda að þetta séu mjög fjölfötluð börn 
en aðallega eru þetta börn á einhverfu-
rófi eða með vægar fatlanir. Stuðn-
ingsfjölskyldur taka börn til sín eina 
til tvær helgar í mánuði gegn greiðslu 
og fyrir vikið fá foreldrarnir hvíld og 
börnin nýja reynslu. Það er til dæmis 
mjög vinsælt hjá bæjarbörnunum að 
komast í sveit en svo eru það önnur 
börn sem alast upp á heimili einstæðra 
foreldra innan um mörg systkini og þá 
getur verið gott að komast á rólegra 
heimili. Stuðningsfjölskylda getur því 

Mikill skortur er á stuðningsfjölskyldum á Akureyri

Tíu börn á biðlista

verið par. Það þurfa ekki alltaf að vera 
börn á heimilinu. Þarfir barnanna eru 
mismunandi.“

Fanney bendir áhugasömum á 
að sækja um á fjölskyldudeildinni á 
Glerárgötu 26 á þriðju hæð. „Svo er 
velkomið að hafa samband við mig 
til að fá frekari upplýsingar.“

Skólameistarinn Lára segir að mikil vinna hafi verið lögð í þróun skólans 
í umhverfi sem hún segir ekki alltaf þykja mjög flott.

Fyrsti skóladagurinn Nemendur í útivistaráfanga í mtr hófu námið með 
stæl og skelltu sér í sjósund.

mynd: Gísli Kristinsson.
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akureyri vikublað  
24. tölublað, 6. árgangur 2016
Útgefandi Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. 
Ábyrgðarmaður Björn Ingi Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is
auglýsingastjóri Ruth Bergsdóttir, ruth@pressan.is, 694-4103.
ritstjóri Indiana Ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152
umbrot Vefpressan Prentun Landsprent dreifing Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500  eintök ókeypis – Um allt norðUrland

Viltu segja skoðun þína?
Akureyri Vikublað tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.  
Vinsamlegast sendið tölvupóst á indianahreins@gmail.com.

Nú þegar skólarnir eru byrjaðir finna margar ungar og óþroskaðar 
sálir fyrir pressu að passa í hópinn – eiga nýjustu tæki og tól, klæðast 
nýjustu tísku og fá að gera það sem „hinir“ gera. Það er svo sem 

skiljanlegt að óharnaðar sálir vilji tilheyra og fá þannig staðfestingu á því að 
maður sé kannski ekkert svona klikkaður líkt og öskrandi hormónaflæðið 
lætur mann halda.

Það er annað með þá sem eldri eru. Það er undarlegt hvað við keppumst um 
þetta. Áherslurnar eru aðrar en tilgangurinn sá sami. Flottur bíll, einbýlishús, 
smekklegustu barnafatamerkin og innbú kóperað úr Hú&hý. Stöðutákn og 
umbúðir sem eiga að sanna að við „séum eitthvað“.

„Mér hefur verið lýst sem klikkaðri konu í skrítnum fötum,“ segir lista-
konan Anna Richardsdóttir, sem er í einlægu viðtali í blaðinu. Anna, sem er 
þekkt fyrir litríkan fatnað og hárlit og spennandi gjörninga sem ávallt vekja 
athygli, er dæmi um konu sem hefur ekki áhuga á að fylgja straumnum. 
Anna fer reglulega út fyrir þægindarammann, prófar, gerir, þorir og stækkar 
þannig reynsluheim sinn, því eins og hún segir; það er fyrir utan rammann 
sem töfrarnir gerast.

Þægindarammi er nokkuð lýsandi nafn. Það er þægilegt að dvelja í honum 
í spéhræðslunni án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að klúðra, roðna, 
vekja umtal, verða umdeild. Svo er það spurning hvort orðið „þægilegt“ sé 
það sem við óskum að sé mest lýsandi fyrir líf okkar þegar við hugsum til 
baka í ellinni. Einhvers staðar las ég að gamalt fólk sér mest eftir því sem 
það gerði ekki – ekki því sem það gerði. Kannski ættum við að taka oftar 
sénsinn – láta vaða. Ef hlutirnir mistakast er alltaf hægt að reyna aftur.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Að vera 
öðruvísi

Háskólinn á Akureyri auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra 
fasteigna við Háskólann á Akureyri. Um er að ræða 100% starf og er starfið 
laust nú þegar. Aðsetur verkefnastjórans er á Sólborg v/Norðurslóð og heyrir 
hann undir forstöðumann fasteigna og rekstrar.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur karla jafnt sem 
konur til að sækja um laus störf.

Nánari upplýsingar um starfið 
og umsóknarferlið er að finna 
á starfatorg.is og vef háskólans 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september 2016. 

Verkefnastjóri fasteigna 
við Háskólann á Akureyri

Helstu verkefni: 
• Daglegur rekstur húsnæðis háskólans, eftirlit með umgengni og umhverfi  
 hans.
• Umsjón með minni háttar viðhaldi og þarf viðkomandi að hafa góða  
 þekkingu til að meta ástand hverju sinni, bæði á húsum og tækjabúnaði.
• Ábyrgð á  samskiptum við umsjónarfólk og ræstingaraðila, stjórnar og  
 skipuleggur ræstingu fasteigna og gerir vaktatöflur fyrir umsjónarfólk.
• Þátttaka í áætlanagerð á sviði viðhalds og endurbóta í samráði við  
 forstöðumann fasteigna og rekstrar.
• Þátttaka í eftirliti með framkvæmdum vegna lóðar og húsnæðis í samráði  
 við forstöðumann fasteigna og rekstrar.
• Ábyrgð á að verkefni sem undir hann falla séu unnin samvisusamlega og  
 innan settra tímamarka þannig að skólinn geti hverju sinni veitt notendum  
 sínum sem besta þjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Verkefnastjóri fasteigna skal hafa menntun sem nýtist í starfi, iðnmenntun 
er skilyrði. Starfið gerir einnig kröfu til hæfni í mannlegum samskiptum, sjálf-
stæðra vinnubragða, skipulagshæfileika og reynslu af notkun hússtjórnar- 
kerfa. Góð færni í íslensku er nauðsynleg sem og kunnátta í ensku. Reynsla af 
stjórnun er æskileg.

Umsókn ásamt ferilskrá með upplýsingum sem greina frá menntun og 
starfsreynslu skal senda á rafrænt á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri 
á netfangið starfsumsokn@unak.is – merkt verkefnastjóri fasteigna. Ekki 
eru notuð stöðluð umsóknareyðublöð. Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur 
og er æskilegt að annar þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi 
umsækjanda.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

www.unak.is/lausstorf.

Sólarupprás Þessa fallegu mynd tók einar Þór Óttarsson í vikunni. 

myndin er tekin við sólarupprás á Langanesinu.

„Stefnan er að halda þetta mót annað 
hvert ár,“ segir kraftajötunninn Magnús 
Ver Magnússon, sem stóð fyrir Norð-
urlands-Jakanum sem fram fór um síð-
ustu helgi. Kraftajötunninn og Akur-
eyringurinn Sigfús Fossdal vann mótið 
og setti Íslandsmet í öxullyftu þegar 
hann lyfti 195 kg yfir höfuð en einnig 
var keppt í réttstöðulyftu, keflisglímu, 
kútakasti, uxagöngu og kúlusteinslyftu.

