
„Krúttlegt að utan, 
stórt að innan“ 

Matarvagn 
við glauMbæ 

„Er að gera það 
sem ég elska“ 30. mars 2017

12. tölublað, 7. árgangur 

ryksugur
Ný módel

VX6-1-IW-A

Verð kr.: 26.900,-

VX7-1 ÖKO

Verð kr.: 29.900,-

VX6-1-LR

Verð kr.: 24.900,-

furuvöllum 5 • akureyri
sími 461500

Væntanlegar á lager hljóðlátar og handtækar rafstöðvar
frá 0.7KVA upp í 3 KVA. 

Getum einnig útvegað rafstöðvar frá 6 til 1000 KVA.

Verktakar, 
Iðnaðarmenn, 

Húsbílaeigendur 

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

Startarar og alternatorar
Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Höfum einnig varahluti í alternatora og startara

búkolludekk-hjólaskófludekk ofl, höfum einnig boddýhluti 

Eigum til á lager hljóðlátar og handtækar 
rafstöðvar frá 0.7KVA upp í 3 KVA. 

Getum einnig útvegað rafstöðvar  
frá 6 til 1000 KVA.

ljosboginnehf@simnet.is ljosboginn@ljosboginn.is

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir 

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

ljosboginnehf@simnet.is

Startarar og alternatorar
Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Höfum einnig varahluti í alternatora og startara

Verktakar, 
Iðnaðarmenn, 

Húsbílaeigendur

Vorum að fá nýja sendingu 
af vinnuvéladekkjum og vörubíladekkjum,  

búkolludekk-hjólaskófludekk ofl, höfum einnig boddýhluti  
og ljós fyrir vörubíla.

Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík
s: 696 1050 • okspares@okspares.is

Eigum til á lager hljóðlátar og handtækar 
rafstöðvar frá 0.7KVA upp í 3 KVA. 

Getum einnig útvegað rafstöðvar  
frá 6 til 1000 KVA.

ljosboginn.is

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir 

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

ljosboginnehf@simnet.is ljosboginn@ljosboginn.is

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir 

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

ljosboginnehf@simnet.is

Startarar og alternatorar
Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Höfum einnig varahluti í alternatora og startara

Verktakar, 
Iðnaðarmenn, 

Húsbílaeigendur

Vorum að fá nýja sendingu 
af vinnuvéladekkjum og vörubíladekkjum,  

búkolludekk-hjólaskófludekk ofl, höfum einnig boddýhluti  
og ljós fyrir vörubíla.

Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík
s: 696 1050 • okspares@okspares.is

Eigum til á lager hljóðlátar og handtækar 
rafstöðvar frá 0.7KVA upp í 3 KVA. 

Getum einnig útvegað rafstöðvar  
frá 6 til 1000 KVA.

Farsæl þjónusta 
við viðskipta-

vini í 60 ár

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir 

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

Bíldshöfða 14  sími 553-1244listakonan Jónborg Sigurðardóttir, 
eða Jonna líkt og hún er alltaf köll-
uð, hefur verið uppreisnargjörn 

frá unglingsaldri. Í einlægu viðtali ræðir 
Jonna um listina sem á það til að stuða, 
endalausa plastnotkun mannsins, feimn-

ina sem hrjáði hana í æsku, börnin fimm, 
alkóhólismann, ástina og taugaáfallið sem 
kenndi henni svo margt. 

Jonna
– ástfangin af listinni 

Mynd: guðrún Þórs

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Skipulags- og byggingarnefnd 
Skagafjarðar hefur samþykkt að 
veita tímabundið stöðuleyfi fyr-

ir söluvagn við Byggðasafnið í Glaum-
bæ þrátt fyrir yfirlýsta andstöðu 
byggðasafnsins og Þjóðminjasafns 
Íslands. Í umsögn Þjóðminjasafnsins 
segir að matarvagn samræmist ekki 
þeirri ásýnd og upplifun sem lagt 
er upp með að skapa í byggðasafn-
inu. Deiliskipulag minjasvæðisins í 
Glaumbæ liggi ekki fyrir og fyrirhug-
uð framkvæmd rýri verulega ásýnd, 

upplifunargildi og minjagildi staðar-
ins.

Fulltrúi VG og óháðra greiddi at-
kvæði gegn umsókninni.

Kaffi og tilbúnar veitingar
Umsóknaraðili, Helgi Freyr Mar-

geirsson, vonast til þess að geta unnið 
með byggðasafninu. „Ég ræddi þessa 
hugmynd við safnstjóra Byggðasafns 
Skagfirðinga sem hvatti mig til að 
sækja um leyfið í upphafi. Ég hefði 
ekki farið af stað með þessa hugmynd 

annars. Þetta er einfaldlega söluvagn 
sem selur kaffi og tilbúnar veitingar. 
Vagninn verður ekki staðsettur á lóð 
byggðasafnsins. Hann er langt frá öll-
um fornminjum auk þess sem allt við 
vagninn og staðsetningu hans er að 
fullu afturkræft.“

gamli bærinn er þjóðarger-
semi
Sigríður Sigurðardóttir, safnstjóri 
hjá Byggðasafni Skagfirðinga, benti á 
Facebook-síðu safnsins en þar kemur 
fram að matarvagn sé ekki á óskalista 
starfsmanna safnsins. „Allt sem tefur 
fyrir umferð á allt of litlu bílastæði gerir 
ástand verra og með fullri virðingu fyrir 
matarvögnum, þá bæta þeir ekki minja-
gildi þjóðargersema á borð við gamla 
bæinn í Glaumbæ,“ stendur á síðunni. 
Aðspurð viðurkennir Sigríður að hafa 

hvatt Helga Frey í upphafi til að sækja 
um leyfið. „En þar sem þetta er fyrsta 
umsókn af þessu tagi vildi ég vita hvern-
ig viðbrögð slík umsókn fengi hjá land-

eigendum, Þjóðminjasafni Íslands, sem 
á torfbæinn í Glaumbæ, Minjastofnun 
og eigendum Byggðasafns Skagfirðinga, 
sem rekur gamla bæinn í Glaumbæ 
fyrir hönd Þjóðminjasafnsins og hefur 
verið með sýningu í honum síðan 1952. 
Ég býst við að þessi umsókn sé sú fyrsta 
af mörgum og þess vegna er mikilvægt 
að fá álit allra sem þurfa að koma að 
málum,“ segir Sigríður.

