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Green Program for Organic Production – GreenPOP.
Ferðasaga frá Macedoniu.
Jóhannes Árnason úr VMA tekur þátt í Erasmus plus verkefni um lífræna ræktun í 
Macedoniu.

Fundur númer sex var haldinn 8. - 10. febrúar 2017 í Skopje, höfuðborg Macedoniu.

Þátttakendur í verkefninu eru sjö aðilar, FACE stýrir verkefninu:

Sjá vef verkefnisins hér:  http://greenpop.mk/en/ 

Listi um þær stofnanir sem taka þátt er hér á vefnum:
http://greenpop.mk/en/partneri/ 

Фондација Агро-центар за едукација – носител на проектот 
FACE Foundation Agro – Centre for Education er ráðgjafastofa sem Ljupcho 
Toshev rekur og tekur að sér allskyns verkefni varðandi menntun og landbúnað. 
Ljupcho og Natasha vinna þar.

Балкан Биоцерт - Скопје   
Balkan Biocert Skopje er vottunarstofa fyrir lífrænan landbúnað og fleira,
Valentina Kolar – Jovanovska er framkvæmdastjóri.

Средно училиште на град Скопје Браќа Миладиновци 
Brakja Miladinovci skólinn í Skopje og þaðan kom Nicola Popov kennari í 
landbúnaðargreinum.

Средно општинско училиште Кочо Рацин – Свети Николе
Koco Racin skólinn í Sveti Nicole, þaðan kom Igor Nikolov kennari í 
landbúnaðargreinum og aðstoðarskólastjóri.  Bærinn Sveti Nicole er í 100 km 

fjarlægð í austur, átt að Búlgaríu frá Skopje.  Sveti Nicole merkir Sankti Nicolas eða 
jólasveinninn.

The International Foundation for
Sustainable Agriculture Training
– The Netherlands.  IFSAT frá

Hollandi.  Enginn kom að þessu sinni frá
IFSAT þar sem Bas Timmers er látinn og
ráðgjafastofan sem hann rak er að hætta
störfum.

Nevares Institute of Agrarian
Entrepreneurs (INEA) – Spain.

INEA er tengt háskólanum í Valladolid á
Spáni og þaðan kom Beatriz Urbano.
.

Verkmenntaskólinn á Akureyri -
VMA á Íslandi og Jóhannes
Árnason er þaðan.
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Glæra til að kynna samstarfsaðilana á
Makedonsku.
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Mánudagur 6. febrúar 2017.
Flug Akureyri – Reykjavík, gisting á Sóleyjargötu.  Nema að veðrið hafði versnað þannig 
að ég fékk tilkynningu um að flugið milli Akureyrar og Reykjavíkur væri í athugun og svo 
kom á daginn að því var aflýst.  Ég fór í Strætó kl. 16.20 frá Hofi og var kominn með strætó
frá Mjódd að Sóleyjargötu rétt um kl. 23.  Hefði alveg viljað sleppa þessari setu í rútunni en
ferðin var mjög þægileg og ég svaf öðru hverju á leiðinni.

Þriðjudagur 7. febrúar 2017.

Flug Icelandair Keflavík – Kaupmannahöfn fór á nokkurnvegin á réttum tíma kl.8.00 eftir 
Flybus frá BSÍ.
Komið á Kastrup og kominn með tösku nokkuð fyrir kl. 13.  Fann strætó nr 36 og fór með 
honum um Amager í átt að framhaldsskólanum sem ég var búinn að semja um að fá að 
heimsækja.
Þessi skóli er hluti af því sem kallast Next.  http://www.nextkbh.dk/ 
Next er verknámsskóli á Kaupmannahafnarsvæðinu sem er rekinn á mörgum stöðum þar 
sem ákveðin sérhæfing er milli staða. 
Sjá hér um skólann http://www.nextkbh.dk/om-next/   neðar á síðunni er kort sem sýnir 
hvar skólinn er með aðsetur. 
Þetta er framhaldsskóli sem tekur inn nemendur úr 9. bekk eða 10. bekk og eldri.
Next býður 41 EUD Erhvervsuddannelser eða starfsnámslínur og af þeim er boðið upp á 
17 EUX línur.  EUX merkir það að taka stúdentspróf með starfsnámi.  Við ættum líklega að
sýna okkar námsframboð líka með þessum hætti. 