Keppt var í einni grein á hverjum 
stað allt frá frá Hvammstanga til 
Húsavíkur. „Við heimsóttum því mörg 
sveitarfélög og kynntum sportið auk 
þess sem gerður verður sjónvarpsþáttur 
þar sem sveitarfélögin verða kynnt í 
leiðinni. Sveitungar voru duglegir að 
mæta og fylgjast með og við fengum 
fínasta veður á flestum stöðum,“ segir 
Magnús Ver.

Í genunum
Keppendur voru alls staðar að af 
landinu og Magnús segir marga fram-
bærilega í hópnum. „Það er að koma 

fram ný kynslóð af aflraunamönnum 
í heiminum. Það eru svo miklu fleiri 
sem eru farnir að stunda þetta sport 
og æfa þetta sérstaklega. Þess vegna 
eru menn að verða betri í þessu. Hafþór 
Júlíus hefur komist lengst í dag en þó 
hefur honum ekki tekist að landa stóra 
titlinum, Sterkasti maður heims, sem 

við Íslendingar höfum hampað átta 
sinnum, Jón Páll fjórum sinnum og ég 
fjórum sinnum. Einhverra hluta vegna 
virðist þetta sport henta Íslendingum 
vel. Strákarnir hér eru aldir upp í fjöru-
borðinu og sveitinni, þetta hlýtur að 
vera í genunum.“
iáh

Hrikalegir magnús Ver og Jón páll sigmarsson sigruðu báðir sterkasta mann 
heims fjórum sinnum. Kannski á einhver af þessum aflraunamönnum eftir 
að feta í þeirra fótspor.

mynd: magnús Ver.

Sigfús er Norðurlands-Jakinn
Kraftajötnar kepptu frá Hvammstanga til Húsavíkur.
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Mora MMIX K6
eldhústæki

21.820 kr.
Verð áður: 29.093 kr.

Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15

BLÖNDUNAR-
TÆKJADAGAR

20%afsláttur

30%
afsláttur

25%
afsláttur

MORA MIXX
blöndunartæki

SÉR
VERÐ

SÉR
VERÐ

handsturtuhaus 

1.490 kr.
Verð áður: 1.967 kr.  

150 cm

1.390 kr.
Verð áður: 1.887 kr.

sturtuhaus

2.990 kr. 
Verð áður: 3.942 kr.

Handlaugartæki
með lyftitappa 

9.900 kr. 
Ath. eldri gerð 

Hitastýrt sturtutæki
með niðurstút

12.400 kr. 
Ath. eldri gerð 

Handlaugartæki
með lyftitappa 

16.970 kr. 
Verð áður: 24.243 kr. 

SKINNY BARKIEMOTION 10

Mora Cera Mora CeraMora MIXX
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Ég er að byrja í grunnskóla í fyrsta bekk 
sem ætti að vera mikið tilhlökkunar-
efni. En nei, ég hlakka ekki til að hitta 
aðra, mér líður illa og ég veit ekki af 
hverju.

Ég byrja samt í skólanum, á erfitt 
með að læra og fer í sérkennslu í lestri. 
Ég á erfitt með að einbeita mér og kvíði 
fyrir að standa upp fyrir framan bekk-
inn og tala. Sem betur fer er ég þokka-
legur í íþróttum og fell þar í hópinn en 
lærdómur situr á hakanum af því að 
mér líður svo illa í skólanum.

Herbergið besti vinurinn
Árin líða. Ég er tólf ára og kvíðinn er 
orðinn að mikilli fælni. Ég kvíði líka 
fyrir að mæta á æfingar eða spila leiki. 
Ég skammast mín fyrir sjálfan mig en 
þori ekki að tala um mína líðan því ég 
er hræddur um að lítið yrði gert úr. 
Líðanin er svo ömurleg að mig langar 
að deyja á hverjum degi. Herbergið er 
minn besti vinur. Ég veit ekki af hverju 
ég roðna, klökkna, hef litla einbeitingu, 
brothætt taugakerfi, ekkert sjálfstraust 
eða sjálfsvirðingu. Ég leyfi öðrum að 
gera grín að mér og tek þátt í því sem 
trúður svo enginn geti séð hvernig mér 

líður.
Með brotna sjálfsmynd og sjálfs-

vígshugsanir tekur lífið við næstu 
26 árin. Árið 2004 fer ég í mína aðra 
mjaðmaliðaskiptingu sem heppnast 
ekki nógu vel. Í byrjun árs 2005 býðst 
mér að fara í verkjaskóla á Kristnesi 
þar sem ég fer í fræðslu um kvíða, fé-
lagsfælni og þunglyndi. Það bjargaði 
lífi mínu. Þarna skildi ég vanlíðanina 
sem ég hafði borið með mér öll þessi 
ár. Það að fá ástæður fyrir vanlíðaninni 
og skilja að ég þurfi ekki að skammast 
mín og vita að það sé hægt að fá hjálp 
og öðlast líf varð til þess að nú, árið 
2016, hef ég öðlast frelsi og það líf sem 
ég hef þráð síðan ég var barn. Ég er 
þátttakandi í lífinu, tengist fólki, fer í 
skóla og hef öðlast sjálfstraust til að 
takast á við lífið. Í dag fræði ég aðra um 
geðraskanir og hjálpa einstaklingum 
sem og aðstandendum.

Börn eru verðmæti
Enn þann dag í dag er gert lítið úr geð-
röskunum. Ég öfunda ekki börn sem 
eru að hefja sína skólagöngu ef þau fá 
ekki skilning og stuðning strax í upp-
hafi. Það eru mörg börn og ungmenni 

í sömu stöðu og ég var en það virðist 
erfitt fyrir kerfið að sýna þeim sömu 
virðingu og þeim sem klást við líkamleg 
veikindi. Árið er 2016 en kerfið kemur 

til móts við líkamlega veika en ekki 
andlega veika. Hvað veldur? Börn eru 
verðmæti sem þurfa samhug, stuðning 
frá foreldrum, kerfinu og samfélaginu.

Milli 30 og 40 einstaklingar falla fyrir 
eigin hendi á hverju ári. 500–600 gera 
tilraun til þess að enda líf sitt. Hvernig 
stendur á því að við erum ekki með 
meiri forvarnir? Sjálfur hef ég verið 
með fræðslu en þarf að berjast fyrir því 
að komast að. Fjölmiðlar hafa gríðar-
lega mikið að segja og oft vantar upp 
á að málum sé fylgt eftir þegar mann-
réttindi eru brotin á börnum.

Ekki verri manneskja
Ég hef ekki áhuga á að lifa eins og líf 
mitt var og öfunda ekki börn og ung-

menni sem fá ekki skilning og stuðning 
sem þau þurfa. Við þurfum að komast 
út úr skápnum og byrja á grunninum. 
Að glíma við andleg veikindi þýðir ekki 
að ég sé verri manneskja en hver annar. 
Það þýðir að ég þurfi hjálp og þá er gott 
að vita hvert má leita. Hvaða valkosti 
ég hef og hvernig ég get nýtt mér þá til 
að bæta mín lífsgæði.