Hvatning frá safninu
Helgi Freyr segir matarvagninn ekki 
ætlaðan til að draga að fleiri gesti. „Ég 
hugsaði þetta til að þjónusta þá safn-
gesti sem þegar eru á staðnum. Ég fór 
í þetta ferli í góðu og með hvatningu 
frá safninu og trúi því að við getum 
unnið saman að því að bæta þjónustu 
við safngesti.“

iáh

Á Akureyri hefur sá orðróm-
ur verið á kreiki að óprút-
tnir aðilar stundi að ganga 

á milli húsa í Naustahverfi og taka í 
hurðarhúna. Samkvæmt upplýsingum 
frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra 
hafa ekki verið nein innbrot í hverfinu 
nýlega. „Ég hef bara heyrt af þessu og 
veit ekki hvort þetta sé enn í gangi,“ 
segir Daníel Guðjónsson yfirlögreglu-
þjónn sem segir rétt að tilkynna til lög-
reglu verði maður vitni að því að ein-
hver ókunnugur taki í hurðarhúna hér 
og þar. „Það er ekki algengt að farið sé 

inn í ólæst hús en sjálfsagt að venja sig 
á að hafa hús læst,“ segir Daníel.

iáh

Engin innbrot í Naustahverfi nýlega þrátt fyr-
ir orðróm um grunsamlegar mannaferðir„Ég hef bara 

heyrt af 
þessu og veit ekki 
hvort þetta sé enn í 
gangi

„Sjálfsagt að venja 
sig á að hafa hús læst“

Skipulags- og byggingarnefnd Skagafjarð-
ar hefur samþykkt leyfi fyrir söluvagni við 
Byggðasafnið í Glaumbæ þrátt fyrir gagnrýni 
byggðasafnsins og Þjóðminjasafns Íslands.

Matarvagn við glauMbæ„… og með 
fullri 

virðingu fyrir 
matarvögnum, 
þá bæta þeir ekki 
minjagildi þjóðar-
gersema á borð 
við gamla bæinn í 
Glaumbæ

glauMbær bærinn var 
friðlýstur árið 1947.
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ALLT Á EINUM STAð

H Ó T E L R E K S T U R

Síðumúli 1 | 108 Reykjavík | Sími 788-2070 & 787-2070 | hotelRekStuR@hotelRekStuR.iS

SængurveraSett

rúmábreiður borðdúkar

Sápur Sloppar og inniSkórHótelvörur

lök Hlífðardýnur

Handklæði
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Espihóll í Eyjafjarðarsveit 
hlaut viðurkenninguna Fyrir-
myndarbú LK árið 2017. Þetta 

kemur fram á vefsíðu Landssambands 
kúabænda, naut.is. Þar kemur fram að 
býlið sé félagsbú og rekið af bræðrun-

um Kristni og Jóhannesi Jónssonum 
og eiginkonum þeirra, Ástu G. Sveins-
dóttur og Sigurlaugu Björnsdóttur. 
Á Espihóli eru 60,6 árskýr en með-
alnytin var sú þriðju mesta í landinu 
árið 2016 eða 8.206 kíló.

Espihóll til 
fyrirmyndar

FallEgt býli 
Espihóll í Eyjafjarðarsveit 

á fallegum sumardegi. 
Myndin er fengin af 

vefsíðu landssambands 
kúabænda.

Áskorun á stjórnvöld 

líkt og Jónborg Sigurðardóttir, viðmælandi blaðsins, betur þekkt 
sem listakonan Jonna, er ég með plast á heilanum. Tilhugsunin 
um að sjórinn sé að fyllast af plasti fyllir mig óhug og ég reyni 

að gera mitt svo verði ekki.
 Suma daga fara heilu pokarn-

ir af plasti í endurvinnslutunnu 
heimilisins og þótt plastnotkun 
fjölskyldunnar hryggi mig finn ég 
huggun í þeirri tilhugsun að plast-
ið fái annað líf og nýtt hlutverk. 
Aðra daga er ég alls ekki svona 
dugleg og hendi hægri-vinstri 
tómum sápuflöskum og túpum 
utan af kokteilsósu beint í ruslið. 
Það má alltaf gera betur, en eins 
og Jonna bendir á, þá gerir margt 
smátt eitt stórt.

 Ég kemst ekki með tærnar þar 
sem Jonna er með hælana hvað 
endurvinnslu varðar. Listakonan 
gengur svo langt að klippa tann-
kremstúpur, skola og þurrka svo þær verði frekar að flíspeysum en 
fiskafóðri. Ég ætla að prófa það næst í stað þess að láta tómu túpuna 
enda í rusladallinum. 

Leiðarar mínir fjalla ansi oft um plast enda trúi ég því staðfastlega 
að við verðum að taka okkur saman í andlitinu varðandi plastnotkun. 
Hins vegar, og þrátt fyrir áhyggjur, er ég afar fjarri því að vera fullkom-
inn plastneytandi. Versta dæmið er líklega þegar ég fjárfesti í plastglös-
um fyrir afmæli mitt sama dag og einn af hvassyrtari leiðurum mínum 
um plastnotkun birtist í blaðinu. Ég verð að viðurkenna að ég hef fund-
ið til minni hræsni en þegar ég borgaði fyrir plastið og tróð því ofan í 
innkaupapokann, sem í þetta skiptið var sem betur fer fjölnota.

 Það krefst ótrúlega mikils aga og sjálfsstjórnar að ætla að breyta 
til hins betra þegar engar reglur eru til staðar og engin umbun fylgir 
breytingunum. Við verðum ekki meistarar í flokkun á meðan það er 
hvort tveggja í senn löglegt og þægilegt að henda öllu heila klabbinu 
í ruslið. Þess vegna skora ég á yfirvöld að hjálpa okkur að gera betur í 
þeim efnum. Lagasetning er það eina sem dugir.
 Indíana Ása Hreinsdóttir 

lEiðari

græn geisladýrð norðurljósin voru einstaklega falleg á blönduósi í vikunni eins og þessi mynd, sem róbert Daníel 
Jónsson fangaði, ber með sér.

Eldur á Siglufirði
tilkynnt var um eld í bruggverk-

smiðju á Siglufirði um kvöld-
matarleytið á þriðjudaginn. 

Slökkviliðið var að störfum fram eftir 
kvöldi og tókst að ráða niðurlögum 
eldsins skömmu eftir miðnætti. Á 
Facebook-síðu Lögreglunnar á Norð-
urlandi eystra voru Siglfirðingar hvatt-
ir til að loka gluggum vegna reyks. Á 
vef RÚV kemur fram að kviknað hafi í 
einangrun í gömlum frystiklefa. Rjúfa 
þurfti gat á veggi til að komast betur 
að eldinum og voru meðal annars not-
aðar til þess stórar vinnuvélar.