Ég hitti einn af námsráðgjöfum Next.
Hún starfar bæði á þessum stað á
Amager / Kastrup og á öðrum stað hjá
Next.
Við ræddum um fyrirkomulag námsins,
inntökuskilyrði og margt fleira.
Á þessum stað er Next aðallega með
nám sem snertir miðlun, aðallega
tæknihliðina að ég held.
Nemendur sem koma inn úr 9. eða 10.
bekk þurfa að taka Grundforløb 1 og 2
eða grunndeild 1 og 2.  Hvort um sig er
ein önn eða 20 vikur.  Aðrir sem koma inn
og hafa annað nám eða reynslu eru
metnir inn og þurfa ýmist bara að taka
GF2 eða sleppa við bæði.
Eftir þetta fyrsta ár er krafan sú að vera
kominn með samning við vinnustað.  Þá
tekur við nám sem er til skiptis vinnustaðanám og nám í skóla en meirihlutinn fer fram á 
vinnustaðnum.  Neminn fær laun frá vinnustaðnum bæði á meðan hann er á vinnustað og 
þegar um er að ræða skólalotur (nokkrar vikur í senn).  Vinnuveitandinn fær styrk fyrir að 
taka nemann á samning.  Nemalaunin eru lág til að byrja með, ca 50% af byrjunarlaunum 
en hækka svo og við lok námstímans komast þau í 80% af byrjunarlaunum.
Námið til að verða t.d. tæknimaður við kvikmyndagerð og sjónvarpsvinnu tekur þannig 3-4 
ár.
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Ekki á Kastrup heldur í Skopje í Macedoniu,
frekar nýlega byggð Basilika, bara hálfnað að

mála myndirnar á loftin og veggina inni.
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Í Kastrup hluta Next er boðið uppá EUD (erhvervsuddnnelse) á þessum sviðum.

Film- og tv-produktionstekniker, fotograf, teater-, udstillings- og eventtekniker, web-
integrator.
Ég nefndi það að í VMA væri listnám og líka nám í rafiðngreinum.  Ég hef lengi álitið að við
ættum að skoða það að fá N4 í samvinnu og bjóða uppá valáfanga í vinnu við 
hreyfimyndir.  Hugsanlega ættum við að semja við þennan skóla um að fá að senda tvo 
kennara þangað í viku til að fá að kynnast náminu og kennslunni betur með það að 
markmiði að senda síðarmeir hóp nemenda með kennara og fá að nýta aðstöðu og tæki í 
tvær vikur á sviði Film – TV og myndvinnslu.

Við gengum um hluta hússins, þarna voru ekki nemendur viðlátnir nema bara í 
ljósmyndanáminu.  Þar hitti ég íslensku stúlku, Kristbjörgu Unu Guðmundsdóttur.  Við fáum
hana kannski með okkur í að skoða möguleika á heimsókn.

Skólinn hefur góða aðstöðu með mörg blackbox og helling af tækjum.

Ég tók strætó til baka á flugvöllinn og svo flug Wizz Air til Skopje.  Það átti að fara af stað 
um kl. 20.20 og það leit vel út þegar við vorum að fara um borð, hefðum sennilega komist 
af stað innan við hálftíma of seint en það tafðist um meira en klukkutíma.  Ástæðan var 
meðal annars sú að með vélinni frá Skopje hafði komið einhver eða einhverjir sem ekki 
fengu að koma inn í Danmörku.  Þeir voru einfaldlega sendir til baka með vélinni og það er
greinilega þannig að flugfélögin eru að hluta til ábyrg fyrir því að fólk sem ferðast með þeim
sé með gild skilríki til landgöngu.
Flugið var fínt og fljótlegt að fara í gegnum flugstöðina á Flugvelli Alexanders Mikla við 
Skopje.  Leigubíll í 20 mínútur inn í borgina og kominn á Hotel Dolce International um kl. 
1.30 um nóttina.

Þennan dag notaði ég flugferðir
og biðtíma til að rifja upp um
verkefnið.
Ég las líka aftur upplýsingar af
Wikipedia um Skopje, Macedoniu
og Macedoniu svæðið í heild.
Þar kom fram að heildarfjöldi
fólks í Macedoniu er rúmlega 2
milljónir.  Þar af er meirihlutinn
eða ca 66% sem kallast
Macedonskt fólk og talar
Macedonsku sem er slavneskt
mál.  Svo eru Albanir 25% og
þetta land hefur óvenjulega hátt
hlutfall Roma fólks á ákveðnum
svæðum.  