„Ég hélt að fólk sem væri geðveikt 
væri eins og í bandarískum bíó-
myndum, lokað inni og helst í spenni-
treyju. Það voru eiginlega einu skiptin 
sem ég sá fólk með geðraskanir.“ Það 
er þessi vanþekking sem þarf að upp-
ræta með fræðslu og góðri umfjöllun, 
í skólum og í samfélaginu.

Eymundur Lúter Eymundsson

Myndlistarnámskeið fyrir börn
       6 ára Mánudaga  kl. 13.30-14.30 kr. 22.000
    7-8 ára Þriðjudaga  kl. 14.00-15.20   kr. 29.000
    7-9 ára Fimmtudaga  kl. 14.30-15.50 kr. 29.000
  9-10 ára Miðvikudaga  kl. 15.00-16.30 kr. 33.000
11-12 ára Mánudaga  kl  15.00-17.00 kr. 43.000

Myndlistarnámskeið fyrir unglinga
13-15 ára Þriðjudaga  kl. 16.00-18.00 kr. 43.000

     Hægt er að nota frístundastyrk Akureyrarbæjar að upphæð kr. 16.000

  Innritun í síma

462 4958
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HAUSTNÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST

Ég er 7 ára gamall og árið er 1974

Leikskóli myndin tengist fréttinni ekki beint.

Leikskólanum Barnaborg á 
Hofsósi hefur verið lokað en 
myglusveppur og raki fannst 

undir þaki skólans. Þetta kemur fram 
á vef sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þar 
kemur fram að óværan sé í þeim mæli 

að ekki sé talið forsvaranlegt að star-
frækja leikskólann á meðan málið er 
skoðað nánar. Foreldrar geta nýtt sér 
til bráðabirgða leikskólapláss á Hólum 
en verið er að leita að hentugu húsnæði 
fyrir Barnaborg.

Mygla í 
leikskólanum



Skipuleggjum ferðir til Boston, Berlín og Alicante.  
Bjóðum upp á fjölbreytt og spennandi námskeið 
og skólaheimsóknir fyrir öll skólastig.

Hafið samband og fáið tilboð í faglega og 
hressandi hópeflisferð fyrir ykkar skóla.

Nonni 899 0769
Kristin 899 0768 / kristin@leikuradlaera.is

fyrir leik-, grunn-, og framhaldsskóla-
kennara með Leikur að læra. 

Endurmenntunarferðir
Kennarar!

www.leikuradlaera.is

VIRÐING

VÍÐSÝNI

ÁRANGUR

Menntaskólinn á Akureyri óskar eftir því að ráða matráð í mötuneyti 
starfsfólks frá 15. september 2016 til afleysinga skólaárið 2016-17.

Matráðurinn þarf að sjá um létta máltíð í hádeginu fyrir 30-40 manns, 
innkaup fyrir eldhúsið, undirbúning og frágang í eldhúsi ásamt öðrum 
tilfallandi verkefnum.  

Við leitum að starfsmanni sem hefur reynslu af störfum í eldhúsi, 
er hugmyndaríkur, snyrtilegur og með góða þjónustulund. 
Vinnutími er frá 9-14, laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
   
Skriflegar umsóknir, ásamt starfsferilsskrá, skulu berast 
Menntaskólanum á Akureyri, Eyrarlandsvegi 28, í síðasta lagi 
7. september 2016. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Nánari upplýsingar veita skólameistari Jón Már Héðinsson jmh@ma.is og 
fjármálastjóri Marsilía Dröfn Sigurðardóttir marsilia@ma.is og í síma 455 1555.

Matráður óskast



Aðalheiður S. Eysteinsdóttir
Aðalsteinn Þórsson
AK Litaker
Anna Richardsdóttir
Ásdís Sif  Gunnarsdóttir
Borgarasviðið
Gail Priest
Girilal Baars
Gosie Vervloessem

Ka Yee Li
Lárus H. List
Leikfélag Akureyrar 
Michael Terren
Sara Björnsdóttir
Sebastian Franzén
Theatre Replacement 
Thomas Watkiss
Yu Shuk Pui

listak.is
facebook.com/A.performance.festival

 Staðsetning /  Listamenn / Titill / Tímalengd /
 Local  Artists Title Time length
fim / thu 1. sept
17:00-19:00 Flóra  Gosie Vervloessem Recipes for Disasters - the Magazine ongoing over 
   and Tupperware Party the weekend
18:00 Fánastöng efst í Listagilinu  Aðalsteinn Þórsson Óendanleikur 15 
19:00 Mjólkurbúðin  Yu Shuk Pui Marriage seeking - Leit að hjónabandi 60

fös / fri 2. sept
    – Óvænt staðsetning Ka Yee Li Surprise Party
10:00 Listagil (off venue) Thora Karlsdóttir Kjólaflutningur 120 
14:00 Hrísey, Ferjubryggja Theatre Replacement Town Criers 40 
14:10  Hrísey, Tröppur við Sæborgarfjöru Theatre Replacement Town Criers 40
    – Flóra  Gosie Vervloessem Recipes for Disasters - the Magazine ongoing
   and Tupperware Party
17:00 Göngugata Anna Richardsdóttir Gjörningur um dauða, óður til lífsins 30
18:00 Listasafnið á Akureyri, Jónborg Sigurðardóttir Andaðu 10 
 Ketilhús (off venue)
20:00 Samkomuhús LA Helgi magri 80
21:45 Listasafnið á Akureyri, Ketilhús Sara Björnsdóttir Yfirvofandi nálægð 5-7
22:00 Listasafnið á Akureyri, Ketilhús Choreography Reykjavik Dansioki 50    

lau / sat 3. sept
    – Óvænt staðsetning Ka Yee Li Surprise Party
14:00 Íþróttahúsið í Laugargötu  (off venue) Bíbí & Blaka og Fidget Feet Fjaðrafok 60
14:00 Hrísey, Ferjubryggjan Theatre Replacement Town Criers 40 
14:30  Hrísey, Tröppur við Sæborgarfjöru  Theatre Replacement Town Criers 40
    – Flóra Gosie Vervloessem Recipes for Disasters - the Magazine ongoing
   and Tupperware Party 
15:00 Listasafnið á Akureyri, Ketilhús Ásdís Sif Gunnarsdóttir Object Perception 20
18:00 Listasafnið á Akureyri, Ketilhús Aðalheiður S. Eysteinsdóttir Næring 60
19:00 Salur Myndlistarfélagsins  Pilgrimage of Sound Art  120
  Girilal Baars Koörgönzvloir 12
  Gail Priest Vessel 20
  Lárus H. List Earthquake symphony 15
  Michael Terren Room Tones 20
  Sebastian Franzén Right Here / Right now 20
  Thomas Watkiss End Moraine (pt 1) 20
20:00 Listasafnið á Akureyri, Snorri Ásmundsson Ekki kúka á gólfið 20
 3ja hæðin (off venue)
21:00 Listasafnið á Akureyri, Ketilhús AK Litaker Your Blue Mountain (After) 30
21:30 Listasafnið á Akureyri, Aldís Dagmar Erlingsdóttir, Myrkramessa 120
 3ja hæðin (off venue) Anton Logi Ólafsson, 
  Áki Sebastían Frostason, 
  Bergþóra Einarsdóttir, 
  Egill Logi Jónasson, 
  Freyja Eilíf, 
  Hekla Björt Helgadóttir, 
  Sakminjasafnið 
  Steinunn Gunnlaugsdóttir 
23.30 Vanabyggð 3 (off venue) Videólistahátíðin Heim býður þátttakendum í A! heim

