15. tölublað
2. árgangur
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Söngleikurinn Kabarett
frumsýndur í Samkomuhúsinu
Írskir farandverkamenn
ónáðuðu íbúa á Akureyri

Sandra og Bíanca Sierra
framlengja við Þór/KA

Grendargralið
10 ára

SENDUM FRÍTT Á NÆSTA PÓSTHÚS

Íslensk hönnun
GLERÁRTORGI | SMÁRATORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS
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SÖNGLEIKURINN KABARETT FRUMSÝNDUR Í SAMKOMUHÚSINU

Mynd/Auðunn Níelsson

S
Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

öngleikurinn Kabarett eftir Joe
Masteroff var frum
sýndur í
Samkomuhúsinu, föstudaginn
26. októ
ber. Söng
leikurinn er 326.
sviðsetning Leikfélags Akureyrar.
Leik
stjóri Kabaretts er Marta Nor
dal en með aðalhlutverk fara Andrea
Gylfadóttir, Birna Pétursdóttir, Hákon
Jóhannes
son, Hjalti Rúnar Jóns
son,
Jóhann Axel Ingólfs
son, Ólöf Jara
Skagfjörð og Karl Ágúst Úlfsson.
Í um
sögn um sýninguna á vef
Menningarfélags Akureyrar segir að
Mynd/Auðunn Níelsson

um beittan og tælandi söngleik sé að
ræða sem á brýnt erindi við samtíma
okkar.
„Velkomin í Kit Kat-klúbbinn í Ber
lín þar sem allir mega vera það sem
þeir vilja. Hér munu skemmtana
stjórinn, söngkonan Sally Bowles og
kabarettstúlkurnar kynna fyrir þér
tryllta og myrka afkima næturlífsins
þar sem allt er leyfilegt nema áhyggjur
og hversdagsleiki. Árið er 1931. Við
fylgjumst með Sally og rithöfundnum
Cliff lifa og hrærast í skemmtana

lífi Ber
línar en á meðan í
búarnir
fljóta sofandi að feigðar
ósi eykst
hryllingurinn í kringum þá og tilveran
breytist í martröð“ segir í umsögninni.
Söng
leikurinn Kabarett var frum
fluttur á Broadway árið 1966 og naut
strax mikillar hylli. Síðar sló samnefnd
kvikmynd Bob Fosse með Lizu Minelli
í aðalhlutverki umsvifalaust í gegn og
hlaut átta Óskarsverðlaun árið 1973.
Upprunalega framleitt og leikstýrt í
New York af Harold Prince. Flutt með
leyfi Nordiska Aps – Kaupmannahöfn.

Mynd/Auðunn Níelsson

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Gisting og jólahlaðborð
Gisting fyrir tvo í eina nótt með morgunverði og
jólahlaðborði á aðeins 17.700 kr.- á mann
Jólahlaðborð verður allar helgar frá 16. nóv. til 15. des.
Pantanir og fyrirspurnir í síma 460 2000 eða kea@keahotels.is
Hótel Kea - Hafnarstræti 87 - 89 - 600 Akureyri - S: 460 2000 - kea@keahotels.is

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
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RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
n
stilla

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.
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ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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SANDRA CLAUSEN GEFUR ÚT ÞRIÐJU
BÓKINA Í BÓKASERÍUNNI HJARTABLÓÐ

R

it
höfundurinn og Akur
eyringurinn
Sandra
B.
Clausen gefur nú út þriðju
bókina í bóka
seríunni Hjarta
blóð.
Fyrsta bók seríunnar kom út fyrir
tveimur árum, önnur bókin í fyrra
og nú er þriðja bókin, Ferðin, komin
út. Hjarta
blóð er ljós
blá bóka
sería
með sögulegu ívafi og höfundur lofar
enn meiri hita og spennu í þeirri
þriðju. Lesandi kynnist litríkum per
sónum sem allar binda vissar vonir og
væntingar til lífsins. Hjarta
lag fólks
hefur lítið breyst á 400 árum. Þó veru

söknuður hennar til Svíþjóðar orðinn
óbærilegur. Á leið sinni til baka kemur
hún við í Færeyjum þar sem að hún
kemst í kynni við hættulega einstak
linga sem svífast einskis í harðri lífs
baráttu á hafi úti. Magda ber sterka
von um endur
fundi við Ara, sinn
heittelskaða mann og í þessari sögu
fáum við að fylgjast með hvort hún fái
ósk sína uppfyllta.
Ferðin er ívið lengri í samanburði
við hinar tvær bækurnar. Ástæðan er
sú að að í þeirri þriðju verður visst
upp
gjör milli per
sóna kafað dýpra
í þá atburðarrás sem átti sér stað í
fyrri bókunum. Mörg leyndar
mál
koma upp á yfir
borðið og lesandi
nær að kynnast hverri persónu betur.
Lesandinn fær að fylgjast með gleði
og sorgum sem og feluleik með for
boðnar.
Ferðin kemur út sem hljóð
bók
fyrir jólin hjá Stor
ytel og seinna í
búðir. Hjartablóð hefur fengið mikið
lof á hljóðbókarmarkaðnum og hinar
tvær, Fjötrar og Flóttinn, sátu á met
sölulista síðasta sumar. Þeir sem bíða
spenntir eftir Ferðinni munu loks
getað svalað forvitni sinni um fram
haldið hjá Magdalenu Ingvarsdóttir.

leikinn hafi í þá daga snúist meira um
afkomu þá var ástin alltaf til staðar og
hver einasta sál átti sína drauma um
betra líf. Í átakanlegri sögu Hjarta
blóðs fylgjumst við með Smálandsfjöl
skyldunni í Laufskógum, ástum þeirra
og örlögum.
Ferðin er sjálf
stætt fram
hald
Flóttans sem kom út í fyrra og við
höldum á
fram að fylgjast með lífi
Magdalenu Ingvarsdóttir, aðalsögu
persónu bókanna. Í þetta sinn leggur
hún upp í för í átt að fyrri heim
kynnum. Eftir langa dvöl á Íslandi er

Viltu losna við

ÁSKRIFT?

2 19
Keyptu þitt eigið tímaskráningarkerfi!
Tíma- og viðverukerfið

5 stjörnu stimpilklukka*

óTaKmaRKaðIR STaRFSmenn - ekkert mánaðargjald!
ballI

óTaKmaRKaðaR
STaRFSTöðVaR
InnSKRÁnIng Á
SpjaldTölVum og
FaRSímum

STjóRnboRð / pC & maC

nonnI

haRalduR

KallI

SVennI

gpS TímaSKRÁnIngaRKeRFI FYRIR
SpjaldTölVuR og FaRSíma

paSSaR FYRIR öll bóKhaldSKeRFI

allIR Sem haFa pRuFað CuRIo TIme í mÁnuð haFa KeYpT það!
nokkrir af viðskiptavinum Curio Time
Bílahöllin ehf
ALP - Verkstæði
Alhliðamálun ehf.
Litco ehf.
Marpól ehf.
Smákranar ehf.
Smíðaverk ehf.
Steingarður ehf.
Automatic ehf

Breytt og Bætt
Kemi ehf.
Vigas ehf.
Landslagnir ehf.
Kapp ehf.
Verktækni ehf.
VA Verktakar
BÞ rekstrarfélag

Betri Stofan
SöluaðIlI: beTRI SToFan

Filmís hönnunarstofa
Flóð og fjara ehf.
Heiðarlegur matur ehf.
Járn og Blikk ehf.
Galaxy Pod Hostel
Fyrirtak málning ehf.
Gastropub veitingahús
Skelin glerverk

*Stjörnugjöf og nánari
upplýsingar finnur þú
á heimasíðu okkar:
www.curiotime.com

info@betristofan.is

Herrafataverslunin
Kormákur og Skjöldur
Glersýn
Grafa og Grjót
Rosanaglar ehf.
Súfistinn Kaffihús
Einnig mörg fyrirtæki á
norðurlandi o.fl.

pantið ókeypis kynningu og
heimsókn í þitt fyrirtæki í síma
888 0606 eða á curiotime.com
www.curiotime.com