Af rétt rúmlega 2 milljónum sem
búa í Macedoniu eru ca 600.000 í
Skopje.  Borgin er í dal árinnar Vardar sem rennur til sjávar í Grikklandi.  Dalurinn er 
nokkurra km breiður og borgin nær líklega ca 20 km eftir dalnum.
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Skopje 
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Fornminjasafn Macedoniu í nýrri glæsilegri byggingu,
myndin er tekin af göngubrú yfir Vardar ána.  Á brúnni

eru margar styttur af merkisfólki Macedoniu.
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Verkefnið Green POP fjallar um lífræna ræktun í Macedoniu.  Ætlunin er að þróa fyrst og 
fremst námskeið og námsefni fyrir námskeið í lífrænum landbúnaði.  Þessi námskeið 
myndu þjóna bændum sem vilja færa sig yfir í lífræna ræktun úr hefðbundnum landbúnaði.

Við störfum með kennurum úr tveim framhaldsskólum sem kenna landbúnað sem 
starfsnám.  Kennarar þaðan fengu þjálfun í að leiðbeina starfsfóstrum og ýmislegt annað á
námskeiði sem verkefnið hélt í Valladolid á Spáni í Maí 2016 (þarna kemur VMA inn vegna
þess að við stýrðum Workmentor verkefninu). 

Þessi þjálfun fjallaði líka um það að nýta e-learning aðferðir, nýta Moodle, nýta netið til að 
skila inn ferilbókum og slíku.  Nú þegar líður að lokum verkefnisins eru kennararnir búnir 
að prufukeyra starfsfóstranámskeið fyrir bændur og nemendur sem velja að læra meira um
lífræna ræktun.  

Aðalatriðið er að verkefnið á ekki að skilja einhvern eftir
með námsefni en ekkert kerfi til að vinna með það og til
að vinna með þjálfun þeirra sem læra þetta.  Þess
vegna hefur verkefnið líklega fengist samþykkt vegna
þess að það á að ná yfir alla eða flesta þætti sem þarf
til nema hreinlega opinberar reglur um lífrænan
landbúnað. 

Við vonumst til að þarna sé dæmi um verkefni sem er
hægt að líta á sem grind að því hvernig á að innleiða
breytt vinnubrögð í verknámi.  Það sem ég sé best í
þessu er að tengsl vinnustaða, nemenda og skólans
eru styrkt.  Ég sé ekki neina ástæðu til að fikta í því
sem gert er í skólunum eða á vinnustöðunum,
aðalatriðið er að allir viti hvað á að gera og að hægt sé
að fá frið og peninga til að undirbúa að innleiða svona
kerfi.  
Mér finnst að þetta verkefni og heimsóknin í skólann í
Kastrup hljómi mjög vel saman um að námið á að
tengjast því sem gert er á vinnustaðnum en samt miða
að því að styrkja einstaklingana til að ákveða hvað þeir
vilja gera með námið og þá hæfni sem þeir hafa þróað
með sér í náminu og þjálufninni.  Sumir vilja fara að
starfa t.d. sem iðnaðarmenn, aðrir vilja bæta við sig
námi á háskólastigi eða öðru námi á þessu sama sviði
en svo eru aðrir sem vilja hafameð sér verknám en
leggja fyrir sig allt annað í framtíðinni.  Hvernig líst okkur á smiði, rafvirkja, nemendur úr 
listnámi sem fara svo í kennaranám og starfa sem leikskólakennarar eða 
grunnskólakennarar.  Það hlýtur að vera mikilvægt að í skólum og á sem flestum stöðum 
starfi fólk með margvíslegan bakgrunn.

Miðvikudagur 8. febrúar 2017.

Eftir morgunverð kom Ljupcho að sækja mig á hótelið og við fórum á skrifstofu hans.  Þar 
var ég megnið af deginum við ýmsan undirbúning fyrir fundinn og verkefnið og að sinna 
tölvupósti og fleiru.
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Filipppus faðir Alexanders mikla
er á súlunni norðan við ána
Vardar í miðborg Skopje.
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Ástæðan fyrir því að ég koma svona snemma var að flug milli þeirra staða sem íslensku 
flugfélögin fljúga til og Skopje pössuðu mjög illa á miðvikudegi en mun betur á þriðjudegi.
Nú er Wizz Air að auka þjónustuna við Skopje og það er hugsanlegt að maður komist með 
þeim frá Keflavík í gegnum búdapest í Ungverjalandi til Skopje.  Ég á eina ferð eftir, á 
lokafundinn í júní 2017.