sun / sun 4. sept
11:00 Listasafnið á Akureyri, Ketilhús Sameiginlegt Morgunverður 60
12:30 Fánastöng efst í Listagilinu Aðalsteinn Þórsson Óendanleikur 10 
14:00 Hof Leikfélag Akureyrar Borgarasviðið, leiðsögn fyrir innfædda 60 

Að hátíðinni standa: Listasafnið á Akureyri, LÓKAL alþjóðleg leiklistarhátíð, Reykjavík Dance Festival, 
Menningarfélag Akureyrar / Leikfélag Akureyrar, Listhús og Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar.
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Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Jenný Lára Arnórsdóttir, 31 árs, leik-
stjóri, leikari og framleiðandi.“
Fjölskylduhagir:
„Unnustinn Björn Grétar og kötturinn 
Baltasar Búi.“
Fædd og uppalin?
„Fædd í Reykjavík, uppalin þar fram 
að fermingu. Fluttist svo á Laugar og 
var þar fram til tvítugs.“
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
„Ásbyrgi og Mývatnssveitin eins og 
hún leggur sig.“

Lýstu þér í þremur orðum?
„Skipulögð, þrjósk og nautnaseggur.“

Uppáhaldshljómsveit?
„Florence and the Machine er 
uppáhalds erlenda tónlistar-
konan  mín.  Málið vandast þegar 
kemur að íslenskum hljómsveitum. 
Verð að segja Hjaltalín, Biggi Hilmars, 
Sunnyside Road og auðvitað Herðu-
breið.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Íslandi?
„Ég er frekar skotin í Amsterdam. 
Finnst skemmtileg stemning í 
Hollandi. En svo kæmi Oxford líka til 
greina, eða Edinborg.“

Uppáhaldsmatur?
„Hvítlauksgrillaðir humarahalar, en 

líka grafnar nautalundir frá pabba eða 
Vallakoti.“

Uppáhaldsdrykkur?
„Coke Zero og rauðvín, samt ekki 
blandað saman.“

Besti sjónvarpsþátturinn?
„Parks and Recreation ef mig langar 
að horfa á eitthvað skemmtilegt. Ef 
mig langar í drama þá er það Fargo.“

Uppáhaldsveitingastaður?
„Rub23 á Akureyri, Slippbarinn í 
Reykjavík og Busaba Eathai í London.“

Uppáhalds stjórnmálamaður?
„Katrín Jakobs.“

Uppáhaldsleikari?
„Þetta er erfitt val. Ingvar E. Sigurðs-
son er alltaf góður. Svo finnst mér Kate 
Winslet oftast góð í því sem hún tekur 
sér fyrir hendur og hafa þroskast ótrú-
lega vel sem leikkona.“

Donald Trump er ...?
„Ekki alveg í lagi. Eiginlega bara mjög 
langt frá því.“

Sumarið var ...?
„Uppfullt af skemmtilegum verk-
efnum sem voru svolítið brjáluð, en 
á góðan hátt.“
Haustið er ...?
„Besti tími ársins. Þá er manían, sem 
fylgir endalausu birtunni, búin og ró 

færist aftur yfir.“

Áhugamál?
„Föt, hönnun, dans, jóga og að elda 
góðan mat. Hef samt haft allt of lítinn 
tíma fyrir áhugamál síðustu árin.“

Fyrirmynd?
„Þær eru margar. Amy Poehler veitir 
mér mikinn innblástur þessa dagana 
og líka Mindy Kaling. Konur sem eru 
ákveðnar og staðfastar og fara á eftir 
því sem þær langar.“

Leyndur hæfileiki?
„Ég kann að skrifa körfuboltaskýr-
slur.“

Facebook eða Twitter?
„Facebook, en aðallega af því að stór 
hluti af vinnunni minni fer fram á fés-
inu. Fólk er hins vegar mun fyndnara 
á Twitter.“

Snapchat eða Instagram?
„Instagram. Það er uppáhalds samfé-
lagsmiðillinn minn.“

Uppáhaldsíþróttalið?
„Júdófélagið Draupnir!“

Af hverju ertu stoltust?
„Ég myndi segja að akkúrat núna sé ég 
stoltust af sjálfri mér. Maður gleymir 
oft að leyfa sér það. Því er gott að setj-
ast stundum niður og hugsa aðeins um 
hverju maður hefur áorkað síðustu 

5–10 árin og hvert maður er að stefna. 
Það kemur manni oft á óvart að maður 
er kannski betri og að ganga betur en 
maður vill halda.“

Hvaða drauma áttu eftir að láta rætast?
„Ég á eftir að láta fullt af draumum 
rætast. Fullt af hugmyndum að verk-
efnum, vinnu, ferðalögum og svo að 
eignast fjölskyldu.“

YfIRhEYRsLAn:
JEnný LáRA ARnóRsdóttIR

Jenný Lára Arnórsdóttir, leikstjóri, leikari og framleiðandi, segir Ásbyrgi 
og Mývatnssveitina fallegustu staðina á Íslandi. Jenný Lára segir haustið 
besta tíma ársins því þá sé maníunni sem fylgir endalausu birtunni lokið.



Varma ullarvörur - Íslensk framleiðsla



Atvinna í boði hjá 
Akureyri vikublað 

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að vera jákvæður,  
harðduglegur, samviskusamur, heiðarlegur, ábyrgur, úrlausna- 

miðaður og áhugasamur um sölu og markaðsmál.

Laun eru árangurstengd. Góð laun í boði fyrir  
góðan og duglegan sölumann.

 Umsóknir sendist á amundi(at)pressan.is
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Gestir úti um allt mikið fjör var í Gilinu á laugardagskvöldið þar sem hver 
stórstjarnan af fætur annarri steig á sviðið.

Vel heppnuð 
Akureyrarvaka
Fjöldi fólks tók þátt í Akureyrarvöku 
um síðustu helgi. Hátíðin var sett í 
Lystigarðinum á föstudagskvöldið þar 
sem sveitirnar Herðubreið, Hymnodia 
og Karlakór Akureyrar-Geysir komu 
meðal annars fram. Mikill fjöldi sótti 

svo Draugaslóð í Innbænum innan um 
púka og forynjur. Hápunkturinn var á 
laugardagskvöldinu þegar skemmti-
dagskráin Gestir úti um allt fór fram 
í Gilinu en dagskráin var sýnd beint í 
Sjónvarpinu og á N4.