Upplýsingar í s. 888 0606

Grenndargralið
á tímamótum

G

renndargralið fagnar 10 ára
af
mæli um þessar mundir.
Upphaf
Grenndargralsins
má rekja til hugmynda sem ég hafði
um merkingarbært nám. Sem nýút
skrifuðum grunnskólakennara þótti
mér of lítið lagt upp úr því að færa
kennslu og nám út fyrir kennslu
stofuna. Með hugmyndir í farteskinu
og eld
móðinn að vopni hóf ég að
þróa tilraunaverkefni í grenndar
kennslu hjá nemendum á unglinga
stigi. Tilgangurinn var að auka áhuga
og vitund nemenda á þeirra nánasta
umhverfi í gegnum skemmtilegar og
spennandi vett
vangs
ferðir og rann
sóknarleiðangra. Afraksturinn varð
10 vikna ratleikur með áherslu á sögu
og menningu heimabyggðar í fortíð
og nútíð þar sem lokamarkmiðið var
að finna 50 cm háan verðlaunagrip,
Grenndargralið.
Leitinni að Grenndar
gralinu
var hleypt af stokkunum haustið
2008. Viður
kenning frá skóla
nefnd
Akur
eyrar
bæjar vorið 2010 sem og
styrkur frá Menntamálaráðuneytinu
sama ár sann
færðu mig um halda
ótrauður áfram. Grenndargralið var
komið til að vera. Á meðan Leitinni
óx fiskur um hrygg leitaði ég leiða
við að víkka starfs
svið Grenndar
gralsins. Árið 2011 hóf Grenndar
gralið að flytja fréttir úr heimabyggð
með hjálp grunnskólanemenda. Var
það upphafið að samstarfi Grenndar
gralsins við Akureyri vikublað og
síðar Norðurland. Sumarið 2012 var
boðið upp á sérstaka hátíðarútgáfu
af Leitinni að Grenndargralinu í til
efni af 150 ára afmæli Akureyrar. Til
raunir með þróun og sölu á varningi
undir merkjum Grenndar
gralsins
fóru af stað á árinu þegar Grenndar
gralið vann tölvugerða mynd af Akur
eyri eins og bærinn leit út árið 1862.
Myndin var unnin í tilefni af afmæli
kaupstaðarins í samvinnu við Akur
eyrarkaupstað. Vinnan var samstarfs
verkefni Grenndargralsins og Arnars
Birgis Ólafssonar landslagsarkitekts.
Þá urðu þreifingar með varning undir
merkjum Grenndar
gralsins þegar
nokkrar krukkur af hinu svokallaða
Grenndar
grals
múslí voru settar á
markað í tilefni af afmæli Akureyrar.

Þegar ég lít um öxl sé ég greini
leg skil verða árið 2013. Skrif tengd
sögu og menningu í heimabyggð fara
þá að verða meira áberandi í starfi
Grenndargralsins. Greinakorn birtust
á heimasíðu Gralsins auk þess sem
samningar tókust við Akureyri viku
blað um regluleg greinaskrif í blaðinu.
Árið 2015 hófst mikil ritunar- og
útgáfuvinna hjá Grenndargralinu
– vinna sem átti eftir að standa yfir
sleitu
laust í meira en tvö ár. Af
raksturinn var þrjár bækur og ein
samantekt. Sagan af ömmu – örlög
ráðast heima hljótt kom út árið 2015.
Lífið í Kristnesþorpi – frá uppvexti til
blómaskeiðs og tilvistarkreppu kom
út ári seinna sem og samantekt um
Giljaskólaleiðina. Árið 2017 kom út
bókin Í fjarlægð – Saga berklasjúk
linga á Kristneshæli, rétt um það leyti
sem síðustu leit grunnskólanemenda
að Grenndargralinu lauk – í bili hið
minnsta. Þá má ekki gleyma samstarfi
Grenndargralsins við norðlenska
frétta- og afþreyingarmiðilinn Kaffið.
is. Grenndargralið hefur því leitað sí
fellt meir í skrif af ýmsum toga sam
hliða öllum handtökunum sem fylgja
því að halda úti árlegum ratleik eins og
Leitinni. Söfnun á áhugaverðu, sögu
tengdu efni úr heimabyggð og leiðir til
að koma því á framfæri skipar þannig
stærri sess í starf
semi Grenndar
gralsins en nokkru sinni fyrr. Því er
kannski við hæfi nú þegar leit grunn
skólanemenda liggur í dvala að boða
nýja tíma hjá Grenndargralinu - tíma
skráningar og miðlunar. Meira um
það síðar. Víst er að framundan er
spennandi leit að gersemum í sögu
og menningu heima
byggðar, skrá
setning þeirra og lifandi framsetning.
Þó verðlaunagripurinn fari á hilluna
góðu mun Leitin að Grenndargralinu
halda áfram.
Mér er það sönn ánægja að fagna
10 ára afmæli Grenndargralsins með
uppgreftri á gersemum í sögu heima
byggðar og frumbirta í tveimur tölu
blöðum Norðurlands nú í nóvember.
Í seinna tölublaðinu segir af undur
fallegri konu úr Eyjafirði sem heillaði
Evrópu upp úr skónum á 19. öld og
sjávarháska norður af landinu. Grein
dagsins er hins vegar merkileg saga
manns sem kom til Íslands á milli
stríðsárunum til að skrifa bók. Hann
dvaldi um nokkurt skeið á Akureyri
áður en hann flutti á suðrænni slóðir.
Þar átti hann eftir að skrá nafn sitt á
spjöld bókmenntasögunnar. Góða
skemmtun.
Brynjar Karl Óttarsson
Verkefnisstjóri Grenndargralsins

15. tölublað, 2. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Óðinn Svan Óðinsson, odinnsvan89@gmail.com, Sími: 861 2020
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 13.000 eintökum um allt Norðurland

NIKE AFSLÁTTUR
LAUGARD. 3.NÓV

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLU NIKE
VEGLEG SKÓTILBOÐ

ÞEIR SEM KAUPA NIKE FARA Í LUKKUPOTT
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SANDRA STEPHANY MAYOR OG BÍANCA SIERRA FRAMLENGJA VIÐ ÞÓR/KA
- Donni áfram með liðið

K

nattspyrnukonurnar Sandra
Stephany Mayor Guti
er
rez og Bianca Sierra verða
áfram í herbúðum Þórs/KA en þær
stöllur undir
rituðu nýja samninga
við liðið í vikunni. Það þarf ekki að
fara mörgum orðum um mikilvægi
þeirra í liði Þórs/KA og því ljóst að
um gríðar
lega góðar fréttir er að
ræða.
Sandra Mayor kom fyrst til Þórs/
KA sumarið 2016 þar sem hún
spilaði frá
bær
lega og skoraði 15
mörk. Sumarið 2017 bætti hún um
betur og varð Ís
lands
meistari og
markadrottning deildarinnar.
Í sumar lék Sandra alls 18 leiki
í deild og bikar og mörkin voru
15. Þar að auki lék hún 4 leiki með
liðinu í for
keppni meistara
deildar
Evrópu og skoraði þar eitt mark.

Leikir Söndru með Þór/KA eru því
orðnir 64 og mörkin 55.
Bian
ca Elissa Si
erra kom til
liðsins fyrir tímabilið 2017. Á fyrsta
tíma
bilinu lék hún alls 20 leiki í
deild og bikar og skoraði tvö mörk.
Í sumar spilaði Bianca alls 20 leiki
í deild og bikar auk þess sem hún
lék 4 leiki með liðinu í forkeppni
meistaradeildar Evrópu. Alls hefur
Bianca leikið 42 leiki með liðinu og
skorað 2 mörk.
Þetta voru ekki einu góðu
fréttirnar
sem
stuðnings
menn
liðsins fengu í vikunni því Halldór
Jón Sigurðsson eða Donni eins og
hann er jafnan kallaður tilkynnti á
sama tíma að hann hyggðist þjálfa
liðið áfram. Donni hefur náð frá
bærum árangri og meðal annars gert
liðið að Íslandsmeisturum.

