16. tölublað
108. árgangur
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CMT sagarblöð og
fræsitennur

Tilvalinn

fyrir jóla−

dagatalið!

Nýr miði!

Mynd: Þórður Halldórsson

Ætlaði að synda undan
skipinu upp á ísjaka

Varið ykkur á
jólahlaðborðunum!

Sönn norðlensk
sakamál

FYRIRTÆKJAGJAFIR
Íslensk hönnun fyrir starfsfólkið þitt

Nánari upplýsingar fást í síma 533 2220,
sala@lindesign.is og www.lindesign.is
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Inga Dagný Eydal skrifar:

Með hörkuna að vopni
U
Skíðasvæðið Skarðsdal

Forsala vetrarkorta
frá 15. nóv. - 3. des.

Ko
rt
ti í fj
jól lvalin allið
agj
öf

Fullorðinskort kr. 20.000
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000
Barnakort (11-17 ára) kr. 8.000
frítt fyrir 10 ára og yngri
Öllum vetrarkortum fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa,
allar upplýsingar: www.skardsdalur.is

Skíðasvæðið Skarðsdal

Við erum á Facebook:
Skarðsdalur Sigló

ndanfarna daga hef ég fylgst
með íslenskum netheimum
héðan frá Bandaríkjunum og
eiginlega hefur mér rúmlega ofboðið dómharkan og grimmdin sem gýs
upp í því sem eiga að vera umræður.
Það sem sett er fram sem málefnaleg
umræða um viðhorf og ímynd hjúkrunarfræðinga, er nú gert að nornaveiðum, húmorsleysi og viðkvæmni
heillar stéttar sem ekki hvað síst hefur nú gert sig seka um árásir á ungan
rithöfund sem varð á að nota starfsheiti sem ekki hefur verið til sem slíkt
síðan hún fæddist. Gömul mynd sem
óþekktur stuðningsmaður, líklega af
eldri kynslóðinni, setti á netið í einhverri kjarabaráttu er gerð að tákni
fyrir hræsni hjúkrunarfræðinga og
notendur facebook stökkva á vitleysuvagninn hratt og örugglega og deila
ákaft.
Líklega þýðir ekkert að benda á að
umræðan og gagnrýnin snerist um
ímynd kvennastéttar sem vill gjarna
breyta hugmyndum næstu kynslóðar
um störf sín og kunnáttu og finnst sárt
að ungur kvenrithöfundur (ritkona)
viti ekki betur en að setja fram gamla
og úrelta lýsingu í bókinni sinni. Þessi
umræða átti að vera vitundarvakning
um það að við þurfum mjög sárlega
á því að halda að kenna börnunum
okkar um lífið eins og það er. Þúsundir hjúkrunarfræðinga starfa ekki við
hjúkrun og launin þeirra og ímynd
stéttarinnar, eru ekki að hjálpa til.
Raunsæi í barnabókum er sjálfsagt
þegar fjallað er um hluti eins og það
þegar barn fer til læknis í nútímasamfélagi og svo er sjálfsagt að vinna líka
rannsóknarvinnu þegar skrifað er um
liðna tíma eins og þegar hjúkrunarkonur svifu um með kappa í þröngum
hvítum kjól og nælonsokkum. Í dag
er stéttin með að lágmarki fjögurra
ára háskólanám, er fræðigrein og
heitir hjúkrunarfræðingar samkvæmt
lögum. Leikskólakennarar heita ekki
fóstrur, þeir hafa fimm ára háskólanám og spila ekki bara á gítar og
snýta börnum. Í slökkviliði eru bæði
konur og karlar og vonandi kemur að

„

Að þessu öllu
slepptu þá
blöskar mér hvernig samfélagsmiðlar
geta svipt almenningsálitinu til eins
og hendi sé veifað.

því að þeim verður fundið starfsheiti
sem hentar báðum kynjum. Vonandi
getum við haldið áfram að gagnrýna
allt sem betur má fara í okkar pínulitla
samfélagi.
Að þessu öllu slepptu þá blöskar
mér hvernig samfélagsmiðlar geta
svipt almenningsálitinu til eins og
hendi sé veifað. Hvernig lýsingarorðin
verða sterkari og sterkari og allt í einu
er hálf þjóðin farin að draga ályktanir
sem virðast ekki byggjast ekki á rökum
heldur einhverskonar hóptilfinningu.
Einn ágætur karlmaður hélt því fram á
facebook að hjúkrunarfræðingar leggi
rithöfundinn í einelti af því að hún sé
söngkona. Hann færir ekki fyrir þessu
rök en þau hljóta að vera einhversstaðar og byggjast á einhverju, -eða hvað?
Ég er alls ekki góð í að díla við
dómhörku og óvægna umræðu,- verð
alltaf hálf smeyk og döpur. Sjálfsagt
ætti ég að vera meiri nagli en svo
finnst mér eiginlega alveg nóg af þeim,
þannig að ég ætla bara að halda áfram
að vera hallærislega viðkvæm. Leiðbeinum endilega um það sem betur
má fara, tökum ekki hvort annað af
lífi í athugasemdum á netinu og í guðs
bænum hjálpum börnunum okkar til
að búa til betri framtíð með góðum,
sönnum, skemmtilegum og ævintýralegum barnabókum!
Bestu kveðjur frá Vermont

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

FRÁBÆR
JÓLATIhLeBimOsóÐkn
Komdu í
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RICCARDO rafstillanlegur tungusófi
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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.

ti
Öll sæ
eg
l
stillan
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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Ég kemst
í jólafíling

Mynd: Ka.is

MARTHA HERMANNSDÓTTIR
KÖLLUÐ Í LANDSLIÐIÐ

M

artha
Hermannsdóttir sem leikur með KA/
Þór í Olís deild kvenna
í handbolta hefur verið kölluð inn í
A-landslið Íslands. Martha sem er 35
ára hefur verið einn besti leikmaðurinn í íslenska boltanum í vetur og
því kærkomið að hún fái nú tækifæri

með landsliðinu.
Landsliðið undirbýr sig undir forkeppni heimsmeistaramótsins 2019 en framundan eru leikir í Makedóníu gegn Tyrklandi,
Makedóníu og Aserbaídsjan. Leikið
er í fjögurra liða riðli og fara allir
leikirnir fram í Makedóníu.