Draugaganga mikill fjöldi mætti á draugagönguna.
myndir: ragnar Hólm

Hymnodia Kórinn Hymnodia söng við gosbrunninn í Lystigarðinum á föstu-
dagskvöldinu.

Afturgöngur og óværur Alls kyns furðuverur skutu fólki skelk í bringu á 
myrkvuðum götum Innbæjarins.

Formsins vegna Gunnar Kr. opnaði 
sýninguna Formsins vegna í Listasafn-
inu á Akureyri. Hér er listamaðurinn 
sjálfur ásamt dr. sigrúnu stefáns-
dóttur.

Friðarvaka Hátt í þúsund kertaljós 
voru tendruð í kirkjutröppunum.



Viðburðaríkur     
vetur framundan!

Hnotubrjóturinn
VIÐ TÓNLIST TCHAIKOVSKYS

Sala áskriftarkorta er hafin
Tryggðu þér sæti í vetur!
Nánari upplýsingar á mak.is

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Velkomin!
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„Ég ætla að leggja mat á Akureyri,“ 
segir listakonan Anna Richardsdóttir, 
sem verður með matargjörning á 
gjörningahátíðinni A! um helgina. 
Gjörningurinn verður í anda skúr-
ingakonunnar frægu sem hreingerði 
miðbæ Akureyrar vikulega í heilt 
ár. „Matargjörningurinn er nokkurs 
konar framhald – hreingerningakonan 
fer að elda. Ég hef áhuga á hversdags-
lífinu, dauðanum, mat, skúringum og 
því sem við gerum öll. Sumt endur-
tökum við en annað gerum við aðeins 
einu sinni um ævina.“

Lífstíðarverkefnið  
hreingjörningur 
Litrík að vanda mætir Anna á kaffi-
húsið til móts við blaðamann. Bros-
andi, í Batman-sokkabuxum og 
skærbleikum skóm fær hún sér sæti 
með kaffibolla. Anna er ein þekktasta 
gjörningalistakona landsins og þekkt-
ust fyrir lífstíðarverkefnið, hreingjörn-
inginn, sem hún hefur framið víða 
um heim og nú síðast á Listahátíð í 
Reykjavík í maí þar sem hún þreif 
verk myndlistarkonunnar Steinunnar 
Þórarinsdóttur. En við ætlum ekki 
bara að ræða um listina.

Venjulegt barn 
Anna er Akureyringur í húð og hár, alin 
upp á neðri Brekkunni, tveggja barna 
móðir og gift þýska tónlistarmann-
inum Wolfgang Frosta Sahr. „Gömul 
kona sem bjó í götunni minni sagði 
að henni hafi þótt ég frekar sérstakt 
barn en mér fannst það ekki. Ég held 
að ég hafi verið frekar venjuleg. Það var 
mamma sem var meira sérstök. Hún 
er dönsk og hafði aðra siði en íslensku 
mömmurnar. Ég sat hlýðin og þæg á 
fremsta bekk og hlustaði á kennarana 
en svo hrökk ég í gír í menntaskóla og 
fór í smá uppreisn.“

Útskeifur og heillandi
Eftir Menntaskólann á Akureyri lá 
leiðin í háskóla í Köln. „Ég hélt að ég 
myndi kannski læra sjálfsaga – þetta 
var nú einu sinni Þýskaland – en lenti 
í dansnámi sem fjallaði um frelsi, 

sköpun og tilraunir. Það sem gerðist 
í Þýskalandi þessi ár skipti sköpum 
fyrir líf mitt. Eftir að hafa verið í eitt 
ár í skólanum kynntist ég eiginmann-
inum. Við bjuggum á sömu heimavist. 
Hann var útskeifur sundmaður í asna-
legum bláum Arena-glansgalla og svo 
heillandi og fallegur. Ég vissi að ef ég 
veldi hann sem kærasta væri ég að 
velja eitthvað mjög sérstakt. Hann 
var langmest spennandi og í 36 ár 
hefur hann ögrað mér og hjálpað 
mér að þroskast. Saman höfum við 
farið í gegnum eld og brennistein, 
súrt og sætt og nú lifum við eins og 
blómi í eggi og höfum það ótrúlega, 
unaðslega gott saman. Þetta verður 
betra með hverju árinu og hverjum 
mánuðinum.“

Tvær ár hlið við hlið 
Þótt Wolfgang hefði áður aðeins heim-
sótt Ísland með Önnu, flutti hann til 
landsins á undan henni. „Hann fékk 
vinnu á Reykjalundi. Okkur langaði 
ekki til þess að hann væri á Íslandi 
eingöngu út af mér heldur vegna þess 
að hann langaði til þess. Hann fór því 
til að athuga hvort honum líkaði við 
landið, þjóðina og stemninguna. Ég 

flutti svo þegar ég var búin með það 
sem ég ætlaði mér,“ segir Anna og 
bætir við að það séu bæði kostir og 
gallar að vera í sambúð með öðrum 
listamanni. „Wolli er alltaf mjög hrein-
skilinn við mig. Ég get algjörlega treyst 
því sem hann segir. Hann er sá sem 
ég á mest samtal við, þótt ég spyrji 
hann ekki hvernig ég eigi að fremja 
gjörningana mína. Ég verð að spyrja 
sjálfa mig að því. Á sinn hátt hefur 
hann alltaf stutt mig, gefið mér frelsi 
til að þroskast, en farið sjálfur sínar 
eigin leiðir. Stundum lágu okkar leiðir 
allsvakalega hvort í sína áttina en í dag 
erum við eins og tvær ár sem renna 
hvor í sínum farveginum, hlið við 
hlið, án þess að blandast allt of mikið 
saman. Og þannig vil ég hafa það.“

Meðgangan listræn 
Líf hjónanna hefur að miklu leyti 
snúist í kringum börnin sem nú eru 
flogin úr hreiðrinu. „Við elskum 
að vera tvö heima í þögninni. Við 
eigum þetta stóra, dásamlega hús, 
nóg af mat og getum gert það sem við 
viljum. Samt sem áður er erfitt að hafa 
börnin ekki alltaf hjá sér, en ég veit 
að það væri óheilbrigð hugmynd og 

það vil ég ekki. Að eignast þessi börn 
var algjörlega það merkilegasta sem 
hefur komið fyrir mig og ég upplifði 
mjög sterkt og listrænt að ganga með 
einhvern lifandi inni í mér og næra 
með mjólkinni minni. Tíminn okkar 
saman er óendanlega dýrmætur enda 
völdum við hjónin að verja frekar tíma 
með börnunum en að eiga peninga. 
Við unnum lítið þegar þau voru lítil 
en vorum meira með þeim. Ég lagði 
áherslu á að veita þeim öryggi og frelsi 
og hef ávallt verið til staðar fyrir þau. 
Þau vita að þau eru alltaf númer eitt. 
Eflaust hefur ekki alltaf verið auðvelt 
að eiga mig sem mömmu; ég sem fæ 
svo auðveldlega mikla athygli. En allir 
unglingar skammast sín einhvern tím-
ann fyrir mæður sínar; líka þær sem 
eru ekki jafn sýnilegar og ég og þótt 
mínum krökkum hafi einhvern tím-
ann fundist ég hörmuleg hefur það 
ekki hróflað við grunnöryggi þeirra. 
Það er tvennt ólíkt. Ég er verulega stolt 
af því hvað þau eru sjálfstæð, dugleg, 
frjáls og spennandi karakterar.“