SlöKKviStarFi loKið Íbúar á Siglufirði 
voru hvattir til að loka gluggum. Myndin er tekin af 
Facebook-síðu lögreglunnar á norðurlandi eystra.
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14.500 EiNTöK óKEypiS – Um ALLT NoRðURLANd

Heilsugæslustöðina á Akureyri auglýsir eftir  
hjúkrunarfræðingum í afleysingu til eins árs 
Helstu verkefni eru á sviði heilsuverndar skólabarna ásamt tilfallandi verkefnum 
innan heilsugæslunnar

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Umsækjandi skal hafa fullgilt hjúkrunarpróf og starfsleyfi  
• Æskilegt að umsækjandi hafi tveggja ára starfsreynslu
• Kostur að umsækjandi hafi viðbótarmenntun á sviði hjúkrunar  
 
Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Ingibjörg Sólrún Ingimundardóttir verkefnastjóri  ingibjorgi@hsn.is S: 460 9550 
Þórdís Rósa Sigurðardóttir thordiss@hsn.is S: 4604600
 
Umsóknarfrestur er til 3.apríl 2017 sjá auglýst störf á starfatorgi 
eða heimasíðu www.hsn.is laus störf  

Einnig óskum við eftir hjúkrunarfræðingum/nemum í helgarvinnu í heimahjúkrun 
Unnið 3ju hvoru helgi nánari upplýsingar veita

Elín Baldursdóttir verkefnastjóri heimahjúkrunar  elinb@hsn.is  S: 461 2492 eða
Þórdísi R. Sigurðardóttir yfirhjúkrunarfræðingur svæðis thordiss@hsn.is  S: 460 
4600 
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TOTAL   ÞEGAR ÁLAGIÐ ER MIKIÐ

Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is
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gamli söluturninn við Norð-
urgötu 8 á Akureyri er fyr-
ir löngu orðinn sögufrægt 

hús. „Turninn“, sem var byggður árið 
1933 eftir teikningum Tryggva Jón-
atanssonar byggingarfulltrúa, hefur 
hýst ýmsar verslanir á borð við Esj-
una, Eyrarbúðina og Hreiðrið. Í dag 

er í húsinu glæsileg íbúð og miðað 
við myndirnar virkar rýmið mun 
stærra að innan en utan eða eins og 
einhver sagði; húsið er lítið og krútt-
legt að utan en stórt og himneskt að 
innan. Myndirnar eru birtar með leyfi 
eiganda og ljósmyndara.

iáh

  

Rekstrarstjóra er ætlað að sitja fundi skipulags- og umhverfisráðs og aðra fundi er falla undir verksvið framkvæmda- og umhverfiss-

viðs skv. ákvörðun sviðsstjóra og sveitarstjóra hverju sinni.

Önnur mál á sviði framkvæmdar- og umhverfissviðs í samráði við sveitarstjóra.

Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings vestra.

 

Starfssvið rekstrarstjóra

þjónustumiðstöð (áhaldahúss)

eignasjóði

hitaveitu

fráveitu

vatnsveitu

hafnarsjóði,

öðrum eignum sveitarfélagsins sem falla undir starfsemi framkvæmda- og umhverfissvið í samráði og samvinnu öðrum eignum sveitarfélagsins sem falla undir starfsemi framkvæmda- og umhverfissvið í samráði og samvinnu  við 

aðra starfsmenn sviðsins og sveitarstjóra.

Stjórnun verklegra framkvæmda og viðhaldsmála í sveitarfélaginu.

Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum framkvæmda- og umhverfissviðs í samræmi við samþykkt    sveitarstjórnar um gerð     

fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins.

Áætlanagerð og eftirlit.  Meðal annars með:

Rekstrarstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs
Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. 

Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 

rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.
 
Umsóknarfrestur um starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra er til og með 11. apríl nk. Stefnt skal að því að 
viðkomandi hefji störf frá og með 1. júlí eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings viðkomandi hefji störf frá og með 1. júlí eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings 
vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.
  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Hrund Karlsdóttir, 
sveitarstjóri í síma 786-4579, netfang gudny@hunathing.is.
 
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. aksturs-
fjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll 
almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar 
til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er 
Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Meistarapróf í löggiltri iðngrein sem nýtist í starfi og/eða háskólapróf í tæknigreinum kostur.

Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.

Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.

Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð er æskileg.

Góð almenn tölvuþekking skilyrði, kunnátta á teiknihugbúnaði er kostur.

Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg.

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.

Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Menntunar- og hæfniskröfur

MunaðarlEySingJaHæli uppsetningin er byggð á bókinni annie eftir 
thomas Meehan.

Menntskælingar og 
munaðarleysingahæli

anný verður frumsýnt 31. mars 
hjá Leikfélagi Menntaskól-
ans á Akureyri. Leikstjóri er 

Hera Fjord en uppsetningin er byggð 
á bókinni Annie eftir Thomas Meeh-
an. Myndirnar voru teknar á æfingum.

Flottir KraKK-
ar Sýningin er undir 
leikstjórn Heru Fjord.
Myndir: bernódus Óli 

Kristinsson

opið út Útidyrnar opnast beint 
inn í stofu.

Gamla söluturninum við Norðurgötu hefur 
verið breytt í glæsilegt heimili

„Krúttlegt að utan, stórt að innan“
norðurgata 8 Hið sögufræga 
hús var byggt árið 1933.

HuggulEgt 
tyggjókúluvél og 
kamína eru hið 
mesta þarfaþing á 
öllum heimilum.

HlýlEgt Húsið sem 
hefur hýst verslanir í 

gegnum tíðina er orðið 
að huggulegu heimili.