Beatriz Urbano frá Háskólanum í Valladolid er
sérfræðingur í landbúnaðarhagfræði og lífrænum
landbúnaði.  Hún kom með flugi um kl. 18.   Við fórum
þrjú saman, Ljupcho, Beatriz og ég að borða um
kvöldið.  Fengum léttan kvöldverð með salati, ostum og
fleiru en vitaskuld er byrjað á Rakja sem er snaps úr
þrúgum (hugsanlega í ætt við koníak, rakía er að
minnsta kosti ekki svo slæmt).

Hótelið sem við vorum á, Hotel Dolce International er
nýlegt en lítið, líklega ekki nema 20 – 30 herbergi.
Herbergið mitt var mjög fínt, gott rúm og ágætt pláss,
kostaði 40 EUR nóttin með ágætum morgunverði.
Hinsvegar var aðkoman að hóltelinu ótrúleg, Hægt var
að stöða bíla eða rútu á aðalgötu 50 metra frá hótelinu
en til að komast á bíl nálægt því þurfti að þræða mjög
mjóar og frumstæðar götur.  
Hverfið hafði verið byggt húsum á einni til tveim
hæðum og þá var nóg pláss á hverri lóð til að hafa
bílastæði en núna er verið að rífa gömlu húsin og reisa
fjögurra til sex hæða byggingar sem fylla nánst út í
lóðirnar og ekki er gert ráð fyrir neinum bílastæðum að
ráði nema í bílakjöllurum.  Hótelið var hinsvegar ekki
nema í ca 15 mínútna göngufæri frá miðborg Skopje

þar sem Alexander Mikli trónir á hesti sínum á 15 metra 
háum palli á miðju aðaltorginu.  

Skopje er byggð á bökkum árinnar Vardar.  Miðpunktur 
Skopje er eldgömul (500 ára eða meira) steinbrú á ánni.  
Rétt við þessa brú er greinilega verið að byggja upp alveg 
nýtt umhverfi í miðborginni.  
Í Skopje eru ekki nema að hluta til gamlir borgarhlutar því 
að í júlí 1963 varð mikill jarðskjálfti sem eyðilagði 
meirihluta bygginga í borginni.  Þar með hvarf að mestu 
leyti Ottomanskur svipur á byggingum.  Einhver 
borgarhverfi hrundu ekki og sum þeirra eru eftir, það voru 
ekkert endilega þau hverfi sem fólk hefði viljað halda í.  
Meira tjón varð sunnan við ána en þeir hlutar borgarinnar 
sem sluppu betur voru frekar norðan við ána.

Núna undanfarin ár og líklega 3 – 5 ár í viðbót er verið að 
byggja mjög mikið af opinberum byggingum og það er 
greinilega verið að skreyta borgina.  Tvær brýr með 
styttum og skrauti hafa verið byggðar nálægt gömlu 

Jóhannes Árnason jarn@vma.is 5

Alexander mikli er á hestbaki á
aðaltorginu sunnan við ána

Vardar beint á móti föður sínum.

Olympias móðir Alexanders
mikla þunguð.
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brúnni. Settar voru upp stærðar styttur og meðal annars af Alexander mikla og foreldrum 
hans.  Það er greinilega verið að búa til stað fyrir fólk til að heimsækja.  Ég setti fram þá 
hugmynd með sjálfum mér að Macedonia sé að byggja upp einhverskonar einkenni.  
Grikkir og Macedoniumenn ræða með þessum hætti um Alexander mikla og báðir eigna 
sér hann.  Leifur Eiríksson ???

Alexander er á stórri súlu á miðju aðaltorgi borgarinnar, hann er á hestbaki.  Nýbúið er að 
endurgera torgið.  Hinum megin við ána, gamla steinbogabrúin liggur á milli, eru styttur af 
Filippusi II föður Alexanders og Olympias móður Alexanders.  Filippus er sýndur standandi 
uppi á súlu í einhverri herkvaðningu en móðirin er sýnd í fjórum styttum sitjandi undir súlu 
(hugsanlega á eftir að koma stytta á súluna). Móðirin er þunguð á einni myndinni en sinnir 
svo barni á hinum þrem.  
Það er greinilega mikill karlasvipur á öllum þessum miðbæ og það eina sem má segja að 
fjalli um konur er safn um Móður Teresu.  Hún fæddist í Skopje en hélt til Indlands um 
tvítugt sem nunna og tileinkaði líf sitt að hjálpa þeim sem allra verst voru staddir.  
Hún fékk friðarverðlaun Nóbels og fjölmargar aðrar viðurkenningar fyrir störf sín.  Hún 
minntist heimalandsins 1963 þegar jarðskjálftinn varð og leiddi alþjóðlegt starf til að koma 
íbúum Skopje til aðstoðar þegar stór partur borgarinnar hrundi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_House_of_Mother_Teresa 