Þ

að er mismunandi hversu vel
eða illa við komum út eftir hátíðirnar.
Ertu hrædd/ur við að klúðra
mataræðinu og þyngjast um jólin?
Lykilatriðið við að halda góðu
mataræði um jólin er að halda sig
við rútínuna og vera ákveðinn í að
fylgja ákveðnum reglum. Það að lifa
heilbrigðum lífsstíl og vera á góðu
mataræði er ekki skyndilausn, það er
langtíma skuldbinding ef við ætlum
að halda góðri heilsu og vera í góðu
líkamlegu ásigkomulagi. Ef að við
pössum okkur ekki um jólin þá getur
tekið margar vikur að komast aftur í
rétt horf. Ég veit.. ég veit.. Grýla sagði
að allt er gott í hófi og allt það. Það
er líka auðvelt að detta í of mikið af

HUGSAÐU Í
FRAMTÍÐ MEÐ
TM APPINU

mandarínum fyrir okkur sem að elskum þær. Þær eru jú líka fitandi ef við
borðum of mikið af þeim.
Ég rakst á áhugaverða mynd þar
sem búið var að setja upp hversu
margir sykurmolar eru í hverjum og
einum gos- og orkudrykk. Kók var
með 29 sykurmola í ½ líter, ekkert
svosem nýtt við það en mér brá við að
lesa um máltíð sem okkur hefur verið tjáð um tugi ára að gefi hraustlegt
útlit, máltíðin inniheldur 35 sykurmola í hverjum ½ líter. Appelsín gefur
einnig um 29 sykurmola þannig að í
½ líter af jólaölinu okkar fáum við um
33 sykurmola. Það er nú allt í lagi að
njóta jólanna en spurningin er hversu
lengi. Byrjuðu jólin ekki 15. nóvember og er ekki þrettándinn jólaslúttið?
Semsagt 7 vikur af jólamat og drykkjum.
Ég get ekki neitað því að jólin eru
alltaf mjög atvinnuskapandi fyrir okkur þjálfarana en er jólahátíðin ekki
komin útí öfgar? Þá meina ég mataræðislega séð? Hér áður fyrr voru
það eplin á jólunum sem breytti útaf
venjunum. Hvað hefur breyst í matarvenjum okkar á síðustu 20 árum yfir
jólin? Fleiri jólahlaðborð, smákökur í 4-7 vikur en ekki bara á sjálfum
jólunum, gosþamb eykst töluvert,
mandarínurnar rjúka út (það er líka
sykur bara ávaxtasykur), fleiri veislur
og jólavertíðin hefur lengst töluvert.
Pistlahöfundur er mikið jólabarn
og vill að fólk haldi hátíðleg jól, þessi
grein
er meira hugsuð sem forvörn heldur en að vera blóta misnotkun á sykri
og salti. Jólin eru jú einu sinni á ári en
þau eru samt farin að teygjast í breyttum venjum á mataræðinu í einar 7
vikur. Og það er FITANDI!

3.

Tvö glös af vatni 15-30 min
fyrir allar máltíðir til þess að
ná að melta matinn sem best.

4.

Mundu að sofa nóg, reyndu
að ná 7-9 tímum í svefni. “Ef
þú vilt halda góðri heilsu skaltu
fara í rúmið sama dag og þú ferð
á fætur”.

5.
6.

Hreyfðu þig á hverjum degi í
minnst 30 mínútur.

Njóttu matarins jafnvel þó
hans sé óhollur, eitt af því
versta sem við gerum er að hafa
samviskubit yfir því sem við erum
að borða.
Njótið jólanna í hófi og sjáumst
hress og klár í heilsusamlegra líferni í janúar.

Í næsta pistil fer Davíð yfir áramótaheitin og markmiðssetningar.
Skoðaðaðu heimasíðuna okkar,
það er ávallt eitthvað spennandi í
boði varðandi, þjálfun, næringu og
lífsstíl. www.heilsuthjalfun.is
Davíð Kristinsson starfar sem:
Heildrænn Heilsuþjálfari
Næringar- og lífsstílsþjálfari
ÍAK Íþróttaþjálfari
Golfþjálfari
david@30.is
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hollustupunktar til
að fylgja í þessar 7
jólavikur (og reyndar
alltaf):

1.

Slepptu ekki máltíðum.
Haltu
þinni rútínu, borðaðu alltaf morgunmat,
hádegismat, millimál
og kvöldmat.
Leyfðu
þér
frekar
að
borða óhollt
eftir matinn.

TM appið er þægileg samskiptaleið fyrir viðskiptavini TM. Í appinu er
aðgengilegt yfirlit yfir allar tryggingar, hvað þær innifela, iðgjöld og fleira. Með
appinu er hægt að tilkynna tjón og fá bætur greiddar nánast samstundis.
Þar er einnig staðfesting á ferðatryggingum og hægt að fá beint samband
við neyðaraðstoð á ferðalögum erlendis.
HUGSAÐU Í FRAMTÍÐ OG NÁÐU Í APPIÐ
Í APP STORE EÐA GOOGLE PLAY

2.

Ef þú
drekkur 1 glas af
áfengum
drykkjum
drekktu þá 1
glas af vatni á
móti.