HErbErgið StúKað aF Ótrúlega sniðugar lausnir gera þetta litla rými að 
fallegu rúmgóðu heimili. Myndir: bjarni gunnarsson

HEiMiliSlEgt 
Stíllinn er persónu-
legur og notalegur.
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Fullt nafn, aldur og starfstitill: 
„Sindri Snær Konráðsson Thorsen, 21 
árs, lista- og námsmaður.“

nám? „Er á listnámsbraut.“

Fjölskylduhagir: „Einhleypur, 
dæmigerður námsmaður sem býr heima 
hjá mömmu.“

Fæddur og uppalinn? „Á Akur-
eyri.“

Í hverju ertu bestur? „Ætli það 
sé ekki í sviðslistum. Þá helst söng og 
leiklist.“

Í hverju ertu lakastur? „Bóklegu 
námi og því að skipuleggja sjálfan mig.“

Hvað ætlaðirðu að verða þegar 
þú yrðir stór? „Ég ætlaði alltaf að 
verða lögreglumaður en blessunarlega 
varð ég aldrei stór þannig að ég endaði 
sem listamaður.“

Hverju mundirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Ég myndi gera það að verkum að allir 
í heiminum yrðu jafnir. Engin stétta-
skipting.“

Fyrirmynd? „Þær eru mjög margar, 
meðal annars Birgir Hólm Helgason (afi 
minn), Birgir Óli Konráðsson (bróðir 
minn), Pétur Guðjónsson og Damon 
Albarn. Annars gæti ég fyllt heila síðu af 
nöfnum.“

Mottó? „Virðing, kurteisi og einlægni 
kemur þér alla leið í lífinu.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Damon Albarn, söngvari Blur og einn 
af stofnendum Gorillaz, kemur alltaf 
fyrst upp í hugann á mér.“

uppáhaldsleikari? „Ágústa Eva er 

alveg mögnuð leikkona og svo held ég 
mikið upp á Johnny Depp.“

Fallegasti staður á Íslandi? „Það 
er auðvitað Akureyri. Fnjóskadalurinn 
kemur síðan þarna rétt á eftir.“

uppáhaldskvikmynd? „Ég veit 
ekki af hverju, en Zoolander kemur fyrst 
upp í hugann.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Þrátt fyrir að vera ekki Pírati þá er hann 
Gunnar Hrafn Jónsson uppáhaldsstjórn-
málamaðurinn minn. Flott fyrirmynd.“

uppáhaldsmatur? „Heimagert 
lasanja er alltaf best.“

uppáhaldsdrykkur? „Mér finnst 
mjólk hættulega góð.“

uppáhaldsrithöfundur? „Það eru 
mjög mörg ár síðan ég kláraði bók síðast 
en það var bókin 009 eftir Þorgrím 
Þráinsson. Ætli hann fái ekki vinninginn 
þar.“

besta lag allra tíma? „Stairway to 
Heaven með Led Zeppelin.“

leyndur hæfileiki? „Held að 
ég hafi opinberað alla mína leyndu 
hæfileika.“

Facebook eða twitter? „Face-
book.“

Snapchat eða instagram? 
„Snapchat.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Ef ég ætti bíl og 
væri með bílpróf þá væri það pottþétt 
Gullbylgjan.“

Árið 2017 verður …? „… það ár 
sem ég mun aldrei gleyma.“

yFirHEyrSlan: Sindri Snær KonrÁðSSon tHorSEn 

Sindri Snær er 21 árs 
nemandi á listnámsbraut 
í Verkmenntaskólanum 
á Akureyri. Sindri segist 
bestur í sviðslistum en 
slakastur í skipulagi.
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High mountains, beautiful beaches and small creeks; 
Mother Nature provides the wonders and you enjoy the 
adventure. Rich flora and fauna makes your stay here even 
more memorable.

The top three nature attractions of Westfjords are all in 
the vicinity, including Látrabjarg cliff, Rauðasandur red-col-
oured beach, and Dynjandi waterfall. The area is renowned 
for its beautiful nature and tranquillity; you experience na-
ture’s “sound of silence”!

For more information and reservations:
www.hotelwest.is
stay@hotelwest.is
Or simply call us: +354 892 3414 / +354 456 5020

DynjandiLátrabjarg Rauðasandur

Hotel WEST

Hotel WESTHotel WEST
A Small Comfortable Hotel
in Patreksfjörður

Hotel West
Aðalstræti 62
450 Patreksfjörður TEL 456 5020 / 892 3414
stay@hotelwest.is
www.hotelwest.is

In the vicinity... 
Enjoy the largest seabird 
colony in Europe at Látra-
bjarg or the unique red-
coloured sandy beach at 
Rauðasandur. Walk in the 
footsteps of Viking Flóki, 
Iceland’s name giver, or 
rest tired legs in one of the 
many wonderful natural hot 
springs.

High mountains, beautiful beaches and small creeks; 
Mother Nature provides the wonders and you enjoy the 
adventure. Rich flora and fauna makes your stay here even 
more memorable.

The top three nature attractions of Westfjords are all in 
the vicinity, including Látrabjarg cliff, Rauðasandur red-col-
oured beach, and Dynjandi waterfall. The area is renowned 
for its beautiful nature and tranquillity; you experience na-
ture’s “sound of silence”!

For more information and reservations:
www.hotelwest.is
stay@hotelwest.is
Or simply call us: +354 892 3414 / +354 456 5020
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Kíktu á Patreksfjörð • Opið allan ársins hring
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ture’s “sound of silence”!
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www.hotelwest.is
stay@hotelwest.is
Or simply call us: +354 892 3414 / +354 456 5020
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Mother Nature provides the wonders and you enjoy the 

adventure. Rich flora and fauna makes your stay here even 

more memorable.
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schulte collection

Aðalstræti 58, Akureyri • Sími 462 4162 • minjasafnid.is

Íslandskort 1547-1808
Maps of Iceland 1547-1808
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Opið daglega 13-16 · Open daily 13-16

gaManlEiKur Maður í mislitum sokkum er eftir arnmund backman.

SKagFirSKt Stuð 
leikstjóri gamanleiksins er 

Þröstur guðbjartsson.

Maður Í MiSlituM SoKKuM leikritið fjallar um ekkju á áttræðisaldri sem 
finnur ókunnan mann í framsætinu á bíl sínum.

SKEMMtilEgHEit leikfélag Hofsóss lofar góðri skemmtun.

leikfélag Hofsóss sýnir þessa 
dagana gamanleikinn Maður 
í mislitum sokkum eftir Arn-

mund Backman. Leikstjóri er Þröstur 
Guðbjartsson. Leikarar eru átta talsins 

en sýningar fara fram í Höfðaborg á 
Hofsósi. Leikritið var fyrst sýnt árið 
1998 af leikhópnum Snúð og Snældu, 
leikfélagi eldri borgara. Myndirnar 
voru teknar á æfingu.