Mynd/Páll Jóhannesson

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

NÝ BÍLA/TÆKJA/VÖRUFLUTNINGAKERRA MEÐ INNBYGGÐUM
SLISKJUM, NIÐURFELLANLEGUM ÁLSKJÓLBORÐUM
Lengd á palli 4,06 mtr breidd 2 metrar burðargeta
2050 kg heildarþingd 2700 kg
Vönduð kerra.
Verð 690.000 + vsk skráð á númer

GÓÐUR TÍMI TIL AÐ PANTA
2019 ÁRG. AF HOBBY
Ontour 390SF verð 2.900.000
Deluxe 460Ufe verð 3.390.000
Excellent 495UL verð 3.590.000
Excellent 540UL Verð 3.750.000
Excellent 560Cfe verð 4.060.000
Premium 495UL verð 4.190.000
Premium 560UL verð 4.540.000
Premium 560Cfe verð 4.700.000

NÝ BODDÍKERRA

Verð skráð á númer miðað við gengi evru 133

Með einni hurð, nefhjól, löpp aftan.
Boddí lengd 253cm, breidd 130 cm, hæð 148
Verð 490.000 +vsk

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON - B1.IS - SÍMI 7775007 - EMAIL: BOAS@B1.IS

Veitingarekstur í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík
Menningarfélagið Berg ses. auglýsir eftir rekstraraðila fyrir veitingarekstur
í Menningarhúsinu Bergi Dalvík frá 1. janúar 2019 eða samkvæmt samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2018.
Rekstraraðili veitingasölu hefur jafnframt séð um húsvörslu í Bergi.
Menningarhúsið Berg er staðsett í hjarta Dalvíkur. Þar er veitingarekstur með eldhúsi með grunnbúnaði,
bókasafn og salur til ýmissa nota. Menningarfélagið Berg ses. sér um rekstur hússins og alla almenna dagskrá.
Starfsemin í húsinu hefur verið fjölbreytt frá opnun þess s.s. tónleikar, fundir, ráðstefnur, bíósýningar og sýningar
af ýmsu tagi, en náin samvinna er á milli þeirra sem sjá um veitingareksturinn, bókasafnsstjóra
og framkvæmdastjóra Bergs um dagskrá hússins.

Æskilegt er að umsókninni fylgi hugmyndir um reksturinn og framtíðarsýn ásamt rekstrarlegum forsendum.
Félagið áskilur sér rétt til að taka hvaða umsókn sem er eða hafna öllum umsóknum sem berast.
Umsóknir berist á netfangið berg@dalvikurbyggd.is eða í pósti á heimilisfangið:
Menningarfélagið Berg ses., Goðabraut 2, 620 Dalvík.
Allar frekari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í síma 868-9393
eða á netfangið berg@dalvikurbyggd.is.
Fyrir hönd stjórnar Menningarfélagsins Bergs ses.
Gréta Arngrímsdóttir, framkvæmdastjóri
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GENGUR ÞÚ FYRIR EIGIN AFLI?
V

ið Íslendingar erum heims
meistarar í mörgu og þar á
meðal neyslu orku
drykkja!
Orkudrykkjabransinn
blómstrar
sem aldrei fyrr og hægt er að finna
um 30 mismunandi tegundir í næstu
verslun. Í raun eru þessir drykkir
löngu búnir að taka fram úr gos
drykkjum og þar förum við úr
öskunni í eldinn. Þegar ég hjólaði
frá Akureyri og yfir víkuskarðið í
sumar taldi ég 15 orkudrykkjadósir
en bara 2 gosdósir á leiðinni. Mjög
stór hluti ung
linga og svo næsta
hús
móðir ganga fyrir þessu en
ekki eigin afli. Einnig rennur orku
drykkjaduft út sem heitar lummur
og þar erum við líka með heimsmet
í neyslu. Að keyra líkamann áfram
allan daginn á orku
drykkjum eða
orkudufti er langt frá því að vera
hollt. Verslanir og innf lytjendur hafa
því miður náð að markaðssetja þetta
sem holla vöru sem og samfélags
miðlastjörnur. Mánaðarskammtur
fyrir orkudrykki, miðað við neyslu
almennings, er í kringum 30.000 kr.
á mánuði. Það má nú alveg nota það
í annað gáfulegra. En er þetta svo
hollt? Hátt magn af koffíni, auka
efni, litarefni, hátt magn af sykri eða
sætu
efna sem eru ekkert betri en
sykurinn. Margir komast varla fram
úr rúminu án þess fá sér orkudrykk
eða orku
duft. Víta
hringur sem
endurtekur sig dag eftir dag, setur
blóðsykurinn í rússíbanareið og þá
verður einnig erfiðara að halda góðu
mataræði.

Hér að neðan eru dæmi um fleiri
aukaverkanir vegna orkudrykkja:
Óreglulegur blóðsykur
Hegðunarbreytingar
Erfiðleikar með svefn
Skjálfti
Pirringur
Ofþjálfun
Ógleði
Aukin hjartsláttur
Hækkaður blóðþrýstingur
Meltingatruflanir
Aukin kvíði
Auðvitað geta allir dottið á orku
drykkja
vagninn þegar mikið er að
gera hjá okkur, ég sjálfur er engin
undantekning en það er einnig lítið
mál að hætta. Ef þú ert að drekka t.d.
3 skammta á dag af orkudrykkjum eða
dufti, þá minnkarðu um einn á hverri
viku þar til þú ert laus undan orku
drykkjafíkninni. Vatnið er best og til
að sjá hvað þú átt að drekka mikið vatn
á dag er hér góð formúla frá Dr. Bat
mangelli. 0.033 * líkamsþyngd þín.100
kg maður á því að drekka um 3.3 lítra
af vatni á dag fyrir utan te og kaffi af
því að það telst ekki með.&#8232;Ef
að þú ert í dag bara í helmingnum
af því sem er ráðlagt í vatnsdrykkju
þarftu að auka það rólega jafnt og þétt
svo þú sért ekki sífellt á salerninu.
Hægt er að senda ábendingar eða
ræða við mig á david@30.is Davíð
Kristinsson heilsuþjálfari hjá Heilsu
þjálfun á Akureyri.
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Vel samsett boost, einu
sinni á dag, eykur orkuna,
Grænn og vænn:
• 1 lúka blönduð
Uppskri
græn blöð, spínat
kemur
meira jafnvægi
á ft
eða grænkál
• ½-1 banani (má
vera frosinn)
Grænn og vænn:
• 1 bolli frosið man
blóðsykurinn.
gó eða t.d. anan
as
• 1-2
•
Uppskrift

Allt sett í blandara
og maukað saman.
Smá
kanill, turmerik, 1
msk hörfræ eða chi
afræ er
gott bæta við þetta
sem og smá epladj
ús eða
2 döðlur til að sæta
aðeins.
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Allt sett í blandara
og maukað saman.
Smá
kanill, turmerik, 1
msk hörfræ eða chia
fræ er
gott bæta við þetta
sem og smá epladjús
eða
2 döðlur til að sæta
aðeins.

þrenna

1 lúka blönduð græ
n blöð, spínat eða
grænkál
½-1 banani (má ver
a frosinn)
1 bolli frosið mangó
eða t.d. ananas
• 1-2 cm engifer
Allt sett í blandara
og maukað saman. • Smá sítr
Smá
ónusaﬁ
kanill, turmerik, 1
msk hörfræ eða chia
fræ•er 1,5 bolli
gott bæta við þetta
kalt vatn eða t.d. mö
sem og smá epladjús
eða
ndlu- eða
2 döðlur til að sæta
haframjólk
aðeins.
cm engifer
• Smá sítrónusaﬁ
•
• 1,5 bolli kalt vatn
eða t.d. möndlu- eða•
haframjólk

Hin fullkomna

Grænn og vænn:
• 1 lúka blönduð
græn blöð, spínat eða
grænkál
• ½-1 banani (má
vera frosinn)
• 1 bolli frosið man
gó eða t.d. ananas
• 1-2 cm engifer
• Smá sítrónusaﬁ
• 1,5 bolli kalt vatn
eða t.d. möndlu- eða
haframjólk

Betri melting
Aukin orka
Öflugra ónæmiskerfi

Meltingin og þarmaflóran er grunnur að góðri heilsu

Digest Spectrum

– einnig gegn fæðuóþoli

• Styður meltingu á glúteini, laktósa,

Candéa
Byggir upp og kemur
jafnvægi á þarmaflóruna. Öflugt fyrir
ónæmiskerfði og vinnur
á candéa sveppnum.