16. tölublað, 108. 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: Póstdreifing og Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

AÐ Á NORÐAUSTURLANDI
ERU UM ÞAÐ BIL

250.000
PAPRIKUR RÆKTAÐAR
ÁR HVERT MEÐ
JARÐHITA?

www.eimur.is

@ N4Grafík

facebook.com/eimurNA
instagram.com/eimur_iceland
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Mynd/Akureyri.is

Fundað um
forvarnir
á Akureyri
Á

UR TIL ENDURSÖLU Á AKUREYRI:

tað(bílskúr fylgir eigninni). Búseturéttur íbúðarinnar (10%) kr.3.600 þúsund og
falin en orka skv. mæli á kt. notanda).
TURÉTTUR
TIL ENDURSÖLU Á AKUREYRI:
eða samkvæmt
samkomulagi.
Húsnæðissamvinnufélagið
Búfesti hefur lagt
Rúr.
19 Umsækjandi um raðhúsíbúðina fær forgang að bílskúrnum.

grunn að nýju framboði hagkvæmra og nettra
íbúða á Akureyri og á Húsavík. Þingeyjarsveit og
fleiri sveitarfélög hafa sýnt áhuga á samstarfi.

Könnun meðal grunnskólabarna
fengis- og fíkniefnaneysla
ungmenna í framhaldsskól- og foreldra á Akureyri leiðir í ljós að
um var efni fundar í síðustu. samvera unglinga og foreldra samÁ fundinum voru fulltrúar framhalds- kvæmt niðurstöðum „Ungt fólk" hefur
skólanna á Akureyri, fulltrúar Barna- minnkað síðan 2016. Einnig bendir
verndar Akureyrarbæjar, lögreglustjóri, þessi könnun til þess að foreldrar á
yfirlögregluþjónn, sviðsstjóri samfé- Akureyri verji skemmri tíma með
lagssviðs Akureyrarbæjar og áfengis- börnum sínum en aðrir foreldrar á
og fíkniefnaráðgjafi og félagsmála- og landinu. Á fundinum í gær kom mjög
forvarnarfulltrúar Rósenborgar.
skýrt fram að foreldrar gegna lykilÁ fundinum komu fram áhyggjur hlutverki í öllum forvörnum.
Stefnt er að frekari fundahöldum
fólks af stöðu mála á Akureyri. Ungmenni komist inn á skemmtistaði bæj- um þessi mál á næstunni í því skyni
arins þrátt fyrir að hafa ekki aldur til að allir taki höndum saman til að ná
þess. Æ fleiri sem ekki reykja sígarettur utan um þetta vandamál. Liður í því
noti veip og þá færistkr.
í vöxt
að hassolía
er fundur með foreldrum framhaldsmánaðargjald
180
þúsund
sé í veipvökvum. Fram komu áhyggjur skólanema sem verður boðað til fljótaf nemendum undir 18 ára aldri (lög- lega eftir áramót.
aldri) í eftirlitslausum samkvæmum,
bæði í foreldrahúsum og sölum sem
Þessi frétt birtist upphaflega á vef
þeir leigi til skemmtanahalds.
Akureyrarbæjar.

ðhús á góðum stað(bílskúr fylgir eigninni). Búseturéttur íbúðarinnar (10%) kr.3.600 þúsund og mánaðargjald kr. 180 þúsund
ónustugjöld innifalin en orka skv. mæli á kt. notanda).
Mynd: Facebook-síða
Hlíðarfjalls
ns
420 þúsund
og mánaðargjald
sem
ekki
auskr
í desember
eða samkvæmt
samkomulagi. fyrir búseta í Holtateig kr 30 þúsund (fyrir þá félagsmenn
takstæður
bílskúr.
Umsækjandi
um
raðhúsíbúðina
fær
forgang
að
bílskúrnum.
etur verið laus fyrr en í desember með samkomulagi við seljanda búseturéttarins.
R 19 BÍLSKÚR
ínu lagi.
uréttur bílskúrsins kr 420 þúsund og mánaðargjald fyrir búseta í Holtateig kr 30 þúsund (fyrir þá félagsmenn sem ekki sitja
bílskúrGetur
sameiginlega
kemur
til álita
ráðstafaviðhvoru
um
sig sérstaklega. Við þær aðstæður hafa
32og
þúsund).
verið laus fyrr en
í desember
meðað
samkomulagi
seljanda
búseturéttarins.
kja
um
hvort
í
sínu
lagi.
Holtateig forgang að bílskúrnum eftir sínum númerum.
sókn um raðhús og bílskúr sameiginlega kemur til álita að ráðstafa hvoru um sig sérstaklega. Við þær aðstæður hafa búsetar
m Búfesti hsf við Holtateig forgang að bílskúrnum eftir sínum númerum.

Stefnt er að byggingu leigu- og búseturéttaríbúða fyrir
almenning jafnhliða því sem möguleikar eru á nýtingu
stofnstyrkja til að mæta þörfum lágtekjufólks sérstaklega.

2-202
efri hæð í fjórbýlishúsi. Búseturéttur (10%) kr. 3.000 þúsund og mánaðargjald kr
gja 94 fm íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi. Búseturéttur (10%) kr. 3.000 þúsund og mánaðargjald kr 155 þúsund
þjónustugjöld).
öll húsgjöld og þjónustugjöld).
aus
miðað við september-október
eða nánara
með nánara
samkomulagi aðila
um afhendingu.
eptember-október
eða með
samkomulagi
aðila
um afhendingu.