Fimmtudagur 9. febrúar 2017

Við héldum fund í fundaherbergi í kjallara hótels Dolce.  Þar var farið ítarlega yfir alla þætti 
verkefnisins, hvað var búið að gera, hvað er eftir og 
slíkt.  
Verkefnið stendur mjög vel, nánst allir verkþættir eru 
frágengnir en eitthvað er eftir að ganga frá skjölum.  
Við skiptum verkum og ákváðum að síðasti 
fundurinn yrði um miðjan júní 2017.  Ég hefði alveg 
getað hugsað mér að sleppa við hann en vegna 
þess að Bas Timmers frá Hollandi er fallinn frá 
þurfum við Beatriz að vera þarna.  Bas var foringi í 
hópnum ásamt Ljupcho og verkefnið var þeirra 
hugarsmíð í framhaldi af fjölmörgum verkefnum sem 
Bas hefur átt aðild að.
Á þessum lokafundi þarf að fara yfir lokafrágang á 
fjámálum og slíku en líka halda lokakynningu eða 
málstofu um verkefnið.  Ljupcho er með gott net í 
kringum sig og er vongóður um að fá mjög marga af 
þeim sem taka þátt í stefnumótun í lífrænum 
landbúnaði í Macedoniu til að koma á þessa 
málstofu.

Fundurinn endaði um kl. 16 og þá fengum við okkur 
máltíð á veitingahúsi rétt hjá hótelinu

Í raun gerðum við mun meira þarna í einni session en gert var ráð fyrir.  Ætlunin var að 
hafa tveggja daga fund en með góðri skipulagningu var hægt að láta einn dag nægja í 
fundinn.
Við ákváðum að Ljupcho færi með okkur í skoðunarferð daginn eftir.

Eftir fundarsetu og máltið fórum við Beatriz í göngu í átt að miðborginni og um hana m.a. 
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Olympias með Alexander.
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fórum við um það sem kallast Old Bazar sem er gamall bæjarhluti sem slapp að miklu leyti 
við jarðskjálftann.  Þar eru frekar þröngar götur og nú eru þar búðir og veitingastaðir, húsin 
eru lág eða ein til þrjár hæðir.

Veðrið var gott, 3 – 5 stiga hiti en lítill
vindur og skýjað.  Umtalsverð mengun er
í lofti, bæði vegna bíilaumferðar og
iðnaðar en ekki síst vegna þess að hluti
borgarbúa þarf að hita húsin með því að
brenna viði eða kolum.  Meirihlutinn fær
hita úr fjarvarmaveitu (hitaveitu) sem
notar olíu og gas til að hita vatnið.

Um kvöldið fórum við Beatriz saman að
fá okkur kvöldverð.  Urmull veitingastaða
er í hverfinu frekar stutt frá hótelinu og
þar er hægt að fá blöndu af alþjóðlegum
réttum og því sem má kalla Makdonskur
matur.

Allur matur sem maður fær er mjög
góður.  Hægt er að rækta nánast hvað
sem er í Macedoniu.  Þeir halda kýr en líka mikið af sauðfé og ostur úr sauðamjólk er mjög
góður, líkist feta osti að áferð en er að sjálfsögðu ekki eins og feta.  Svo eru ræktaðar 
plöntur af öllu tagi, ólívur, vínber, hveiti, maís, ýmsir ávextir og allt grænmeti sem manni 
dettur í hug.  Það eru eingöngu hitabeltisplöntur svo sem kaffi, kakó og bananar sem ekki 
eru ræktaðar þarna.  
Lífrænn landbúnaður fær meiri styrki og er á talsverðiri uppleið.  Svo er líka tilfelllið eins og
á Spáni að aðferðir lífrænnar ræktunar eru notaðar í miklu meira mæli þótt bændurnir hafi 
ekki fyrir því að fá vottun.  Það að nýta þesar aðferðir sparar einfaldlega svo mikla peninga
þannig að þótt uppskeran og afurðir séu eitthvað minni þá er hagnaðurinn meiri því 
kostnaðurinn er svo miklu minni.  Þar munar miklu að kaupa ekki eitur og áburð.  
Víxlræktun og almennt að hugsa vel um landið skilar mun meiru í veskið heldur en að 
rækta eins og mögulega er hægt með
ágengum aðferðum.