•
•
•

kaseini, próteini og baunum.
Hentar vel þeim sem glíma við
ýmiskonar fæðuóþol.
Viðurkennt af Autism Hope Aliance.
Hentar allri fjölskyldunni,
tekið rétt fyrir mat.

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsuverslanir og heilsuhillur stórmarkaðanna.

Styrkir

til samfélagsverkefna 2019

Norðurorka hf. veitir styrki til samfélagsverkefna, veittir eru styrkir
til menningar- og lista, æskulýðsstarfs og góðgerðarmála.
Markmið með styrkjum Norðurorku er að styðja við sjálfsprottið starf,
starfsemi frjálsra félagasamtaka og framtak einstaklinga sem stuðlar
Umsókn um styrki skal skila á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má á
heimasíðu Norðurorku hf. www.no.is (undir tenglinum UM NO) eða í
þjónustuveri að Rangárvöllum, 603 Akureyri.
1
2

Jónas Björgvin Sigurbergsson

Raunveruleikur

T

ölvuleikja- og samfélagsmiðla
notkun barna er eitthvað sem
við getum ekki horft fram
hjá. Þetta er nýtt vandamál sem hefur
mikla kosti og galla. Þetta er til dæmis
mjög gott dæmi til að fá börn til þess
að vera til friðs í ákveðinn tíma. Það
má þó ekki láta þau óáreitt í langan
tíma, tölvur almennt eiga að hafa til
gang. Í grunninn eru tölvuleikir og
samfélagsmiðlar ótrúlega skemmti
leg afþreying en eins og ávanabinandi
efni hefur það allt sinn líftíma ef ekki
er rétt notað. Í mörgum tilfellum nú til
dags eru börn og unglingar farnir að
misnota þessi afþreyingarefni og vafra
eða spila tölvuleiki jafnvel í margar
klukkustundir á dag.
Ég hef mikið spilað af tölvuleikjum
í gegnum ævina og átt þar mjög góðar
stundir en jafnframt margar slæmar.
Það þykir mér jafnframt áhyggjuefni
þegar maður tölvan er orðinn jafn
stór partur af lífi barna og unglinga
og nú er af ýmsum ástæðum. Ég tel að
þetta verði raunverulega mikill vandi
innan fárra ára. Ástæðurnar fyrir því
eru að börn og unglingar hafa t.d. ekki
líf
eðlis
fræði
legan þroska til þess að
hafa bremsuna á þessari notkun, það
glatast færni sem er mikilvæg á upp
vaxtarárum og getur þetta haft áhrif
á framtíðina. Óháð öllu erfðaefni og
uppeldi okkar þá veita bæði samfé
lagsmiðlar og tölvuleikir okkur tæki
færi til þess að skapa hina drauma

Írskir farandverkamenn
ónáðuðu íbúa á Akureyri

Með pósti á Norðurorka hf., Rangárvöllum, 603 Akureyri eða
sem fylgiskjal með tölvupósti á netfangið no@no.is

Fylgiskjöl með umsókninni má senda hvort heldur sem er í tölvutæku
formi með tölvupósti eða með póstlagðri umsókn.
Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2018

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | FAX 460 1301 | no@no.is | www.no.is

ímynd. Við getum t.d. sett ákveðnar
glansmyndir á samfélagsmiðla og
getur verið erfitt að greina þar á milli
fyrir börn og unglinga, hvað er raun
veruleikinn og hvað ekki.
Tölvuleikir á hinn bóginn hef ég
séð fara illa með líf ungra karla sér
staklega. Áhrifin eru á þann veg að
sjálfs
mynd versnar en tölvu
stýrða
ímyndin verður sterkari og sterkari
þar sem öll orka og einbeiting ein
stak
linga liggur í því. Skóli verður
mikil kvöð, jafningja samskipti verða
erfiðari og almennt skortir þá þor til
þess að takast á við áskoranir sam
félagsins. Andleg og líkamleg heilsa
hrakar mikið þar sem tíminn sem
þeir kjósa að verja í tölvuleiki dregst
frá matar-, og svefntíma og hreyfing
verður minni en áður. Tölvu
leikja
spilun felur í sér mikið hugarró þar
sem mikil einbeiting fer í leikinn en
nám og starf er lagt til hliðar og allt
kapp lagt í leikinn. Að mínu viti má
þessi iðja ekki fara úr böndunum það
á að nálgast þetta viðfangsefni út frá
þekkingu, aga, ást og umhyggju. Það
á að aðstoða þau við að skilja og vita
hvað þau gera á netinu. Aginn felur
í sér tölvu
tíma eða t.d. nota þetta
sem hvata fyrir lærdóm eða eitthvað
annað, ástin og um
hyggjan felur í
sér það ferli að hvetja þau til þess
að fara út á meðal vina, takast á við
á
skoranir, stunda aðrar í
þróttir og
tómstundir meðferðis.

L

ögreglan
á
Norðurlandi
eystra varaði í vikunni við
írskum mönnum sem gengu
milli húsa á Akureyri og buðu fram
vinnu sínu við garðumhirðu og
þvott á bifreiðastæðum. Lögreglunni
bárust að minnsta kosti sex
tilkynningar vegna mannana.
,,Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hefur fengið nokkrar tilkynningar
sama eðlis og hefur rætt við erlenda
aðila sem hafa verið að bjóða fram

þjónustuna. Þeir eru allir af írsku bergi
brotnir og hafa farið um á nokkrum
bílum. Þessi mál eiga það sammerkt
að sá sem vill selja þjónustuna kemur
fram með mikilli ýtni og frekju og er
jafnvel ógnandi. Virðist helst reynt
að ,,semja“ við eldra fólk. Ef samið er
um verkkaup er svo jafnvel heimtuð
miklu hærri greiðsla en samið var
um í upphafi eða hlaupið frá verkinu
ef greitt var fyrir fram. Við vörum
við þessu og hvetjum fólk til að láta
lögregluna vita af þeim sem bjóða
svona þjónustu með því að hringja inn
tilkynningu í 112,“ sagði lögreglan í
tilkynningu sem send var út.
Írarnir, höfðu fyrr í þessum
mánuði verið til vandræða á
höfuðborgarsvæðinu en fjölmargir
höfðu kvartað undan ágangi þeirra
í viðskiptum. Lögreglan á Akureyri
vildi ná tali af mönnunum en hefur
ekki náð að hafa uppi á þeim.

facebook: stigurskoverzlun
instagram: stigur_skoverzlun
snap: stigurskor

Stígur Glerártorgi Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17
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Horft frá Oddeyri í upphafi 3. áratugarins.

Bjó á Oddeyri áður en
heimsfrægðin knúði dyra

Marlon Brando fór með
aðalhlutverkið í kvikmyndinni
Mutiny on the Bounty árið 1962.