Félag eldri borgara á Akureyri og nágrenni (EBAK) er
beinn aðili að viljayfirlýsingu Búfesti og Akureyrarbæjar
með það að markmiði að byggðar verði hentugar íbúðir í
ÆTI 24-103
herbergja íbúð á jarðhæð
í litlu fyrir
fjölbýli.60Búseturéttur
forgang
ára+. (10%) kr 2.000 þúsund og mánaðargjald kr. 112 þúsund
öll húsgjöld og þjónustugjöld).

sitja
búsetar

155 þúsund

á jarðhæð í litlu fjölbýli. Búseturéttur (10%) kr 2.000 þúsund og mánaðargjald kr. 112 þúsund
aus í október eða með nánara samkomulagi um afhendingu.
þjónustugjöld).
á NA landium
eruafhendingu.
hvattir til að kynna sér áform Búfesti
ða
með nánaraÍbúar
samkomulagi
A
12-410

og gerast félagsmenn.

erbergja 106 fm íbúð á 4.hæð í fjölbýli. Glerlokun á einkasvölum og inngöngusvölum og bílastæði í kjallara + geymslustía
lfhiti og harðparkett á gólfum - öll tæki í eldhúsi og þvottahúsi (AEG). Búseturéttarinnborgun (10%) kr. 4.050 þúsund
ld kr. 190 þúsund (allt innifalið, hiti,rafmagn og öll þjónustugjöld).
maus
íbúð
á 4.hæð í fjölbýli.
Glerlokun
á einkasvölum
og inngöngusvölum og bílastæði í kjallara
í október-nóvember
eða með nánara
samkomulagi
um afhendingu.

+ geymslustía

á heimasíðu
og í síma
452-2888
kett á gólfum -Nánar
öll tæki
í eldhúsi ogwww.bufesti.is
þvottahúsi (AEG).
Búseturéttarinnborgun
(10%) kr. 4.050 þúsund

ur um allar íbúðirnar er til 16.júní.

nd (allt innifalið, hiti,rafmagn og öll þjónustugjöld).
óvember eða með nánara samkomulagi
um afhendingu.
Skrifstofa félagsins í Skipagötu 14, 3 hæð.

irnar er til 16.júní.

Afgreiðslutími kl 10-12 mánudaga til fimmtudags (lokað á föstudögum)
Viðtalstími framkvæmdastjóra eftir samkomulagi.
Sími skrifstofu 452-2888, sími framkvæmdastjóra 869-6680

Skrifstofa félagsins í Skipagötu 14, 3 hæð.
Afgreiðslutími kl 10-12 mánudaga til fimmtudags (lokað á föstudögum)
Viðtalstími framkvæmdastjóra eftir samkomulagi.
Sími skrifstofu 452-2888, sími framkvæmdastjóra 869-6680

STEFNT Á OPNUN Í
HLÍÐARFJALLI ÞRETTÁNDA DESEMBER

Í

vikunni var greint frá því á Facebook-síðu Hlíðarfjalls að snjóframleiðsla
væri hafin í fjallinu snjóbyssur farnar að ganga allan sólahringinn.
Margir skíða og brettaunnendur ættu því að geta farið að telja niður dagana en samkvæmt sömu yfirlýsingu kom fram að stefnt væri á opnun á skíðasvæðinu þann 13. desember næstkomandi.

Ný tískuvöruverslun fyrir konur
í stærðum 14/42 - 32/60

4.990 kr.

5.490 kr.

9.900 kr.

Kíktu á vefverslun okkar á voxen.is
Sendum um land allt!

5.990 kr.

11.990 kr.

6.490 kr.

17.490 kr.

6.490 kr.
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Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
SLEIPNER bógskrúfa
MEKANORD niðurfærslugír SEAMECH vélstýring
VULKAN ástengi
NORIS viðvörunarkerfi
KORSØR skiptiskrúfa

BJÖRG EA 7

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur TEIGNBRIDGE skrúfa
8" hljóðkútur
LASDROP öxulþétti
EUROPAFILTER smursía POLY FLEX vélapúðar
SEPAR forsíur
FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar

Stjórntæki og gírar

R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

www.volundarhus.is

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR

GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS
á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti?
Gildir meðan birgðir endast
Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

VH/18- 04

Skrúfur

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

kynning

Á FERÐ OG FLUGI:

Stækkandi flutningafyrirtæki
á landsbyggðinni
É

g byrjaði með einn bíl,
árið 2016 voru þetta
2–3 bílar en síðan þá
hefur þetta aukist stöðugt, í dag erum við með
sjö bíla og það er einn nýr
bíll á leiðinni fyrir komandi
vetur,“ segir Stefán Þór
Jónsson, bílstjóri og eigandi flutningafyrirtækisins
Á ferð og flugi. Starfsemin hefur dafnað jafnt og
þétt undanfarin misseri en
þegar fyrirtækið var stofnað í mars árið 2015 var
bara einn flutningabíll í eigu
þess.
„Við erum aðallega í
vöruflutningum, keyrum
fyrir Samskip, Eimskip og
Vörumiðlun. Við sjáum líka
um allan áætlunarakstur
með vörur til Mývatns frá
Akureyri. Þetta eru mikið
matvörur, byggingarvörur
og síðan ýmislegt fleira,“
segir Stefán, en bílstjórar
fyrirtækisins fara einnig oft
milli Akureyrar og Seyðisfjarðar í tengslum við ferðir
ferjunnar Norrænu.