Gömul og gráhærð
Fyrir sex árum ákvað fjölskyldan að 
venda kvæði sínu í kross og flytja til 

Litrík listkona Anna var ánægð með þá konu sem hún fann undir egóinu á Kúbu og kann enn betur að meta líf litríku listakonunnar á Akureyri fyrir vikið. mynd Guðrún Þórs

Listakonan Anna Richardsdóttir ætlar að leggja mat á Akureyri á gjörningahátíðinni A! um helgina. Í einlægu viðtali ræðir Anna meðal annars 
um æskuna, ástina sem hún fann á heimavist í Þýskalandi, feminísku skúringakonuna, erfiða dvöl á Kúbu þar sem hún kynntist sjálfri sér og 
lærði salsa og líf húsmóðurinnar á Brekkunni sem á það til að fremja gjörninga.

„Listin má gjarnan ögra“
„Hann var útskeifur sund-
maður í asnalegum bláum 
Arena-glansgalla og svo 
heillandi og fallegur“
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Kúbu þar sem þau dvöldu í tæpt ár. 
„Wolli vildi fara út í nám en gat ekki 
hugsað sér að fara frá börnunum svo 
við ákváðum að fara öll saman. Börnin 
nutu sín, en mér fannst þetta skelfilega 
erfitt. Ég var í dansnámi á spænsku og 
kunni hvorki taktinn, þessa tengund 
af dansi né spænskuna. Egóið mitt 
molnaði niður. Mér leið eins og gam-
alli gráhærðri konu sem var asnaleg,“ 
segir Anna en bætir við að hún hafi 
einmitt þess vegna lært heilmikið um 
sjálfa sig. „Ég komst að því hvað ég er 
þrautseig og að ég gefst ekki upp. Ég 
er mjög ánægð með þessa Önnu sem 
var þarna undir egóinu, sveitt og ekki 
í litríkum fötum, en sterk og ákveðin. 
Nú veit ég hvað litríka listakonan á Ak-
ureyri á einfalt, skemmtilegt og gott líf. 
Hvernig gat ég verið svona heppin að 
fæðast hér? Ég er óendanlega þakklát 
fyrir það.“

Kennir salsa 
Þótt hún hafi lært ótrúlega mikið á 
Kúbu segir hún dvölina erfiðari en 
hún hefði getað ímyndað sér. „Ég var 
svo endalaust svöng og horaðist niður. 
Krakkarnir gátu borðað matinn sem 
fékkst úti á götu en ég gat það ekki. 
Ég gat ekki hugsað mér að verða veik 
í þessum hita og í þessum aðstæðum. 
Við bjuggum á heimavist þar sem við 
borðuðum sitjandi á gólfinu, allt í 
eldhússkápunum var myglað og svo 
þegar gasið fyrir eldavélina kláraðist 
var ekki hægt að fá gas í þrjár vikur. 
Það var mjög erfitt að finna mat en 
mér tókst að elda einn grænmetisrétt 
á dag. Ég lærði inn á svarta markaðinn 
og kynntist fólki sem hjálpaði mér.

Smám saman áttaði ég mig á því að 
kona þarf ekki allt sem kona heldur 
að hún þurfi – allan þennan mat, föt, 
fallegt hús og bíl. Ég þarf bara andar-
takið sem ég hef núna. Þetta var ólýs-
anlega erfitt en smám saman fann ég 
kraft og styrk og fékk að upplifa aðra 
menningu innan frá – sem partur af 
samfélagi en ekki túristi. Og þarna 
gerðust líka margir góðir hlutir. Í dag 
tala ég spænsku. Fjölskyldan á sterkar 
minningar saman. Dóttir mín fann 
kærastann en hann var skólabróðir 
okkar í dansinum og er einn af fjöl-
skyldunni í dag. Einnig er ég nú með 
lítinn salsadansskóla á Akureyri,“ segir 
hún og brosir en dansskólinn er rekinn 
í Fræi, vinnustofu Önnu, sem er inn af 
versluninni Flóru. „Nemendur mínir 
eru mér mikils virði og mig langar að 
eignast fleiri og ætla að bjóða upp á 
byrjendanámskeið í salsa í september. 
Allir geta verið með og notið þess með 
okkur að takast á við eitthvað nýtt og 
spennandi. Einnig ætlar Fræ að bjóða 
upp á nám í spunadansi svo ég geti 
deilt með öðrum því frelsi sem ég fann 
í dansinum og svo ætla ég að taka upp 
Önnuleikfimi eftir 10 ára hlé, en hana 
var ég með í fjölda ára! Það er svona 
dásamlega afslöppuð dansleikfimi.“

Skúrningakonan feminísk
En aftur að listakonunni. Sjálf lýsir 
Anna sér sem hálfgerðri risaeðlu í 
gjörningalist á Akureyri. „Þegar ég var 
að byrja voru listamennirnir í kringum 
mig eingöngu karlmenn. Ég er ekki 
listamaður, ég er listakona, stend fyrir 
kven-elementinu og er mjög feminísk 
og mér finnst það afskaplega þarft. 
Skúrningakonan sjálf sprettur upp af 
rótum formæðra minna, fordæmingu, 
fjötrum og fegurðinni í konunni. Þetta 
gæti ekki verið feminískara.“ 

Hún segir að til að byrja með hafi 
henni fundist tilgerðarlegt að kalla sig 
listakonu. „Ég vildi bara vera ég að 

gera það sem mér dytti í hug en þegar 
frá leið gekkst ég við listinni og gerði 
gjörning þar sem ég giftist henni. Það 
tók tíma að venjast því að vera lista-
kona, en það er svakalega gaman og 
veitir mér frelsi.“

Öryggi ekki  
eftirsóknarvert
Hún segist leita út fyrir öryggið og 
að hún geri miklar listrænar kröfur 
til sjálfs síns en neitar því að hafa 
áhyggjur af því sem öðrum finnst um 
list hennar. „Stundum verð ég smeyk 
við það sem kollegum og öðrum 
dönsurum finnst um það sem ég er 
að gera. Mig langar að gera sterka og 
sanna gjörninga, ná góðum tengslum 
við alheimsorkuna og að hugmynd-
irnar komist til skila. Það er erfitt og 
jafnvel ekki eftirsóknarvert að vera 
alltaf bara örugg. Ég dansa og segi 
ákveðna sögu með hreyfingum og 
kroppnum og stend fyrir því að kona 
á miðjum aldri geti allt þetta án þess að 
uppfylla staðalímynd dansara.“