H

ann dvaldi á Íslandi í tæpt
ár á millistríðsárunum í
því skyni að skrifa bók um
köldu eyjuna í Atlantshafi og íbúa
hennar. Á meðan dvölinni stóð náði
hann sér í mikinn efnivið fyrir bókina.
Hann kynnti sér sögulega atburði við
lestur Íslendingasagnanna og skrifaði
niður eitt og annað um eyjuna í
norðri. Lungann úr tímanum dvaldi
hann á Akureyri þar sem hann sat við
skriftir, skráði niður upplifun sína af
bæjarbragnum og kynnum sínum af
íbúum bæjarins. Bókin um Ísland kom
aldrei út en hugleiðingar höfundarins
um dvölina á Akureyri eru til á prenti.
Áratug síðar kom upp keimlík staða
þegar hann bjó á hitabeltiseyju í
Suður-Kyrrahafi og vann að ritun
annarrar bókar. Sögusviðið var eyjan

og nágrenni hennar sem og sögulegir
atburðir sem áttu sér stað á þeim
slóðum árið 1789. Í þetta skiptið kom
bókin út. Hún átti síðar eftir að skipa
sér á sess meðal þekktustu skáldsagna
bókmenntasögunnar.
Umfjöllun
Grenndargralsins um hinn þekkta
rithöfund og ferðalag hans um Ísland
beinist að mestu leyti að dvöl hans
á Akureyri. Sá hluti ferðasögunnar
birtist að hluta til í Harper´s Magazine
árið 1924. Prófessor Sigurður
Þórarinsson skrifaði grein um
ferðalag rithöfundarins til Akureyrar
í tímaritinu Andvara árið 1976.
Greinina byggði hann aðallega á
tveimur bókum: My Island Home og
In Search of Paradise — The NordhoffHall Story. Hér verður stuðst við
þessar heimildir. Þýðingar á beinum
tilvitnunum eru úr grein Sigurðar.
James Norman Hall var fæddur í
apríl árið 1887. Eftir að hafa gengið
menntaveginn á æskuslóðunum í Iowa
og víðar ferðaðist hann til Englands
sumarið 1914 þar sem hann var staddur
þegar fyrri heimsstyrjöldin braust út.
Hann skráði sig í breska herinn og
barðist á vesturvígstöðvunum sem
vélbyssuskytta. Eftir að hafa fengið
leyfi til að yfirgefa vígstöðvarnar fór
James aftur til Bandaríkjanna þar sem
hann skrifaði og gaf út sína fystu bók,
Kitchener's Mob, árið 1916. Bókin fékk
góðar viðtökur. Áður en styrjöldinni
lauk réði hann sig sem blaðamann
hjá tímaritinu Atlantic Monthly. Þar
var honum gert að hverfa aftur til
átakasvæðanna í Evrópu til að flytja
fréttir af gangi mála í stríðinu. Hann
fór til Frakklands en minnst þó til að

segja fréttir, þess í stað gekk hann í
franska flugherinn. Þegar Bandaríkin
drógust inn í styrjaldarátökin árið
1917 var James gerður að foringja í
bandaríska hernum. James barðist
þannig fyrir þrjú ríki og þrisvar
var hann skotinn niður með
flugvélum sínum. Hann hafnaði í
þýskum fangabúðum eftir síðustu
brotlendinguna en lifði prísundina af.
Eftir að styrjaldarátökunum lauk árið
1918 hlaut James æðstu heiðursmerki
fyrir hugrekki. Eftir stríð var
hann fenginn til að skrifa bók um
franska herinn í samstarfi við annan
Bandaríkjamann að nafni Charles
Nordhoff (1887-1947). Þar með hófst
samvinna sem átti eftir að vara í mörg
ár og skila sér í einhverju farsælasta
samstarfi tveggja rithöfunda í sögu
nútímabókmennta.
James
lagði
upp í sjóferð til Suðurhafseyja þar
sem hann hugðist skrifa ferðabók
fyrir bandaríska tímaritið Harper´s
Magazine. Hann kom til Tahítí árið
1920 en Suður-Kyrrahafseyjan átti
eftir að verða aðaldvalarstaður hans
næstu þrjá áratugina. Næstu 30 árin
skrifaði James á þriðja tug bóka sem
margar hverjar vöktu mikla athygli.
Ekki síst sýndu leikstjórar í Hollywood
bókum hans áhuga. Fyrrnefnd bók
úr smiðju James Norman Hall um
atburðina í Kyrrahafi árið 1789 sló í
gegn þegar hún kom út. Bókin Mutiny
on the Bounty (Uppreisnin á Bounty)
kom út árið 1932.
Á vordögum 1922 rakst James fyrir
tilviljun á umfjöllun um ferðabók hins
skoska Ebenezer Henderson en hún
segir frá ferðalagi hans um Ísland á

árunum 1814-1815. Áhugi James var
vakinn. Hann bar hugmyndina um
að fara til Íslands og skrifa ferðabók
undir útgefanda sinn hjá Harper´s
Magazine sem lýsti sig samþykkan
hugmyndinni. Sömdu þeir um
tæplega 100 þúsund orða sögu sem
yrði fyrst birt í tímaritinu í áföngum
og svo í bókarformi. James fékk
5000 dollara í fyrirframgreiðslu frá
forlaginu. Frá Tahítí lagði James í
langt ferðalag til Íslands með viðkomu
í Bandaríkjunum, Danmörku og
Færeyjum. Hann steig á íslenska grund
í ágúst 1922 og hér átti hann eftir
að dveljast fram á næsta ár. Eftir að
hafa staldrað við í Reykjavík í fáeinar
vikur lagði hann af stað landleiðina
til Akureyrar, þangað sem hann kom
í lok mánaðarins. Hann hreiðraði
um sig á hóteli í bænum. Sennilega
var þar um Hótel Oddeyri að ræða
þar sem Kristín nokkur Eggertsdóttir
(1877-1924) réði ríkjum. Kristín var
sléttum 10 árum eldri en James, fædd
á bænum Kroppi í Eyjafirði. Kristín
kemur þónokkuð við sögu í skrifum
James. Þegar þarna er komið sögu
hefur þessi 45 ára gamla hótelstýra átt
viðburðaríkari ævi en flestar kynsystur
hennar á Akureyri þess tíma. Hún
stundaði nám við Kvennaskólann
á Laugalandi í Eyjafirði, vann sem
kennslukona í nokkur ár áður en hún
settist aftur á skólabekk í Reykjavík
upp úr aldamótunum. Hún menntaði
sig enn frekar í Noregi en kom heim
til Akureyrar árið 1907 til að taka við
starfi forstöðukonu Sjúkrahússins
á Akureyri, starfi sem hún gegndi
til ársins 1912. Kristín sat þrjú ár í
bæjarstjórn Akureyrar, fyrst kvenna

til að gegna þeirri stöðu. Rétt eins og
James, dvaldi hún um tíma í Englandi í
aðdraganda fyrri heimsstyrjaldarinnar
sem og í Danmörku. Árið 1915 hóf
hún rekstur á Hótel Oddeyri og var
því orðin veraldarvön í því starfi þegar
hinn nýja gest bar að garði. Gefum
James Norman Hall orðið.
„Það er farið að síga á seinni hluta
september. Meir en mánuður er
liðinn síðan ég kom til Íslands, og nú
dvelst ég á Akureyri, hinum fámenna
höfuðstað Norðurlands. Ég hef setzt
að fyrst um sinn á hóteli, tveggja
hæða timburhúsi á eyri, sem teygir sig
langt út í fjörðinn. Herbergisgluggar
mínir vita mót suðri, og sér þaðan
yfir fjarðarbotninn til fjalla, hvítra hið
efra af fyrsta haustsnjónum. Hér hef
ég setið marga stund og horft á skýin
speglast í vatnsfletinum, á fjallsvegginn
mikla í austri í síbreytilegri birtu og á
skuggana í giljum og gljúfrum, sem
verða æ dimmblárri og falla fyrr
á með degi hverjum, eftir því sem
líður á haustið og dagarnir styttast.
Eflaust ætti ég að vinna meira mér
að gagni. Ég hef meðmælabréf til
fólks í bænum, sem ég hefði átt að
vera búinn að sýna, og í stað þess að
leita uppi tungumálakennara, hef
ég verið einn að berjast vonlausri
baráttu við flækjur íslenzkrar
málfræði. En það er erfitt að slíta sig
frá þessari einveru, þessari dásamlegu
nautn einsemdar, sem er eitt af því
fyrsta og bezta, sem maður verður
aðnjótandi á ferðalagi í framandi
landi. Hingað til hef ég aðeins eignazt
tvo kunningja á Íslandi, hótelstýruna
og konuna sem rekur tóbaksbúð
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Sigurður Þórarinsson getur sér
til að hin konan sem James nefnir til
sögunnar, sú er rak tóbaksbúðina, sé
Lára Ólafsdóttir (1867-1932). Lára
var fædd á Skagaströnd. Hún lærði
ljósmyndun í Kaupmannahöfn í lok 19.
aldar en settist að á Akureyri í upphafi
þeirrar tuttugustu. Þar sá hún um
rekstur verslunarinnar Sápuhússins
á Oddeyri frá árinu 1911. Árið 1924,
ári eftir að James hélt af landi brott,
var kvenmannsnafnið Lára á allra
vörum. Þórbergur Þórðarson gaf þá út
sína fyrstu stóru bók; Bréf til Láru. Sé
tilgáta Sigurðar rétt er hér um einu og
sömu konuna að ræða. Þó James nefni
einungis Kristínu og Láru til sögunnar
við upphaf dvalarinnar hér, átti hann
eftir að kynnast fleiri Akureyringum
og Eyfirðingum eftir því sem líða tók
á dvölina. Honum var umhugað um
að læra tungumál innfæddra. Hann
hafði stundað íslenskunám þann
stutta tíma sem hann var í Reykjavík
og hélt því áfram eftir að hann kom
til Akureyrar. Í skrifum sínum talar
hann um íslenskukennarann sinn
Mr. Thorsteinsson. Ekki er ósennilegt
að
Vernharður
Þorsteinsson
(1884-1959)
sé
umræddur
kennari. Vernharður var fæddur
á Oddeyri. Hann tók stúdentspróf
árið 1906 og nam heimspeki við
Kaupmannahafnarháskóla til ársins
1914. Hann stundaði blaðamennsku
og ritstörf um nokkurra ára skeið í
hinum ýmsu Evrópulöndum áður en
hann flutti til Akureyrar árið 1921.
Hann kenndi við Gagnfræðaskólann
og síðar Menntaskólann, aðallega
dönsku og frönsku.