Elti ástina til Akureyrar
Stefán Þór Jónsson er
Reykvíkingur en flutti til Akureyrar fyrir tveimur árum,
tók með sér eitthvað af verkefnum sem hann var með
í Reykjavík og síðan hefur
starfsemin bara vaxið: „Ég
byrjaði með flutningabíl
í Reykjavík en kærastan
mín er héðan, hún vildi
flytja norður og ég sló til og
ákvað að sjá hvort ég fengi
eitthvað að gera hér. Ég tók
með mér hluta af vinnunni
norður, Smyrilline-verkefnin
fyrir norðan og svo var ég
alltaf að keyra fyrir Samskip
og Eimskip í Reykjavík líka,
ég sagði þeim að ég væri
að flytja mig norður og það
var ekkert mál.“
Bílstjórarnir hjá fyrirtækinu eru nú orðnir samtals
sex. Stefán Þór Jónsson og
unnusta hans, Sigríður Þorsteinsdóttir, keyra bæði hjá
fyrirtækinu en auk þeirra

eru fjórir aðrir bílstjórar í
fullu starfi.
„Fyrirtækið hefur stækkað mikið síðustu ár, og við
höfum náð að bæta við
okkur tækjum til þess að
sinna þeim verkefnum sem
við erum með,“ segir Stefán.
Eins og komið hefur fram
hér keyrir Á ferð og flugi
mikið fyrir stór og þekkt
flutningafyrirtæki en Stefán
hefur áhuga á samstarfi við
fleiri aðila: „Við erum bara
verktaki og keyrum fyrir
hvern sem er,“ segir Stefán
en þeir sem hafa áhuga á
að nýta sér flutningaþjónustu hans geta hringt í síma
789-1060, sent tölvupóst
á netfangið stebbij@gmail.
com eða haft samband í
gegnum Facebook-síðuna
https://www.facebook.com/
aferdogflugi/

DARTVÖRUR
Í ÚRVALI
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SÖNN
NORÐLENSK
SAKAMÁL

Helstu verkefni lögreglunnar á
Norðurlandi eystra dagana 16.
til 22. nóvember 2018

Síðumúla 35 (gengið inn að aftan) - Sími 568 3920 & 897 1715

JÓLATILBOÐ

Sönn norðlensk sakamál er yfirlit yfir helstu
verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra
í vikunni sem leið. Þessi þáttur er unninn í
samstarfi við lögregluna og er ætlaður til að
upplýsa samfélagið um það fjölbreytta starf sem
lögreglan vinnur og þau saknæmu athæfi sem eiga
sér stað í nærumhverfi okkar daglega.
Mikið hefur verið að gera hjá lögreglu í
umdæminu síðast liðna viku og komu upp
213 lögreglumál. Talsvert var um að ökumenn
voru kærðir fyrir of hraðan akstur og nokkur
umferðaróhöpp rötuðu á borð lögreglunnar. Í
engu tilfelli slasaðist fólk hins vegar.
Í vikunni voru:

n 17 umferðaróhöpp tilkynnt til
lögregluna, öll án alvarlegra slysa.
n 9 ökumenn voru kærðir fyrir of
hraðan akstur.
n 1 ökumaður var stöðvaður vegna
aksturs undir áhrifum fíkniefna.

20% AFSLÁTTUR

Lögreglan á Norðurlandi eystra
var með umferðarátak í vikunni
þar sem sérstök áhersla var lögð
á eftirlit með ljósabúnaði og ökutækja og ljósanotkun, áherslan náði

Dömulúffur
með ull
Nú 5.500 kr. Áður 6.900 kr.

einnig yfir gerð og búnað ökutækja.
Höfð voru afskipti af á annað
hundrað ökumönnum vegna vanbúnaðar ökutækja þeirra. Algengast var að bifreiðar væru eineygðar og einnig bar nokkuð á rangri
notkun ökuljósa. Aðalljós voru ekki
tendruð og bifreiðin því ljóslaus að
aftan. Einnig óku sumir með þokuljós tendruð í þéttbýli.
Þeir ökumenn sem höfð voru
afskipti af fengu áminningu og lofuðu úrbótum.

Dömuhanskar
með ull
Nú 5.500 kr. Áður 6.900 kr.

Herrahanskar
með smellum

Herrahanskar
með loðflís
Nú 5.500 kr. Áður 6.900 kr.

Nú 5.500 kr. Áður 6.900 kr.

Útskrifuðust með
grunnmentun PMTO

Sendum FRÍTT
hvert á land sem er.

Laugavegur 103 við Hlemm | sími 551-5814 | WWW.TH.IS

S

íðastliðinn föstudag útskrifuðust 11 kennarar með grunnmenntun PMTO frá leik- og
grunnskólum Akureyrarbæjar, ásamt
tveimur starsmönnum frá grunnskóla
Fjallabyggðar. Lokaverkefni starfsmanna voru skemmtilega fjölbreytt og
áhugaverð. Frá þessu var greint á vef
Akureyrarbæjar.
Bærinn hefur markað sér þá stefnu
að efla færni foreldra í uppeldi barna
sinna með áherslu á PMTO foreldra-

færni og hefur PMTO grunnmenntun
fagfólks verið hluti af því verkefni síðustu 12 árin.
Á myndinni má sjá hópinn sem lauk
grunnmenntun PMTO ásamt kennurum. Leiðbeinendur á námskeiðinu
voru Dalrós Halldórsdóttir, félagsráðgjafi og PMTO meðferðaraðili,
Helga Vilhjálmsdóttir, sálfræðingur og
PMTO meðferðaraðili, og Guðbjörg
Ingimundardóttir, félagsráðgjafi og
PMTO meðferðaraðili.

Kíktu í

Kombó
kkar!
til ok

Mán-Fös 08:00 – 21:00
Helgar 10:00 – 21:00

KOMBÓ
MILLI KOMBÓ

STÓRT KOMBÓ

hálf samloka og stór djús

heil samloka og stór djús

1.790 kr.

2.190 kr.

LÍT ID KOMBÓ

GOS KOMBÓ

hálf samloka og lítill djús

heil samloka og gos

1.590 kr.

1.690 kr.