Hlátrasköll 
á Hofsósi
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Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Ég veit ekki hvaðan þessi kraft-
ur kemur – nema þá kannski 
frá ofvirkninni. Ég þarf alltaf 

að vera á fullu og get ómögulega ein-
beitt mér að einu í einu. Ég hef alltaf 
verið svona,“ segir listakonan Jónborg 
Sigurðardóttir, eða Jonna eins og hún 
er alltaf kölluð, innt eftir orkunni sem 
einkennir hana og list hennar.

plast og fegurðaraðgerðir á 
píkum
Jonna hefur verið áberandi á 
listasviðinu á Akureyri um árabil þar 
sem hún hefur notað verk sín til að 
skapa umræðu um allt frá umhverfis-
áhrifum plastnotkunar til hormóna 
og tíðahvarfa. Áhugi hennar á plasti 

kviknaði árið 2008 þegar hún fór til 
Danmerkur í nám. „Ég fór að ganga 
með fjölnota poka á mér því plast-
pokar í Danmörku eru svo dýrir. Í kjöl-
farið fór ég að pæla í öllu þessu plasti,“ 
segir Jonna sem hélt sýninguna Flóð-
bylgjan árið 2014. „Það var ekki fyrr 
en þá sem ég tók þetta með trompi og 
fór að ala sjálfa mig betur upp. Í sýn-

ingunni skoðaði ég fyrirbæri eins og 
ofneyslu, plast, matarsóun, fegurðar-
aðgerðir á píkum, umhverfisvernd og 
kúgun. Mér fannst ég sjálf hafa lent í 
flóðbylgju og þessi sýning var ákveðið 
uppgjör.“

veik í heilt ár
Flóðbylgjan sem Jonna vísar í var 
taugaáfall sem hún fékk fyrir fjór-
um árum. „Ég var veik í heilt ár og 
uppgötvaði fyrir vikið hvað heilsan 
ermikilvæg. Þegar maður missir heils-
una missir maður svo mikið. Ég átti 
að leggjast inn á geðdeild en mamma 
bauðst til að sjá um mig. Hún flutti til 
mín og var vakin og sofin yfir mér í 
þrjár vikur ásamt vinkonum mín-
um. Mamma hefur alltaf verið minn 
helsti „sponsor“ í lífinu. Hún er sú sem 
hjálpar mér með allt, sama hvort það 
er að klippa niður plast til að prjóna 
úr, setja upp eða taka niður sýningar 
eða hugsa um börnin mín á meðan ég 
er á einhverju sýningarbrölti. Þegar ég 
veiktist hætti ég að borða, fór í bað allt 
upp í fimm sinnum á dag, söng eins 
og brjálæðingur og klæddi mig ekki 
nema í slopp. Ég var bara ógeðslega 
veik. Það var eins og allur kraftur færi 
úr mér, ég gat ekkert og var sama um 
allt. Þetta var hrikaleg tilfinning sem 
ég vil aldrei upplifa aftur.“

Móðurhlutverkið bjargaði 
henni
Jonna ólst upp í Kópavogi en flutti 
norður með foreldrum sínum þegar 
hún var unglingur. „Mér fannst 
hryllilegt að vera á Akureyri og eftir 
eitt ár í gagnfræðaskólanum fór ég í 
heimavistarskóla. Þegar ég kom aftur 
stofnaði ég hljómsveit með stelpum 
sem í dag eru enn mínar bestu vin-
konur. Þær björguðu tilveru minni. 
Við vorum í uppreisn og fórum okkar 
eigin leiðir,“ segir hún og viðurkennir 
að hún hafi verið ansi villt um tíma.

„Ég pönkaðist áfram, en það sem 
bjargaði mér var að verða móðir svona 
ung. Það voru mínar bremsur. Hins 
vegar var ég týnd í mörg ár en fann 
mína fjöl aftur þegar ég fór í mynd-
listarskólann. Þar endurheimti ég mitt 
gamla sjálfstæði.“

lesblind og feimin
Hún segir skólagönguna fram að því 
hafa gengið illa. „Ég var staurlesblind 
en fékk ekki greiningu fyrr en ég 
varð fullorðin. Það fór illa með sjálfs-
myndina. Ég hélt að ég væri vitlaus 
og var að auki feimin en breiddi yfir 
feimnina með fíflaskap og uppátækj-
um en smám saman rjátlaðist feimnin 
af mér,“ segir Jonna, en hún útskrif-
aðist úr Myndlistaskólanum á Akur-
eyri árið 1995.

Fyrsti sársaukinn
Jonna á fimm börn með þremur 
mönnum. Það elsta, sem í dag er 33 
ára, eignaðist hún þegar hún var 17 
ára. „Í dag sé ég að ég hafði engan veg-
inn þroska í móðurhlutverkið svona 
ung, en þetta hefur gengið vel. Öll 
börnin mín eru vel heppnuð og frá-
bær. Elsti strákurinn minn býr í Berlín. 
Við erum góðir vinir, deilum áhuga á 
myndlist og þótt við heyrumst ekki 
daglega finnst okkur gott að hanga 
saman. Elsta dóttir mín býr í Reykja-
vík með tvö börn og mann. Ég skildi 
við pabba hennar þegar hún var fimm 
ára og hún varð eftir hjá honum. Það 
var þá sem ég fann til í sálinni fyrst. 
Hún var nátengd honum og fékk gott 
uppeldi hjá honum og hans konu og 
hefur alltaf átt okkur bæði að, en mér 
fannst þetta rosalega erfitt þegar hún 
var lítil. Sem betur fer sé ég í dag hvað 
hún hefur komið vel út úr þessu. Við 
erum mjög góðar vinkonur.“

Fólk er alls konar
Þrjú yngstu börnin á hún með seinni 
eiginmanni sínum til 19 ára. Elsta 
barn þeirra gengur í Menntaskólann á 
Akureyri, það næstelsta í VMA og það 
yngsta í Brekkuskóla. „Ég hef verið 
ótrúlega heppin með öll mín börn. Þau 
hafa líka verið ótrúlega skilningsrík í 
sambandi við allar mínar uppákomur. 

viðtal liStaKona Jonna hefur ver-
ið einhleyp í fjögur ár. Hún segir 

ástina koma þegar hún kemur.
Mynd: guðrún Þórs.

Listakonan Jónborg Sigurðardótt-
ir, eða Jonna líkt og hún er alltaf 
kölluð, hefur verið uppreisnargjörn 
frá unglingsaldri. Í einlægu viðtali 
ræðir Jonna um listina sem á það 
til að stuða, endalausa plastnotk-
un mannsins, feimnina sem hrjáði 
hana í æsku, börnin fimm, alkóhól-
ismann, ástina og taugaáfallið sem 
kenndi henni svo margt.