„Hótelstýran mín sat við gluggann,
þegar ég gekk framhjá gegnum
dagstofuna á leið minni út. Hún
svaraði kveðju minni á íslenzku, og
ég skildi ekki aðalorðið. „Þú verður
að þýða eins og vant er," svaraði ég
dálítið stúrinn. „Ég er hræddur um, að
mér hafi ekki sótzt vel íslenzkunámið
síðustu viku, en nú er ég á leið til
kennarans.“ „Gleður mig,“ svaraði hún
alvarleg. „Þú ættir vissulega að leggja
hart að þér til að læra mál okkar, úr
því að þú ætlar þér að vera hér í allan
vetur. Það sem ég sagði var, að nú væri
dúnalogn.“ „Dúnalogn, er það calm?“
„Það er meira en calm. Hvernig á ég
að orða það? Það er svo mikið logn,
að það bærir ekki dúnhnoðra.“
Eg mun ávallt minnast þessarar
athugasemdar með þakklæti. Það var
eitthvað töfrandi við þetta orð, og ég
fann hið innra með mér, hve lygnt
raunverulega var og hve fallegur þessi
litli bær var á slíkum degi. Göturnar
voru mannlausar og búðirnar lokaðar
eins og vant var á mánudagsmorgnum
fram undir hádegi. Hús og búðir
sýndust svo lítil sem væru þau í
gluggum leikfangabúðar og biðu
eftir einhverju barni til þess að
koma litauðugu lífi í gang. Úti á
Pollinum hallaði sjómaður sér út yfir
borðstokkinn á skektu sinni og virtist
sem í sælum svefni, og skektan virtist
svífa í loftinu, því að vatnsflöturinn
var sem spegill, en fjöllin sveipuð
bjartri móðu, og manni fannst maður
vera umluktur óendanlegu ljóshafi.
Tveir hrafnar, sem virtust óvenju
svartir, flugu til vesturs sem væru þeir
síðustu leifar næturmyrkursins, sem
sólin hafði splundrað og dreift. Ég
horfði á eftir þeim, þar til þeir hurfu
líka út í sólskinið, og dúnalognið
ómaði í eyrum sem hljómur klukku,
sem er nýlega hætt að hringja. Ég
rölti áfram og hugsaði um dúnalogn
og önnur falleg, íslenzk orð, og þegar
þar að kom, að ég var farinn að velta
fyrir mér beygingum þeirra, var ég
kominn út úr bænum. Það virtist
bjánalegt að snúa nú við og fara í
tíma til Mr. Thorsteinssons — hreinn
glæpur að halda sig innanhúss í slíku
veðri — svo að ég hélt áfram hátt
upp í hlíð með útsýn yfir bæinn og
Eyjafjörð endilangan. Þar sat ég sem
eftir var dags og las þýðingu Dasents á
Brennu-Njáls sögu, eða Njálu eins og
Íslendingar segja.“

James Norman Hall (t.h.) og Charles Nordhoff (t.v.).

var enginn andvari, er bærði þær.
Þeim fjölgaði æ hraðar, jörðin huldist
hvítu lagi eins til tveggja þumlunga
þykku. Síðast svifu niður gagnsæjar,
flipóttar flögur. Það var dásamlegt
að sjá fjallatindana koma fram, er
élinu létti, skýrt teiknaða og ennþá
sveipaða daufri aftanglóð. Ég hélt

Það rifjaðist þá upp fyrir mér, að
það átti að ræsa vatnsrafstöðina
þetta kvöld. Það var búið að tala um
þetta í marga daga. Hótelstýran mín,
rakarinn, bóksalinn, póstmeistarinn,
allir höfðu í hverju samtali komið
inn á þetta: ,,En þegar við fáum
nýju raflýsinguna . . .“ Ég hafði

92.000

Á þessum tímapunkti má álykta
sem svo að James sé staddur í
landi Hlíðarenda ofan Akureyrar
eða þar í grennd. Þar sat hann úti
í guðsgrænni náttúrunni og las á
meðan bæjarbúar urðu vitni að
einhverjum mesta tímamótaviðburði
í sögu bæjarins. Aukinheldur
fangaði hann augnablikið, skráði það
niður og tryggði þar með aðgengi
komandi kynslóða að mikilvægri
heimild, samtímafrásögn, séð með
augum aðkomumanns. Akureyringa
hafði lengi dreymt um rafvæðingu
bæjarins. Hugmyndir um að virkja
Glerá voru ekki nýjar af nálinni og
má rekja þær að nokkru leyti aftur
til loka 19. aldar. Draumurinn varð
að veruleika þann 30. september
1922 þegar Glerárvirkjun var tekin í
notkun. Þrátt fyrir einhverja hnökra
til að byrja með og óánægju þeirra
sem af einhverjum ástæðum fengu
ekki notið rafmagnsins, var hér um
mikilvægt framfaraskref að ræða í
þágu bæjarbúa.
„Þegar ég sneri aftur heim
til Akureyrar þetta kvöld, hafði
himinninn hulizt hálfgagnsæjum
skýjafellingum, sem virtust verða
til úr engu. Fyrstu stjörnurnar
lýstu gegnum þær, en áður en ég
var kominn hálfa leið í bæinn, var
farið að snjóa, fyrsta snjó haustsins
á láglendi, stórum flygsum, og enn

niður móana og niður á veginn, er
lá til bæjarins. Rökkrið var orðið að
myrkri, áður en ég komst niður á
hjallann upp af bænum. Þaðan sá ég,
að merkileg breyting hafði á orðið.
Öll hús í bænum voru uppljómuð
innan frá og ekki til sá gluggi, að ekki
varpaði hann mynd sinni á snjóinn.