Markmiðið aldrei að 
hneyksla 
Aðspurð segist hún ekki drifin áfram 
af athyglisþörf. „Alls ekki. Þörf fyrir 
athygli er ekki það sama og að hafa 
hæfileika til að geta tekið það rými 
sem einstaklingur þarf. Listgrein mín 
er þannig að ég þarf að vera sýnileg; 
sem performans-listakona verð ég 
að taka pláss.“ Þótt hún gangist við 
því að fara gjarnan út fyrir ákveðin 
mörk í list sinni segir hún tilgang sinn 
aldrei þann að hneyksla. „Tilfinningar 
annarra eru ekki á mínu valdi og listin 
má gjarnan ögra! Ég er þjónn listar-
innar; dyravörður, sem opnar, svo fólk 
geti horft inn. Hvað það upplifir svo 
er ekki í mínum höndum. En það er 
aldrei í forgrunni að hneyksla heldur 
frekar að vekja tilfinningar og upplif-
anir þannig að fólk geti haft skoðun 
á því sem það finnur og sér. Í mörgu 
sem ég er að gera þarf ég sjálf að fara 
út fyrir minn eigin þægindaramma. 
Töfrarnir gerast fyrir utan hann, þegar 
ég er óörugg en ætla samt út í kalda 
vatnið sem ég veit ekki hvað er djúpt 
og treysti því að ég geti synt. Ég stekk 
út í, kanna, prófa, tek gúlpsopa, brenni 
mig á marglyttum og syndi lengi í lífs-
ins vatni. Þar finn ég fjársjóðina.“ 

Eins og aðrir 
Hún segist ekki velta því mikið fyrir 
sér hvað öðrum finnst um hana 
persónulega. „Eflaust óttast einhverjir 
það sem ég stend fyrir. Mér hefur verið 
lýst sem klikkaðri konu í skrítnum 
fötum, en ég veit að eftir fimm mín-
útna samveru með mér áttar fólk sig á 
því að ég er bara venjuleg og góð kona. 
Það er ekkert sérkennilegt við mig. Ég 
er bara eins og allir aðrir nema við 
erum auðvitað einstök hver á sinn hátt. 
Ég hef hlúð að sjálfri mér og leyfi mér 
yfirleitt að gera það sem mig langar til 
og hef ákveðinn smekk á fatnaði og 
list. Fólk hefur auðvitað mismunandi 
skoðun á því sem ég geri í listinni. 

Það er allt í lagi og mikilvægt, vegna 
þess að listin vekur spurningar og ég 
er talskona þess að við höfum öll frelsi 
til að finnast það sem okkur langar. 
Fólk getur þá sagt: Þetta er hún Anna, 
hún er að gera gjörningana sína, þeir 
eru, eða eru ekki, fyrir minn smekk 
en það er flott hvernig hún stendur 
með sjálfri sér.“

Endurfæddist eftir  
fimmtugt
Anna er 56 ára en hefur að eigin sögn 
aldrei liðið betur. „Lífið eftir fimm-
tugt er dásamlegt, undursamlegt og 
unaðslegt. Ég upplifði endurfæðingu; 
ýmsum köflum sem tengdust óöryggi, 
löngunum og þrám lauk og ég hef látið 
svo marga drauma rætast en það gefur 
djúpa fullnægju. Áður fyrr eyddi ég 
allt of mikilli orku í eftirsjá, orku 
sem gæti annars hafa verið lífsorka, 
skemmtun og gleði og í dag reyni ég 
að vera meðvituð um að sjá ekki eftir 
hlutunum. Markmið mitt er að vera 
hamingjusöm hvert einasta andartak 
það sem eftir er af lífi mínu og mér 
tekst það mjög marga daga. Í því ljósi 
reyni ég að vera algörlega sátt við hver 
ég er. Það er dásamlegast í heimi að 
vera húsmóðir á Brekkunni sem 
fremur af og til gjörninga.“
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„Mér hefur verið lýst sem 
klikkaðri konu í skrítnum 
fötum, en ég veit að eftir 
fimm mínútna samveru 
með mér áttar fólk sig á 
því að ég er bara venjuleg 
og góð kona“

Út fyrir kassann Anna gengst við því að leita gjarnan út fyrir þægindarammann 
í list sinni en segir tilgang sinn aldrei þann að hneyksla. mynd: Guðrún Þórs.

Búseti á Norðurlandi 
auglýsir félagsfund og 

aðalfund 2016

Stjórn Búseta á Norðurlandi

Í kjölfar lagabreytinga á þessu ári reynist nauðsynlegt að gera breytingar á samþykkt-
um félagsins. Einnig hefur komið upp þrýstingur á að breyta nafni félagsins til að-
greiningar frá Búseta í Reykjavík sem telur sig eiga einkarétt á nafninu, enda starfar 
það félag með umtalsvert aðrar áherslur.

Stjórn Búseta á Norðurlandi boðar til félagsfundar 12. september 2016 kl. 20.
Þar verður á dagskrá kynning á drögum að samþykktarbreytingum og tillaga lögð 
fram um að nafni félagsins verði breytt í Búfesti; Íbúðafélag Norðurlands hsf.
Félagsfundurinn verður haldinn á Greifanum Glerárgötu 2. hæð.   

Jafnframt verður gerð grein fyrir skipulagsbreytingum og frekari aðhaldsaðgerðum
í rekstri.  

Með kynningarfundi og samtali um málefni félagsins væntir stjórnin þess að sem 
flestir félagsmenn leggi að mörkum og unnt verði að móta lokatillögur sem góð
samstaða verður um.

Aðalfundur félagsins verður síðan haldinn 28.september kl. 20 – með dagskrá í
samræmi við samþykktir félagsins. Á aðalfundinum verða tillögur að
samþykktarbreytingum og nafnbreytingin tekin  til atkvæðagreiðslu.
Aðalfundurinn verður í Skipagötu 14.
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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
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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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„Mín sérgrein er gamaldags heim-
ilismatur en þegar gera á eitthvað 
fínt, betra, hollara eða nútímalegra 
sér konan mín um það,“ segir Logi 
Einarsson arkitekt, sem er sjálflærður 
í eldamennskunni. „Ég flutti út tvítugur 
og bjó meira og minna einn í nokkur ár. 
Þá varð maður að læra þetta en undir-
stöðuna fékk maður í heimilisfræðum 
í barnaskóla í gamla daga. Ef það á að 
vera steiktur fiskur, kjötbollur eða eitt-
hvað tengt ömmum okkar í matinn þá 
tek ég fram áhöldin.“

Gamaldags rjúpur
Þrátt fyrir að kunna mest fyrir sér í 
heimilismatnum hrífst Logi mest af 
nútímalegum mat. „Við fjölskyldan 
erum alltaf að færa okkur meira út í 
holla matargerð. Uppáhaldsmaturinn 
minn er auðvitað rjúpur; einu sinni á 
ári, og þá má ekki hrófla við uppskrift-
inni. Þeir gallar sem kunna að vera í 
henni og voru í henni á sínum tíma 
verða bara að halda sér. Annars vil ég 
helst léttari mat eins og fisk, humar 
og sushi.“