Föstudagur 10. febrúar 2017.

Ljupcho kom og sótti okkur Beatriz á hótelið
kl. 8.30 og við ókum til vesturs frá Skopje í
átt að Albaníu.
Við fórum um 180 km leið að stöðuvatni
sem kallast Ohrid vatn.
Leiðin lá fyrst til vesturs í átt að borginni
Tetovo.  Þar er rúmlega meirihluti íbúa af
albönsku bergi brotinn, svo ókum við suður
alveg þar til kom að upptökum árinnar
Vardar og þar yfir fjallaskarð og suður í
dæld sem umlykur Ohrid vatn.
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Hér er eldgamla steinbrúin í Skopje.  Nýlega
búið að gera margar styttur og nýjar

byggingar nálægt henni í miðborg Skopje.

Úr kastalannum í Ohrid.  Séð yfir bæinn og
vatnið sem er umkringt fjöllum á þrjá vegu.

Þessi strönd er Macedoniumegin, austurströndin
en vesturströndin er að miklu leyti í Albaníu.



Sjötti fundur 8. – 10. febrúar 2017.

Ohrid vatn er eitt elsta stöðuvatn
heims.  Þar er lífríki nokkuð sérstakt,
vatnið er reyndar ekki mjög frjósamt
þanig að fisktegundir eru lengi að
vaxa.  Ohrid er vinsæll
ferðamannastaður og fjölmörg hótel
þar.  Gamli bærinn Ohrid er á
heimsminjaskrá Unesco.
Við ræddum bæði um verkefnið,
skipulögðum lokaráðstefnuna en líka
um umhverfið opg skoðuðum okkur
um í Ohrid.  Komum aftur til Skopje
um kvöldmatarleytið.

Laugardagur 11. febrúar 2017

Beatriz fór af stað eldsnemma og ég
hitti hana ekki þennan daginn.
Morgunverður, tölvupóstur og Moodle
vinna.
Ég fór svo gangandi frá hótelinu að miðborginni með smá viðkomu á 
grænmetismarkaðinum.  Það var ágætt að þvælast með töskuna með, hún var létt.
Ég tók svo flybus frá miðborginni á flugvöllinn.  Það kostar 175 Dinara eða ca 3 EUR en 
leigubíll kostar ca 25 EUR.  Það eru fleiri en Íslendingar sem eru að ná peningum úr 
ferðamönnum.  Reyndar er allt frekar ódýrt í Macedoniu og líkega er oftast hægt að fá 
hlutina á 1/3 – 1/2 verði miðað við Ísland.

Ég hélt áfram að nota tímann í flugstöðinni að vinna í Moodle, sinna tölvupósti og skrifa 
ferðasögu.

Wizz Air flugið fór nokkuð á réttum tíma uppúr kl. 18 og við komum til Kastrup um kl. 20.30

Ég átti ekkert flug á þessum tíma til Íslands svo ég rölti í ca 15 mínútur í smá golu og ca í 
frostmarki á Quality Hotel Kastrup.  Það er rólegt og ekki of dýrt.

Sunnudagur 12. febrúar 2017.

Morgunverður í rólegheitum á hótelinu og svo rölti ég á Kastrup flugvöll.

Icelandair fór af stað nokkurnvegin kl. 13.30 að staðartíma frá Köben.  
Flogið með Boeing 767 300 með um það bil 300 sætum í 8 sætaröðum og vélin var að 
mestu fullskipuð.

Lentum um kl. 15.30 að staðartíma í Keflavík, Flugrúta og flug til Akureyrar, kominn um kl. 
19.30.

Bestu þakkir til þeirra sem lesa og senda mér leiðréttingar og ábendingar og jafnvel 
kvartanir.

JÁR
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Gamli bærnn í Ohrid er á heimsminjaskrá
UNESCO.  Þar er algengt að efri hæðir eru breiðari

en neðri hæðir húsa.