32,462600
// s.@lemon.is
462 5552
Glerárgötu 32, 600,Glerárgata
Akureyri
5552 Akureyriakureyri
akureyri@lemon.is // www.lemon.is

www.lemon.is
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VIÐTAL

Svanur Zophoníasson var um borð í Harðbaki þegar Estonia keyrði í hlið togarans.

Ætlaði að synda undan
skipinu upp á ísjaka
A

ðfaranótt laugardagsins 22.
júlí árið 1984 fellur sennilega
seint úr minni skipverjanna
um borð í togaranum Harðbaki EA
303 frá Akureyri. Togarinn var á veiðum um 47 sjómílur suðvestur af Horni
á svokölluðu Strandagrunnshorni.
Mikil þoka var á svæðinu, skyggni lítið
og hafís allt um kring. Undir miðnætti
þegar Harðbakur var að toga sást skip á
radarnum nálægt þeim stað sem Harðbakur var að veiðum og virtist sem það
stefndi beinustu leið á togarann. Skipið færðist nær þrátt fyrir þokulúðra
og aðrar aðvaranir. Skyndilega birtist stefni þess úr þokunni. Nokkrum
augnablikum síðar skall sovéska
skemmtiferðaskipið Estonia á Harðbak af svo miklu afli að stefnið, merkt
hamri og sigð á rauðri stjörnu, gekk á
annan metra inn í hlið togarans. Estonia var fimm þúsund tonn að stærð. Sex
metra langt gat kom á bakborðshlið
Harðbaks en vegna þess hversu ofarlega það var komst sjór ekki um borð í
togarann. Höggið var slíkt að Harðbakur skall u.þ.b. 60-70 gráður á hliðina en
náði að rétta sig af. Mikil mildi þykir að
ekki fór verr. Ekki varð manntjón við
áreksturinn en skemmdir á Harðbaki
voru miklar. Estonia skemmdist einnig
töluvert og eldri borgurum sem voru í
meirihluta þeirra sem voru um borð var
illa brugðið. Þegar Harðbakur komst á
réttan kjöl aftur hífðu skipverjar inn
trollið og sigldu til Akureyrar í samfloti
með hinu sovéska skemmtiferðaskipi.
Þangað komu skipverjar á Harðbaki
seinni part laugardagsins, sennilega
dauðs lifandi fegnir því að fá fast land
undir fótum eftir svaðilfarirnar. Fjallað var um málið í dagblöðum dagana
eftir áreksturinn. Síðan þá hefur lítið
farið fyrir umfjöllun um áreksturinn
og hættuástandið sem skapaðist úti á
opnu hafinu. Einn af skipverjunum
24 um borð í Harðbaki hið örlagaríka
kvöld var Svanur Zophaníasson. Svanur er giftur, fjögurra barna faðir og
starfar í dag sem tölvuumsjónarmaður
í grunnskólum Akureyrar. Svanur, sem
var 18 ára þegar atburðirnir áttu sér
stað, féllst á að rifja upp atburðarásina
á Strandagrunnshorni fyrir rúmum 34
árum síðan með Grenndargralinu.

Höfðum ekki grun um hvað
við áttum í vændum
Manstu eftir aðdragandanum að
árekstrinum, hvar þið eruð að veiðum

og hvað þú ert að gera áður en höggið
skellur á ykkur?
„Ég man nákvæmlega hvað gerðist þetta föstudagskvöld. Við vorum á
Halanum að toga innan um mikinn ís.
Við vorum búnir að vera u.þ.b. viku á
sjó og vorum komnir með 170 tonn.
Aflinn átti eftir að koma sér vel þar
sem hann hefur sennilega átt sinn þátt
í því að skipið náði að rétta sig af. Það
var þoka en alveg blankalogn. Þegar
ís er þetta nálægt eins og var í þessu
tilfelli og alveg blankalogn þá myndast mistur. Það myndaðist svartaþoka
og hún getur orðið mjög þétt. Stundum sást glitta í bláan himin því við
aðstæður sem þessar þá er í rauninni
heiðskýrt en þokan byrgir manni sýn.
Skyggni var því lítið sem ekkert. Fjöldi
annarra skipa var að toga í grennd við
okkur því veiðin var búin að vera fín
þarna á þessum slóðum. Ég man að
einhverra hluta vegna náðist sjónvarpsmerkið þetta kvöld. Við náðum
RÚV sem var mjög sjaldgæft. Við
sem vorum á vakt vorum í borðsalnum að horfa á bíómynd. Hinir voru
sofandi. Við höfðum því ekki grun
um hvað við áttum í vændum. Skipstjórinn, Sigurður Jóhannsson, var
farinn að átta sig á því í hvað stefndi
því hann var búinn að vera að fylgjast
með þessu skipi í radar. Hann sá þetta
allan tímann gerast. Þetta atvikast
samt allt svo hratt og aðdragandinn
var stuttur. Þegar Sigurður áttaði sig
á alvarleika málsins brást hann við
með því að bakka alveg á fullu. Fyrir
honum vakti að bakka úr aðstæðum
og forða þannig árekstri. Þarna áttuðum við hinir okkur á því að ekki væri
allt með felldu. Okkur datt reyndar
ekki í hug sú sviðsmynd sem síðar átti
eftir að blasa við okkur. Við höfðum
einfaldlega ekki hugmyndaflug í það.
Við héldum að við hefðum fest trollið í botni og þess vegna værum við
að bakka. Fyrstu viðbrögð voru þau
að við fórum allir að bölva. Lætin eru
svo mikil þegar verið er að toga og svo
allt í einu er þrykkt í bakk. Það titraði allt og nötraði. Eftir á að hyggja er
ljóst að þessi ákvörðun skipstjórans
varð til þess að bjarga því að ekki fór
verr. Þrátt fyrir hinar ýmsu tilraunir
til að vara skipstjóra sovéska skipsins
við hélt hann ótrauður áfram í áttina
til okkar. Þarna lá ég á bekk, grunlaus
um að andartaki síðar ætti skemmtiferðaskip eftir að keyra á okkur og ýta