Jonna
– ástfangin af listinni

„Þetta var 
hrikaleg til-

finning sem ég vil 
aldrei upplifa aftur
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Aðeins einstaka sinnum hef ég verið 
beðin um að taka af mér einhvern hatt 
sem þeim finnst fáránlegur,“ segir hún 
brosandi og bætir við að þá hafi hún 
einfaldlega bent þeim á að fólk megi 
vera alls konar. „Mér hefur alltaf ver-
ið sama um hvað öðrum finnst. Alveg 
frá því að ég var unglingur í uppreisn 
hefur mér verið sama um álit annarra. 
Hispursleysi hefur einkennt mig og 
stundum þarf ég að stoppa mig af og 
vanda mig betur. Það er eitthvað sem 
ég hef lært með árunum. Hvatvísi er 
samt áfram hluti af mínu lífi. Þetta er 
allt samtvinnað, að vera óvirkur alkó-
hólisti með svona mikla sköpunar-
þörf,“ segir hún brosandi.

píkur úr svínakjöti
Listaverk Jonnu hafa oftar en ekki vak-
ið mikla athygli og jafnvel furðu. Má 
þá meðal annars nefna fjölbreytt lista-
verk úr túrtöppum og kjötpíkur sem 
hún saumaði úr svínakjöti til að skapa 
umræðu um fegurðaraðgerðir á pík-
um. Aðspurð segir hún tilgang verk-
anna ekki þann að hneyksla heldur að 
vekja fólk til umhugsunar. „Það fengu 
margir áfall þegar ég setti mynd af 
kjötpíku á Facebook. Í mars voru þrjú 
ár síðan ég fékk þrjár hjúkkuvinkon-
ur mínar til að hjálpa mér að sauma 
kjötpíkur. Við saumuðum fjórar pík-
ur úr svínakjöti í eldhúsinu mínu og 
skemmtum okkur vel við saumaskap-
inn, píkurnar eru ennþá til. Þær eru í 
plaststöplum úti í garði. Fyrst fengu 
þær að rotna í sex vikur inni á sýningu 
en svo færði ég þær út og nú fer að líða 
að því að ég fjarlægi þær. Fyrst þarf ég 
að mynda og skrá niður breytingarnar 
á rotnun á þremur árum. Mér finnst 
svo gaman að gera svona tilraunir. 
Sumum finnst þetta kannski ógeðslegt 
en það er svo margt í samfélagi okkar 
sem er ógeðslegt.“

Endurvinnur tannkremstúpur
Undanfarin ár hefur plast og neyslu-
hyggja verið Jonnu hugleikin. Árið 
2016 ferðaðist hún um Norðurland 
með sýninguna Völundarhús plastsins 
auk þess að fræða börn og vinna með 
þeim listaverk úr endurvinnsluplasti. 
„Það er svo mikið af plasti alls staðar. 
Maður kaupir skyrdós úr plasti, með 
álloki, plastloki og plastskeið. Þetta er 
fáránlegt,“ segir Jonna sem vinnur að 
hönnun heimilispoka úr dagblöðum 
sem hún vonast til að geti tekið við af 
plastinu. „Ég er langt frá því að vera 
fullkomin í þessum efnum og tek þátt 
í neysluhyggjunni eins og allir aðrir, 
kaupi góðan mat, á bíl og elska að ferð-
ast. Ég flokka, endurnýti, endurvinn 
og frysti afganga og þótt ég klippi oft í 
sundur tannkremstúpur og skoli er ég 
ekki alltaf í stuði til að þvo plastið utan 
af kjúklingi. Maður á sína letidaga og 
er ekkert heilagur. Málið er hins vegar 
að margt smátt gerir eitt stórt.“

Þakklát fyrir lífið
Jonna, sem verður 51 árs í sumar, hef-
ur lagt í vana sinn að halda veglega 
upp á stórafmæli sín. „Þegar ég varð 
þrítug hélt ég brjálað partí með áfengi 
en fertugsveislan var bindindismót 
í Hrísey. Þegar ég varð fimmtug hélt 
ég góðgerðamarkað og vinir mínir 
gáfu mér í afmælisgjöf listgjörninga, 
tónlistarflutning, pönnukökur, og 
alla þá hjálp sem ég bað um til halda 
skemmtilegan garðmarkað. Ég hlakka 
til ef ég fæ að verða sextug en þá langar 
mig að fara eitthvert í hjálparstarf. Það 
er draumurinn,“ segir hún og bætir 
við að hún fagni hverju ári. „Mér líður 
ekki eins og ég sé fimmtug en er á sama 
tíma svo þakklát fyrir lífið. Í dag get ég 

verið ég sjálf og hlakkað til 
hvers einasta dags. Dagarn-
ir eru mismunandi en það 
er alltaf eitthvað skemmti-
legt að gerast. Ég hlakka 
til sumarsins en þá fer ég í 
alls konar verkefni með list-
hópnum Rösk en við erum 
endalaust að gera eitthvað 
skemmtilegt. Um daginn 
fékk ég boð um að fara í 
gestavinnustofu í mánuði í 
Þýskalandi. Ég er sko heldur 
betur til í það! Lífið er hér 
og nú og ef ég hugsa til baka 
held ég að ég sjái ekki eftir 
neinu, þótt maður sé alltaf 
að þroskast og reyna að gera 
betur í dag en í gær.“

Saknar ekki áfengis
Jonna fór í áfengismeðferð 
fyrir 13 árum. „Ég hafði misst 
tökin á drykkjunni en hélt 
að ég væri bara djammari. Í 
minni sjálfsvorkunn fór ég í 
rauðvínssmökkun auk þess 
sem minn fyrrverandi safn-
aði koníaki sem mér fannst tilgangs-
laust svo ég drakk það bara líka. Ég 
fann minn botn,“ segir hún og bætir 
við að tólf spora samtök hafi hjálpað-
henni. „Að samsama mig öðru fólki er 
mitt meðal við alkóhólisma. Ég þarf 
alltaf að vera á fundum og sé fram á að 
þurfa á því að halda hér eftir, mismik-
ið þó. Ef eitthvað kemur upp þá eyk ég 
fundarsókn,“ segir hún en neitar því 
að hún sakni vímunnar. „Ég hef fallið 
nokkrum sinnum, eitt kvöld í senn, en 
ég sakna ekki áfengis. Ég get gert allt 
sem ég vil og dansað upp á borðum án 
þess að drekka, en ef það koma tímar 
sem mig langar í breytt ástand veit ég 
hvað ég þarf að gera.“