Sumar í nóvember
Logi segir matseðil fjölskyldunnar 
gjarnan tóna við árstíðirnar en þver-
tekur fyrir að haustið sé á næsta leiti. 
„Hitastigið ræður gjarnan matnum og 
mikið af góðum mat byggist á nýrri 

uppskeru. Ég neita hins vegar að það 
sé að koma haust strax og ætla að leyfa 
sumarmatnum að vera fram í miðjan 
nóvember,“ segir hann en bætir við að 
hann sé hins vegar ekki mikið fyrir grill-
mat og hafi ekki gaman af því að grilla.“

Mætti vera duglegri
Aðspurður segist hann liðtækur í heim-
ilisstörfunum. „Ég ólst upp á heimili 
þar sem faðir minn tók þátt í heimil-
ishaldi þótt það hafi ekki verið til jafns 
við mömmu og sjálfur reyni ég að gera 

eins vel og ég get þótt stundum þurfi 
að reka mig til þess. Ég er meðvitaður 
um það að ég mætti vera duglegri. Hjón 
eiga að skipta þessu jafnt og vonandi er 
þetta spurning sem þarf ekki að spyrja 
næstu kynslóð að.“

Margir í uppáhaldi
Logi neitar að velja sinn uppá-
haldsveitingastað. „Ég geri töluvert af því 
að fara út að borða og ætla ekki að gera 
upp á milli. Hér í bæ eru margir framb-
ærilegir staðir og hver á sinn hátt góður. 
Ég get alveg notið þess jafn vel að fara á 

Rub, ná mér í góðan mat hjá Moorthy 
eða fá mér hamborgara á sólríkum pall-
inum á Strikinu. Fyrst og fremst finnst 
mér ofboðslegur munur að búa í bæ sem 
býður upp á svona marga veitingastaði. 
Þetta er allt annað en í gamla daga.“
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„Hitastigið ræður gjarnan 
matnum og mikið af 
góðum mat byggist á nýrri 
uppskeru“

Arkitektinn og bæjarfulltrúinn Logi Einarsson tekur fram áhöldin þegar elda á gamaldags heimilismat.  
Logi féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar.

Fiskur, humar og sushi í uppáhaldi
Saltfisksalat
400 g soðnar kartöflur, sneiddar
200 g soðinn saltfiskur, í bitum
1 rauð og 1 gul paprika, í strimlum
4 stórir tómatar, skornir í þunna báta
1 stór rauðlaukur, hálfir hringir
1 bolli grænar ólífur
½ steinseljubúnt, klippt aðeins niður en 
ekki mjög smátt

Sósa (allt hrært vel 
saman):
½ dl extra virgin ólífuolía
1 msk. vatn
1 msk. hvítvínsedik
1 tsk. nýmalaður svartur pipar
Raðið kartöflusneiðunum í víða skál og 
dreypið smá sósu yfir. Setjið saltfiskinn yfir 
og leggið svo tómata, papriku og rauð-
lauk í lögum þar ofan á. Hellið sósunni yfir 
allt saman, dreifið svo ólífum yfir og loks 
steinselju. Gott að hafa snittu- eða hvít-
lauksbrauð með og hvítvínstár spillir ekki.

Portkonupasta
3 msk. ólífuolía
3 hvítlauksrif
1 dós af ansjósum
1 dós af tómötum
1/2 bolli af svörtum ólífum
2 msk. kapers
Salt, svartur pipar og chili-flögur
Spagettí
Mýkja hvítlauk og ansjósur í olíu í nokkrar 
mínútur. Hella tómötum á pönnuna. Soðið 
saman í 10 mínútur. Bæta við ólífum, 
kapers og smakka til með kryddinu. Soðið 
nokkrar mínútur í viðbót. Spagettíið soðið, 
öllu blandað saman og borið fram með 
parmesanosti og rauðvíni.

Aperol spritz
2 einingar Aperol
3 einingar af freyðivíni
1 eining af sódavatni
Skreytt með appelsínusneið

ekki gaman að grilla Logi gerir mikið af því að fara út að borða og er ánægður með 
fjölbreytta flóru veitingastaða á Akureyri.



fyrir frábærum endursölu-
aðilum okkar um land allt:
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Tangarhöfða 2 • 110 Reykjavík 
Sími 533 1020 • aman@aman.is 
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• Jötunn vélar ehf á Akureyri & Selfossi
• Vaskur ehf á Egilsstöðum
• Kaupfélag Skagfirðinga á Sauðárkróki
• Kaupfélag Vestur Húnvetninga á Hvammstanga
• Vélsmiðjan Þristur á Ísafirði
• Verslunin Skerjakolla á Kópaskeri
• Samkaup Ólafsfirði



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjöts-
réttir

17,7%   An-
nað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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Hans Jónsson 
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14.500 eintök fRítt uM allt norðurland á HveRjuM fiMMtudeGi

Taktu pásu
Þegar mér bauðst að skrifa þessa smápistla 
þá stökk ég til og langaði að skrifa um það 
sem skiptir máli, er mikilvægt, skrítið og 
skemmtilegt. Ég skrifaði nokkrar línur, 
eyddi þeim, skrifaði nýjar og eyddi, aftur 
og aftur.

Það voru of margar hugmyndir og ekk-
ert rataði út. 

Það vita það allir sem reynt hafa að það 
að gera allt í einu er frekar stressandi en 
árangursríkt.

Það er okkur auðvelt að finna til streitu, 
jafnvel þegar við erum að gera það sem 
okkur langar til, það sem okkur finnst 
mikilvægt, spennandi, jafnvel skemmtilegt. 
Við lifum mörg óhóflega í álagsástandi 
og getum fundið til sektarkenndar þegar 
við stígum út úr álaginu eitt augnablik, 
því það mikilvæga er ennþá mikilvægt, 
hið krefjandi krefst áfram og hið bráða 
vill ekki bíða.

Það er algengt að fólk brenni út, brotni 
undir viðvarandi álagi og er þetta til dæm-
ist þekkt og erfitt vandamál meðal fólks 
sem tekur þátt í mannréttindabaráttum 
af ýmsu tagi, og við megum öll læra það 
sem aktívistar heimsins hafa lært, að það 
er í lagi að taka pásu.

Þegar við höfum hundrað verkefni að 
klára er mikilvægt að gera bara eitt í einu 
og gleyma restinni á meðan.

Þegar dagurinn framundan er hrika-
legur er mikilvægt að anda djúpt og njóta 
hverrar sekúndu af ró sem dagurinn færir 
okkur, hvort svo sem það er morgunkaffið, 
eða örfá augnablik á rauðu ljósi.

Og þegar tilvistin er orðin okkur um 
of er allt í lagi að gera eitthvað skemmti-
legt í smástund og safna kröftum áður en 
maður heldur áfram. 

Þá skiptir engu hvort það er hálftíma 
pókemon göngutúr, hugleiðsla, dans í 
stofunni eða við uppvaskið, eða ilmolíur 
í baðkarinu. 

Að kasta öndinni er ekki það sama og 
uppgjöf, og við þurfum öll okkar einhvern 
tímann að ná andanum aftur.
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Alla fimmtudaga