okkur á hliðina.“

Hugsaði um það eitt hvernig
ég ætlaði að bjarga mér.
Geturðu lýst atburðarásinni þegar
Estonia keyrir inn í hliðina á Harðbaki?
„Jú sjáðu til, öll lætin sem urðu
þegar við bökkuðum var aðeins byrjunin. Í kjölfarið kom feiknarlegt högg.
Áreksturinn kom mér algjörlega í
opna skjöldu. Ég vissi ekki hver djöfullinn gekk á þegar höggið kom. Það
vissi enginn hvað hafði gerst. Fyrsta
hugsunin var hvort við hefðum keyrt
á ís. Það voru jú stórir borgarísjakar
þarna á víð og dreif. Það er svo merkilegt að þrátt fyrir lætin sváfu sumir
þau af sér. Þeir vöknuðu þegar skipið byrjaði að halla. Þeir vissu ekki
hvaðan á sig stóð veðrið þegar þeir
áttuðu sig á því að þeir voru komnir
upp við vegg. Svo opnuðu þeir dyrnar
allir sem einn, gægðust fram á gang
og kölluðu í kór; „hvað er í gangi?“
Þá lágu þeir bara á gólfinu, hallinn
var svo mikill. Ég sé ennþá fyrir mér
kokkinn þar sem hann stóð í dyrunum með bakka fullan af veitingum
þegar halli var kominn á skipið. Þetta
augnablik situr fast í minningunni.
Annað er mér minnisstætt. Um borð
var einn maður sem var svo latur að
hann nennti ekki fram úr rúminu til
þess að athuga hvað hafði gerst og hélt
áfram að sofa þó skipið væri byrjað
að halla. Hann snéri sér bara á hina
hliðina. Hann hefði sennilega sokkið
með skipinu vegna þess hversu latur
hann var. Á meðan við hinir reyndum að fóta okkur í öllum látunum
sagði hann hinn rólegasti „Ég hélt við
hefðum keyrt á ísjaka“. Í þessum sérstöku aðstæðum var eitthvað sem sagði
mér að henda mér út úr borðsalnum
og á nærliggjandi vegg. Þá var hallinn
orðinn slíkur að ég hljóp eiginlega á
veggnum og náði einhvern veginn
að klóra mig áfram eftir ganginum, í
gegnum dyr í átt að blóðgunarkörum.
Þarna var ekkert sem benti til annars
en að skipinu væri að hvolfa. Það var
svo gott sem komið á hliðina. Ég hljóp
að körunum sem voru á hliðinni rétt
eins og annað um borð, stökk upp á
stiga sem var þarna fyrir framan mig
og náði að klifra á höndunum upp
stigann. Þarna hugsaði ég um það eitt
hvernig ég ætlaði að bjarga mér og
varð hugsað til ísjakanna. Ég hugsaði

leið til að synda undan skipinu og upp
á einn ísjakann. Ég ætlaði að bjarga
mér. Ég ætlaði ekki að drukkna. Þetta
var fyrir tíma flotgallanna svo ég var á
peysunni einni og hefði því sennilega
drepist fljótlega í ísköldum sjónum.“

Sá alla ævina fyrir mér.
Laskaður togari úti á rúmsjó, hættuástand, engir flotgallar og þú stendur
andspænis því að fara niður með skipinu, einn og yfirgefinn.
„Já þarna var ég einn. Ég var ungur ólíkt sumum um borð. Þeir komust
ekki eins hratt yfir eins og ég. Ég var
langfyrstur þarna upp stigann. Á
þessu augnabliki komst aðeins eitt að;
hver bjargar sér sjálfur. Það var bara
þannig. Í aðstæðum sem þessum er
tíminn svo lítill til að bregðast við. Við
vissum allir hvað það þýddi ef skipinu
myndi hvolfa. Þá þyrfti ekki að spyrja
að leikslokum. Sjálfsbjargarviðleitnin var því ofar öllu. Ég upplifði mjög
einkennilegt augnablik þarna þar sem
ég leitaði að leið út úr þessum ógöngum. Á þessum stutta tíma meðan ég
reyndi að bjarga mér, að ég hélt frá
sökkvandi skipi, sá ég alla ævina fyrir
mér. Þetta er eiginlega svo skrítin lífsreynsla að það er ómögulegt að reyna
að útskýra hana með góðu móti. Ég
man alveg nákvæmlega hvernig ég
hugsaði, 18 ára gamall gutti hlaupandi
um á hallandi skipi úti á ballarhafi.
Þá varð umsnúningur því í miðjum
hamaganginum fór skipið að rétta sig
af. Eftir stóð samt spurningin hvort
gat var komið á skipið neðan sjólínu.
Ég geri mér ekki grein fyrir því hvað
leið langur tími frá því að skipið fór
að halla og þangað til það rétti sig af.
Í minningunni finnst mér eins og það
gætu hafa verið 5-10 mínútur, ofboðslega hægar mínútur.“