Einhleyp í fjögur ár
Síðustu fjögur ár hefur Jonna verið ein-
hleyp. „Það liðu þrír mánuðir frá fyrri 
skilnaði þar til ég var komin í sam-
band með seinni manninum mínum. 
Svo það var líklega kominn tími á að 
prófa að vera ein. Þetta er algjörlega ný 
upplifun en mér líður vel. Ástin kemur 
bara ef hún kemur. Hingað til hef ég 
verið lokuð á allt slíkt. Kannski er ég 
hrædd um sjálfstæði mitt en ég þarf að 
læra að treysta. Í fjögur ár hef ég verið 
ástfangin af listinni. Hún hefur hjálp-
að mér á allan mögulegan máta,“ segir 
hún og viðurkennir að hafa átt til að 
drekkja sér í verkefnum til að dreifa 
huganum á erfiðum stundum. „Ég hef 
unnið eins og brjálæðingur en fyrir 
vikið er ég loksins núna að ná að skapa 
mér nafn. Mér finnst eins og fólk sé 
loksins að taka mark á mér sem mynd-
listarmanni, eftir allan þennan tíma.“

Ánægð með veggverkið
Hún segir af og frá að draumar um 
frægð og frama drífi hana áfram. „En 
að sjálfsögðu vil ég að eftir verkum 
mínum sé tekið, sérstaklega ef mér 
finnst þau hafa eitthvað að segja.“ En 
getur hún valið eitt verk, sem hún er 
sérstaklega ánægð með, fram yfir önn-
ur? „Ég hef gert svo margt. Veggverkið 
er eitt af því sem ég er ótrúlega ánægð 
með en ég fékk góð viðbrögð við því. 
Ég var í sex daga hangandi utan á hús-
inu að mála. Það verk er unnið út frá 
sýningunni Jónborg Eldborg. Þetta eru 
eldhjarta, kraftur lífsins og jarðhrær-
ingar. Annars er ég alltaf ánægðust 
með það verk sem ég er að vinna að á 
hverjum tíma.“

Einn dagur í einu
Hún segir taugaáfallið hafa kennt sér 
ýmislegt enda fari öll reynsla í sarp-
inn, góð sem slæm. „Það er alltaf eitt-
hvað sem maður getur lært af erfiðum 
áföllum. Ég horfi öðruvísi á lífið eftir 
taugaáfallið, er þakklát fyrir heilsuna 
og fólkið mitt. Ég hef það æðislega gott 
í dag og vil bara að lífið sé skemmtilegt 
en veit að það er undir mér komið. Það 
er ég sem vel hvað ég geri og hvernig 
mér líður. Í dag tek ég einn dag í einu 
en þar sem ég er komin á lyf við of-
virkninni get ég skipulagt mig fram í 
tímann ef þess þarf. Ég veit hver ég er 

og þótt ég taki mig ekki of alvarlega 
tek ég listina alvarlega og læt tilfinn-
inguna ráða. Og svo er alltaf kostur að 
geta hlegið að fortíðinni,“ segir Jonna 
brosandi að lokum.
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Stofnaðar 1946Kristilegar sumarbúðir

Einstakar sumarbúðir í 70 ár
í stórkostlegri náttúru

völundarHúS plaStSinS Plast 
hefur lengi verið Jonnu hugleikið. Hún 
er dugleg að flokka plast til endurvinnslu 
en segist langt því frá að vera fullkomin í 
þeim efnum.

„Sumum 
finnst þetta 

kannski ógeðslegt 
en það er svo 
margt í samfé-
lagi okkar sem er 
ógeðslegt

HvatvÍS Jonna segir 
hvatvísina, sköpunarþörfina og 
þá staðreynd að hún sé óvirkur 
alkóhólisti hafa skilgreint hana. 

Mynd: guðrún Þórs.
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Frá því ég man eftir mér hef ég 
verið á hlaupum og ég held að 
það hafi skilað sér í góðu formi 

þegar ég byrjaði síðan að æfa frjáls-
ar íþróttir,“ segir íþróttamaðurinn og 
Íslandsmethafinn í 200 metra hlaupi, 
Kolbeinn Höður Gunnarsson, sem 
stundar nám í Bandaríkjunum við The 
University of Memphis samhliða æfing-
um í frjálsum íþróttum.

æfir fyrir 400 metra
Kolbeinn Höður byrjaði að æfa frjálsar 
íþróttir sumarið 2008. „Ég var þá í hin-
um og þessum greinum í frjálsum. Það 
var ekki fyrr en árið 2011 sem ég fór að 
hugsa um spretthlaup sem aðalgrein. 
Síðan þá hef ég verið að „æfa“ fyrir 400 
metra hlaup, en hef verið að keppa í 
60 metra, 100 metra, 200 metra og 400 
metra hlaupi á sama tíma.“

gerir það sem hann elskar
Kolbeinn Höður var nýlega útnefndur 
frjálsíþróttamaður vikunnar í háskól-
anum. Aðspurður viðurkennir hann að 
íþróttirnar séu stór partur af hans lífi. 

„En ég myndi ekki segja að allt líf mitt 
snúist um íþróttir. Þær eru hins vegar 
stór þáttur. Vegna þeirra fékk ég tækifæri 
til að fara út til Bandaríkjanna og stunda 
nám á styrk, og á meðan ég er ungur og 
sprækur og það er enn pláss fyrir fram-
farir mun íþróttin verða hluti af mér. 
Framtíðin getur borið margt í skauti sér. 
Ég vil lifa í núinu og núna líður mér vel 
og ég er að gera það sem ég elska.“

draumur um Ólympíuleika
En hvað þarf til að skara fram úr í íþrótt-
um?

„Samviskusemi, þrautseigja og þol-
inmæði hefur skilað mér á þann stað 
sem ég er í dag. Draumurinn er að kom-
ast á stórmót eins og Ólympíuleika og 
heimsmeistaramót. Ég vil líka sjá hversu 
mikið ég get bætt mig og ég vil verða já-
kvæður hluti af íþróttasögu Íslands. Ég 
er stoltastur af að geta sagt að ég hafi 
náð öllum mínum árangri án þess að 
svindla eða stytta mér leið. Þetta hefur 
verið langt og strembið ævintýri en ég 
hef aldrei haft það á tilfinningunni að ég 
þurfi að gera eitthvað sem er ekki lög-

legt. Ef ég næ ekki árangri með minni 
eigin getu, þá er þetta ekki þess virði.“

Súpur í uppáhaldi
Hvað með mataræðið? „Á heildina litið 
er ég frekar meðvitaður um hvað ég 
borða og set ofan í mig. En ég tel að það 
sé nauðsynlegt fyrir andlegu hliðina að 
leyfa sér af og til sætindi eða hvað það 
er sem mann langar í. Leiðin á að vera 
skemmtileg á sama tíma, svo það er allt 
í lagi að leyfa sér eitthvað slíkt líka. Það 
skemmtilegasta og besta sem ég borða 
eru góðar súpur. Í sérstöku uppáhaldi 
hjá mér eru mexíkóskar súpur með 
sýrðum rjóma, osti og Nachos. Það er 
hægt að gera svo margar útgáfur með 
mismunandi bragði og það finnst mér 
svo frábært. Annars er ég mikill mat-
maður og ég kann vel að meta alls konar 
mat.“

Fær stundum heimþrá
Er fjarveran frá vinum og fjölskyldu erf-
ið?