AÐ RAFBÍLL KÆMIST
HRINGVEGINN

SINNUM Á RAFMAGNINU
SEM NÝ GLERÁRVIRKJUN
FRAMLEIÐIR ÁRLEGA?

www.eimur.is
facebook.com/eimurNA
@ N4Grafík

við götuendann. Að utan séð hefur
hótelið
auðnarsvip
strandhótels
að loknum ferðamannatímanum.
Vindutjöld eru dregin fyrir alla
glugga nema á mínu herbergi, því
að hér eru engir aðrir gestir og verða
ekki fyrr en næsta sumar, segir
hótelstýran mér. Ferðamenn koma
ekki til Íslands svo seint á árinu,
og síðan heimsstyrjöldinni lauk,
hafa þeir verið mjög fáir, einnig að
sumarlagi. Augljóst er, að ég mun hafa
landið fyrir mig einan til könnunar
á komandi vetri. Hótelstýran mín er
fámálug, alvarleg kona. Þótt hún sé
ágæt í ensku, opnar hún sjaldan munn
nema til þess að svara spurningum.
Þegar hún hefur reitt fram matinn
handa mér á matmálstímanum, sezt
hún við saumaskap sinn við gluggann
og er svo hljóð, að ég heyri þegar
saumnálin snertir fingurbjörgina,
og ég fyrirverð mig fyrir glamrið í
diskunum, þar sem ég sit einn að
snæðingi. Þegar ég er búinn að borða,
kinkar hún til mín kolli til merkis
um, að ég eigi að ganga út, og ég fer
í gegnum manntóma dagstofuna, upp
stigann og inn í herbergið mitt eins
hljóðlega og mér er unnt, svo að ég
trufli ekki — ég veit raunar ekki hvern,
eða hvað. Þögnin ræður ekki aðeins í
þessu herbergi, heldur einnig í húsinu,
á götunni, í bænum, í landinu sjálfu.
Ég hef fundið þetta frá fyrsta degi
Íslandsdvalar minnar. Hún er eins og
eitthvað í nálægð manns, eitthvað,
sem maður hálft í hverju býst við
að sjá, jafnframt því að finna það og
heyra það, ef svo má segja. Þegar ég
er að lesa í herberginu mínu, hætti ég
stundum í miðri málsgrein og fer að
hlusta. Á rölti úti hrekk ég stundum
upp við krunk í hrafni langt úti í
móum að bæjarbaki, eða við rollujarm
frá fjallshlíðinni handan fjarðar. Ég hef
heyrt sömu hljóð annars staðar án þess
að veita þeim sérstaka eftirtekt. En hér
virðast þau, með einhverjum hætti,
krefjast eftirtektar, og maður miðar
þögnina við þau með sama hætti og
maður miðar víðerni óendanlegrar
sléttu við örsmæð reiðmanns á ferð
yfir hana.“

instagram.com/eimur_iceland
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verið hafði í bókabúðarglugganum,
var nú komið rafljós, svo að
auðvelt var að lesa bókatitlana.
Auk íslenzkra bóka — sögubóka,
ævisagna, Ijóðabóka — var þarna
eintak af Danasögu Saxa, esperantó
málfræði, iðnsaga á þýzku, Bleak
House Dickens á dönsku, nokkrar
af sögum Robert Louis Stevensons,
einnig á dönsku. Af bókum á ensku
sá ég sögu siðbótarinnar, útgáfu af
ljóðum Swinburnes og verk Francis
Bacon's: Essays, Civill and Morall.
Óneitanlega mikil fjölbreytni í litlum
bæ á norðurströnd Íslands, og þetta
voru aðeins bækurnar í glugganum.
Bókin eftir Bacon virtist komast í
vasa, svo að ég keypti hana, því að ég
hafði aldrei lesið allar ritgerðir hans.“

Kristín Eggertsdóttir hótelstýra á Hótel
Oddeyri.

ekki gert mér grein fyrir því, hversu
mikils virði þetta var fólki svo nærri
heimskautsbaug. Hingað til hafði
verið mjög dimmt í bænum um
nætur. Steinolía er dýr hér, því að hún
er langt að flutt og olíulampaljós varð
að spara. Nú gátu allir notið ljóssins,
náðargjafar vatns, er féll af fjöllum
ofan. Ég leit inn í tóbaksbúðina, sem
var böðuð í ljósi. Gamla sölukonan
var ekki langt frá því að verða málug í
gleði sinni. „Að hugsa sér,“ sagði hún,
„að við skulum hafa lifað í myrkri
allar þessar löngu vetrarnætur. Sjáðu,
það þarf aðeins að hreyfa þennan
hnapp,“ og hún sýndi mér, hvernig
þetta gekk til. Öll börn í bænum
höfðu safnazt saman fyrir framan
járnvöruverzlun, þar sem mörgum
gerðum af ljósakrónum, sem kveikt
hafði verið á, var stillt út til sölu.
Feður og mæður gengu fram og til
baka framan við hús sín og virtust vart
trúa því, að þetta væru þeirra eigin
hús. Í stað daufa olíulampans, sem

James lagði land undir fót
síðustu dagana í október og hélt
upp á hálendið. Goshrina hófst í
Öskju í Dyngjufjöllum árið 1921
með tilheyrandi smágosum næstu
mánuðina. Hvort James hafi hugsað
sér gott til glóðarinnar með því
að viða að sér áhugaverðu efni
fyrir Íslandsbókina er erfitt að
segja. Eitthvað rak hann þó áfram
í að rannsaka upptök eldgoss sem
hófst á þessum slóðum í byrjun
mánaðarins. Hann fékk Sigurð
Sumarliðason
(1863-1958)
frá
Bitrugerði Kræklingahlíð í lið
með sér. Sigurður var þaulvanur
ferðalögum upp á öræfin og leiðsagði
gjarnan erlendum ferðamönnum.
Sigurður varð t.a.m. fyrstur manna,
ásamt þýskum jarðvísindamanni
að nafni Hans Reck, til að klífa
Herðubreið árið 1908. Frá Akureyri
héldu þeir James og Sigurður af stað
til Snæbjörns Þórðarsonar bónda í
Svartárkoti í Bárðardal. Hann hafði
nokkrum dögum fyrir brottför
þeirra félaga skrifað stuttan pistil
sem birtist í Degi þar sem hann lýsti

upplifun heimilisfólks í Svartárkoti á
eldgosinu. Frá Svartárkoti héldu þeir
út í óbyggðirnar. Þegar þeir komu
að Trölladyngju var veður tekið að
versna svo þeir snéru við. Þeir komu
til Akureyrar 8 dögum eftir að þeir
lögðu af stað þaðan. James var hinn
kátasti með ferðalagið og hældi
Sigurði í hástert fyrir dugnað og
áræði. Dagblaðið Íslendingur fjallaði
um leiðangurinn þar sem kom m.a.
fram að sennilega væri þarna um
að ræða fyrstu mannaferðir suður
undir Vatnajökul á þessuum árstíma.
Niðurlagið var stutt og laggott; „í
sannleika glæfraför“.
Sunnudagskvöldið 10. desember
1922 sat James að snæðingi á Hótel
Oddeyri. Hann var eini gesturinn
á hótelinu og var farinn að átta sig
á erfiðu rekstrarumhverfi Kristínar
hótelstýru. Hún var og farin að gefa
til kynna að hún hefði ekki efni á að
halda hótelinu opnu allan veturinn
fyrir hann einan. Þegar hann var
við það að klára skyrið sitt heyrði
hann í skipaflautu á Pollinum. Hann
sá flutningaskip nálgast bæinn og
velti því fyrir sér hvort nú væri
rétt að hugsa sér til hreyfings og
kveðja Akureyri. Hann talaði við
skipstjórann sem bauð honum pláss
um borð í skipinu. Skipið var á leið
til Spánar með saltfisk frá Íslandi.
James hafði ekki ætlað sér að yfirgefa
landið heldur færa sig um set með
von um að skipið kæmi við í annarri
norðlenskri höfn áður en það héldi
út á opið hafið. Hann ákvað engu að
síður að þiggja boðið og sigla rakleitt
til Spánar og koma þess í stað aftur
til Íslands að nokkrum mánuðum
liðnum. Einhverja bakþanka hefur
hann þó fengið þegar siglt var úr
höfn en létti jafnframt stórum þegar
skipstjórinn tjáði honum að skipið
þyrfti að koma við á Siglufirði. Þar