„Ég elska fjölskylduna mína 
og maður fær stundum heimþrá. 
Kærastan mín er kominn út til mín og 
það hefur gert veru mína hérna miklu 
betri. En áður en hún kom leið mér 
bara ágætlega. Maður sökkti sér svo 
djúpt í nám og æfingar að maður hafði 
bókstaflega ekki tíma til að fá heimþrá. 
Það skilaði sér í árangri á brautinni, 
þar sem ég hef verið að bæta mig mik-
ið, og í skólastofunni þar sem ég fór 
gegnum fyrstu önnina með 3,97 GPA 

af 4,0 mögulegum sem er bara fínt,“ 
segir Kolbeinn Höður sem féllst á að 
gefa lesendum Akureyri Vikublað upp-
áhaldsuppskriftina sína. „Þennan rétt 
kalla ég „Dirty Rice“. Það sem ég elska 
við hann er að hann er ódýr, geymist 
vel og svo er hægt að útfæra hann á svo 
marga vegu.“

SprEtt-
Hlaupari 

Kolbeinn Höður sló 
nýlega 21 árs met Jóns 
arnars Magnússonar í 

200 metra hlaupi.

Akureyringurinn Kolbeinn Höður gunnars-
son býr í Bandaríkjunum þar sem hann 
stundar háskólanám á íþróttastyrk. Kolbeinn, 
sem er afreksmaður í hlaupi, féllst á að gefa 
lesendum Akureyri Vikublaðs eina af sínum 
uppáhaldsmataruppskriftum.

„Er að gera það 
sem ég elska“

„Þetta 
hefur verið 

langt og strembið 
ævintýri en ég hef 
aldrei haft það á 
tilfinningunni að 
ég þurfi að gera 
eitthvað sem er 
ekki löglegt

dirty rice
n 1–2 miðlungsstórar, sætar 
kartöflur
n ½–1 rauður laukur
n ½–1 hvítur laukur
n Hvítlaukur eftir smekk
n Sveppir eftir smekk
n Spínat eftir smekk
n 1 dós svartar baunir
n 1 dós nýrnabaunir
n ½ kg nautahakk
n ½ mexíkóostur frá MS
n 2 pokar brún hrísgrjón

Aðferð: 
Steikja nautahakk á pönnu. Setja í skál 
þegar það er tilbúið og krydda með 
salti og pipar (hægt að nota annað 
krydd).
Sjóða hrísgrjónin í u.þ.b. 10 mínútur 
og blanda saman við nautahakkið 
þegar það er tilbúið.
Saxa sætu kartöflurnar í teninga og 
steikja á pönnu með olíu/baka í eld-
föstu formi í ofni.
Saxa rauðlauk og lauk smátt, ásamt 
sveppunum og hvítlauknum, og steikja 
á pönnu.
Skera mexíkóostinn í teninga. Opna 
baunadósirnar og sigta og skola 
baunirnar með köldu vatni. blanda öllu 
saman í skál og hræra.
Skammturinn dugar mér og kærust-
unni í tvo til þrjá daga. „Hollur“ matur 
og fyllandi sem auðvelt að geyma. 
Stundum kryddum við réttinn upp 
með tortilla-pönnukökum, heima-
tilbúnu guacamole (leyniuppskrift), 
salsa-sósu og sýrðum rjóma.

dirty ricE  rétturinn er í sérstöku 
uppáhaldi hjá íþróttamanninum.
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VIÐ BERUM SNILLIGÁFU
HEIM AÐ DYRUM
Með heimsendingu kemst sendingin hratt

og örugglega á áfangastað

Hamingju-
perlurnar 
mínar 
Þetta með hamingjuna. Strax í æsku 
heyrir maður að það sem skipti mestu 
máli sé að vera hamingjusamur. Öll 
ævintýri enda á þá leið; og þau lifðu 
hamingjusöm upp frá því. Endir. 
Þannig að ég lagði af stað í ham-
ingjuleit. Leitaði úti um allt. Þessi 
brennandi innri þörf fyrir að vera 
hamingjusöm. Upplifa þá dásamlegu 
tilfinningu að vera „happy ever after“. 
Þegar ég yrði grönn yrði ég sko ham-
ingjusöm, eignaðist draumabílinn, 
draumahúsið, fengi draumavinnuna, 
þá yrði ég sko hamingjusöm.

 Skrýtið að sama hversu mörg kíló 
komu eða fóru þá var ég bara ekki 
hamingjusöm? Eða hversu góðan, 
flottan eða stóran bíl ég eignaðist, þá 
varð ég geðveikt glöð í nokkra daga, 
en svo hvarf sú tilfinning. Við skulum 
ekki ræða væntingar mínar um prins-
inn á hvíta hestinum sem gerði mig 
svo óskaplega hamingjusama að það 
yrði hreinlega gerð kvikmynd um það. 
Enginn „gerði“ mig hamingjusama 
hversu mikið sem það var nú reynt.

 Fyrir nokkrum árum fór ég að 
skoða þetta betur. Á koddanum á 
kvöldin fór ég yfir daginn minn og 
hugsaði um það hvenær ég hefði 
upplifað hamingju. Jú, þegar ég stóð 
í sturtunni um morguninn og fann 
heita vatnið ylja mér inn að beini. Eða 
þegar ég skaust með dætrunum í búð-
ina og við sungum með uppáhalds-
laginu okkar og létum eins og fávitar. 
Þegar ég settist niður með heitan te-
bolla á spjalli við góða vinkonu. Knús-
ið frá kettinum mínum. Allt eru þetta 
hamingjuperlur sem eru þræddar inn 
í daglega lífið mitt.

 Í dag er ég heilt yfir hamingjusöm. 
Kannski ekki þessi ástarsöngva-/bíó-
myndahamingja, heldur raunveruleg 
hamingja. Sú sem yljar mér í hjartanu, 
fegrar lífið mitt og gerir mig svo sátta 
við að prinsinn, bíllinn eða útlitið geri 
mig ekki hamingjusama, heldur ég 
sjálf.

 
Jokka Birnudóttir 
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