kvaddi James skipstjórann og gekk
frá borði. Líður nú alllangur tími
þar sem lítið er vitað um ferðir
James Norman Hall á Íslandi. Sjálfur
skráði hann brottför sína frá landinu
„snemma sumars 1923“.
Þegar James kom til Bandaríkjanna
hitti hann mann að nafni Sedgwick
sem hann hafði unnið með hjá
tímaritinu Atlantic Monthly. Þeir
tóku tal saman. Sedgwick spurði hann
hvernig gengi með Íslandsbókina.
„Ég varð að segja honum að ég
hefði ekki lokið henni. Sedgwick var
áhyggjufullur út af þessu en hann
hefði ekki getað ímyndað sér, hversu
mjög ég fyrirvarð mig fyrir að þurfa
að gera þessa játningu. „Þú hefðir átt
að dvelja á Íslandi, þar til bókinni var
lokið,“ sagði hann. „Líkaði þér ekki
landið?“ Ég sagði honum, að það væri
einmitt meinið, ég væri svo hrifinn
af Íslandi, að ekkert, sem ég hefði
skrifað um það, fyndist mér vera því
samboðið.“ James setti sér markmið
um að gera allt sem í hans valdi stæði
til að klára bókina og gefa hana út.
Hann lét jafnframt hafa eftir sér á efri
árum að hann hefði aldrei liðið slíkar
sálarkvalir við gerð einnar bókar og
við Íslandsbókina. Enda fór það svo
að hún kom aldrei út. Í árslok 1923
endurgreiddi James bókaforlaginu
þá 5000 dali sem hann hafði fengið
í fyrirframgreiðslu með vöxtum.
Nokkrum vikum síðar hélt James á
heimaslóðir á Tahítí þar sem hann
hafði búið sér heimili áður en hann
ferðaðist til Íslands.
Hagur James Norman Hall sem
rithöfundur fór batnandi á næstu
árum. Hér verður stiklað á stóru í
lífi þessa góðkunningja Akureyrar
eftir að Íslandsdvöl hans lauk. Árið
1925 giftist hann Söruh Winchester.
Ári síðar fæddist frumburður

þeirra, Conrad Hall og árið 1930
fæddist þeim dóttirin Nancy HallRutgers. Conrad gat sér gott orð sem
kvikmyndatökumaður í Hollywood.
Hann hlaut þrenn óskarsverðlaun á
ferlinum fyrir kvikmyndirnar Butch
Cassidy and the Sundance Kid árið
1969,
American Beauty árið 1999 og
Road to Perdition árið 2002. Nancy
spreytti sig einnig í Hollywood þegar
hún lék í kvikmyndinni Hurricane
árið 1979 með leikkonunni Miu
Farrow. Myndin var endurgerð
sígildrar kvikmyndar frá árinu 1937
sem byggð var á skáldsögu eftir föður
hennar og Charles Nordhoff. Fleiri
kvikmyndir í Hollywood voru gerðar
eftir bókum James Norman Hall
með frægum kvikmyndastjörnum
innanborðs svo sem Passage to
Marseille árið 1944 með Humphrey
Bogart í aðalhlutverki og Botany
Bay frá árinu 1953 með leikaranum
Alan Ladd. Þekktastur er James fyrir
bókina Mutiny on the Bounty eins
og fyrr er getið. Hið minnsta þrjár
Hollywood-kvikmyndir hafa verið
gerðar eftir sögunni. Sú nýjasta
er frá árinu 1984 og skartar þeim
Mel Gibson og Anthony Hopkins
í aðalhlutverkum. Árið 1962 fóru
Marlon Brando og Richard Harris
með aðalhlutverkin. Clark Gable lék
í upprunalegu útgáfunni frá árinu
1935. Myndin hlaut Óskarsverðlaun
sem besta myndin árið 1936. Árið
1934 komu út bækurnar Men
Against the Sea og Pitcairn Island
eftir James og Charles. Þar með var
Bounty-trílógínan fullkomnuð og
nöfn höfundanna James Norman
Hall og Charles Nordhoff meitluð í
stein um aldur og ævi. James lést á
Tahítí árið 1951 úr hjartasjúkdómi,
64 ára að aldri. Jarðaförin fór fram á
hæð ofan við heimili hans á eyjunni
suðrænu.
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MYNDUN Á SAUÐÁRKRÓKI:

Jólagjafir og gjafabréf

Ástsælar strigamyndir og
prentun á blindraletri

M

yndun er lítið þjónustufyrirtæki á Sauðárkróki sem
bæði þjónustar fyrirtæki og
selur einstaklingum vinsælar vörur.
Myndun er framarlega í skiltagerð,
merkingum á fyrirtækisbílum og
ýmsu fleiru því skylt. Undanfarin ár
hafa strigamyndir frá Myndun slegið í gegn en nú er orðið vinsælt að
stækka fjölskyldumyndir og strekkja
þær á striga.
„Við bjóðum upp á þá nýjung að
prenta blindraletur og erum kominn með prentara af fremstu gerð í
slík verkefni. Þetta er þjónusta sem
mjög fá fyrirtæki bjóða upp á. Sami
prentari getur líka prentað á alls
konar auglýsingavarning, penna,
brúsa og margt fleira,“ segir Þröstur
Magnússon, eigandi Myndunar.
Um strigamyndirnar vinsælu
segir Þröstur: „Aðallega eru það
einstaklingar sem kaupa þessar
strigamyndir í jólagjöf og tækifærisgjafir, gjarnan myndir af fjölskyldu og þess háttar. Fólk sendir
okkur ljósmyndir og við stækkum,
prentum, lökkum og strekkjum á
blindramma úr timbri. Þetta kemur
mjög skemmtilega út og það verður dálítill grófleiki í þessu sem er
heillandi. Algeng stærð á þessum
myndum er 40×60 en þær eru niður
í 20×20 og alveg upp í 1,45×2,00
metra fleka.“
Strigamyndirnar eru ekki dýr
jólagjöf en mynd í meðalstærð
kostar um 12.000 krónur. En nú
um þessar mundir er einmitt 20%
afsláttur af strigamyndum til 15.
desember.
Myndun leggur áherslu á að veita
öllu landinu svona þjónustu og eru
myndirnar sendar hvert á land sem

er og sendingarkostnaður er innifalinn í öllum pöntunum yfir 10.000
kr. „Við reynum að nýta okkur markaðinn um allt land og það skiptir
engu máli þó að við séum staðsettir
á Sauðárkróki,“ segir Þröstur.
Gjafabréf og strigamyndir er
hægt að panta með því að senda
tölvupóst á myndun@myndun.
is, hringja í síma 867-5007 eða
hafa samband á Facebook-síðunni
https://www.facebook.com/myndun/. Að sögn Þrastar nota viðskiptavinir Myndunar mjög gjarnan
Facebook-síðu fyrirtækisins enda
svarar hann þar öllum fyrirspurnum
greitt og vel.

15. tölublað
2. árgangur

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag
BAKÞANKAR

Svavar Alfred

Perrast á
bílastæði

S

tuttu fyrir jólin stóð ég í langri
biðröð í Bónus með sneisafulla
kerru. Þegar ég loksins átti að
borga rann upp fyrir mér að veskið
mitt væri enn á milli framsætanna í
bílnum.
Ég afsakaði mig og tók
sprettinn. Á útleið, með pirrað augna
ráð biðraðarfólks í bakinu, samdi ég
í snarheitum skýra aðgerðaráætlun til
að valda sem minnstum töfum:
Um leið og sjálf
virku dyrnar
opnuðust út á bíla
stæðið myndi
ég beina fjar
stýringar
lyklinum að
bílnum, svipta upp hurðinni, renna
mér leifursnöggt á hægri öxlinni yfir
bíl
stjóra
sætið og hrifsa veskið úr
hólfinu við gírstöngina.
Öll fyrstu stig þessarar
á
ætlunar gengu upp, alveg þangað
til að því kom að hremma veskið. Þá
greip ég í tómt en fann framandi kven
mannshné nema við gagnaugað. Ég
leit upp og sá tvö uppglennt augu, full
af undrun og þó nokkurri skelfingu.
Nokkrum vikum síðar sagði
vinur minn mér að hann kannaðist
við hjónin sem eiga bifreið sem er ná
kvæmlega eins og bíllinn okkar Bryn
dísar. Dag einn fóru þau í Bónus. Hún
beið úti í bíl en eiginmaðurinn skrapp
inn til að versla.
Fljótlega dottaði hún undir hug
ljúfri jóla
tón
list en sagði það hafa
verið afar ónotalegt að vakna upp með
másandi sóknar
prestinn á vinstra
lærinu.
Sr. Svavar Alfreð Jónsson,
sóknarprestur Akureyrarkirkju

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

VILTU AUGLÝSA Í NOÐURLANDI ? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