Sjokkið kom eftir á.
Það hlýtur að hafa verið mikill léttir
þegar þér verður ljóst að skipið er farið
að rétta sig af. Hvað tekur þá við?
„Já, það var vissulega mikill léttir.
Við hlupum um allt, niður í lest og
fram og aftur. Blessunarlega var ekkert
gat fyrir neðan sjólínu svo við hífðum
inn trollið. Við tókum til við að gera
björgunarbátana klára því við vissum
ekki hvert ástand skipsins var og vorum því við öllu búnir. Við nánari eftirgrennslan kom gat í ljós ofan sjólínu
og það í tveimur klefum skipsins, hjá

skipstjóranum og Steinþóri Ólafssyni
vélstjóra. Hann var sofandi inni í klefanum þegar áreksturinn varð. Þegar
hann vaknaði var stefnið á Estoniu það
fyrsta sem mætti honum þar sem það
hafði rifið sig leið inn í klefann hans.
Þar sat Steinþór fastur í dágóðan tíma
fyrst eftir áreksturinn, komst hvorki
lönd né strönd. Hann var í afleysingum sem var kannski heppilegt því sá
sem hann leysti af var kominn um sjötugt. Steinþór var ungur og hraustur
og því mögulega betur undir þetta búinn. Nokkru seinna, um það leyti sem
skipið hafði rétt sig af rölti Steinþór í
klefann og kíkti út um gatið. Við honum blasti hópur sovéskra eldri borgara
sem störðu á hann gapandi af undrun
en þó fyrst og fremst skelfingu lostnir.
Rússarnir buðust í framhaldinu til að
senda lækni yfir til okkar. Þeir héldu
að einhverjir úr okkar hópi hefðu slasast sem var þó ekki raunin. Á meðan
öllu þessu stóð gafst enginn tími til að
átta sig á áfallinu sem þessu öllu fylgdi.
Sjokkið kom eftir á, þegar var orðið
ljóst að okkur yrði ekki meint af. Ekki
síst þegar manni varð ljóst hvað mátti
litlu muna. Alger tilviljun réði því að
Harðbakur fékk stefnið á Estoniu þar
sem styrkurinn var mestur, á horninu
á brúnni. Alveg með ólíkindum. Hefði
stefnið komið örlítið framar og ekki
lent á brúnni, hefði það haldið áfram
og skorið sig í gegn. Hefði það komið aftar væri ég ekki hér til frásgnar
frekar en félagar mínir.“

Mikið fjör á leiðinni í land
Skipin tvö sigla svo saman til Akureyrar, ekki satt?
„Jú, þegar við vorum búnir að hífa
var ákveðið að við myndum fylgja
Estoniu til Akureyrar. Viðbragðsaðilar
voru tilbúnir ef ske kynni að við þyrftum aðstoð. Skipin í kringum okkur
voru búin að hífa upp trollin og voru
í startholunum. Þar sem tjónið var
ofan sjólínu var tekin ákvörðun um
að við myndum sigla hjálparlaust og
Rússarnir lulluðu á eftir okkur. Eftir
hálftíma siglingu vorum við komnir út
úr þokunni og ísnum. Siglingin til Akureyrar gekk vel en tók auðvitað töluvert lengri tíma en undir eðlilegum
kringumstæðum. Það kannski hljómar einkennilega núna en það var mikið
fjör hjá okkur á leið í land eftir aðeins
vikulangan túr en fínan afla. Við notuðum tímann á leiðinni til að þrífa og
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Skemmtiferðaskipið
Estonia var smíðað í Austur-

Nýjar lóðir á Siglufirði

-Þýskalandi. Skipið endaði sem
brotajárn í Tyrklandi árið 1997.

lausar til umsóknar

Harðbakur hefur fengið nýtt hlutverk
sem rannsóknarskipið Poseidon. Mynd:
Haukur Sigtryggur Valdimarsson.

að greina þarna á milli. Það má því
hugsa sér að Rússinn hafi haldið að
Harðbakur væri ísjaki en ekki skip.
Það breytir ekki því að ákvörðunartaka hans er í hæsta máta undarleg
því honum á að vera ljóst að einhver
fyrirstaða er. Harðbakur var þúsund
tonna skip og hefði ekki átt að fara svo
auðveldlega framhjá honum. Ég verð
þó að segja að þessir atburðir hafa
ekki ásótt mig í seinni tíð. Mér finnst
hins vegar merkilegt hvað þeir eru
fastir í minningunni ennþá og jafnvel
smáatriði eins og hvar félagar mínir
um borð voru staddir þegar ósköpin
dundu yfir.“

Þetta var risastórt slys
ganga frá. Þrátt fyrir óþægilega „náin
kynni“ við Estoniu og Rússana um
borð, átti ég engin samskipti við þetta
fólk, hvorki kvöldið sem áreksturinn
varð né á eftir þegar skipin tvö sigldu
saman í land. Aldrei nokkurn tímann
hef ég heyrt hina hliðina á málinu og
ekki veit ég hvað varð um Estoniu.
Mér finnst þó eins og ég hafi heyrt um
komu skipsins til Akureyrar einhverjum árum síðar. “

Fengum aldrei tjónið bætt
Þegar rykið settist og mönnum gafst
tími til að fara yfir atburðarásina,
fékkst þá ásættanleg niðurstaða í
málinu um hvað raunverulega gerðist
þessa nótt?
„Sjópróf fóru fram lögum samkvæmt. Ég hef aldrei séð þau. Það
var einhver umfjöllun um þetta í
fjölmiðlum fyrst á eftir en svo datt
allt í dúnalogn. Ég man ekki eftir að
hafa séð nokkrar niðurstöður birtar, engin almennileg málalok að mér
fannst. Meira svona þögn. Ef svona
lagað myndi eiga sér stað í dag er ég
hræddur um að eftirfylgnin yrði meiri
og umfjöllunin einnig. Það var aldrei
nokkur vafi á því að rétturinn var okkar megin því við vorum með veiðarfærin úti. Ég hef stundum velt því fyrir
mér, í ljósi þess að við vorum í 100%
rétti, hvers vegna við í áhöfninni fengum aldrei tjónið bætt sem við urðum
fyrir. Við vorum jú í landi í 4-5 vikur
á meðan skipið var í slipp og urðum
fyrir tekjumissi. Við fengum engin
laun á meðan skipið var í viðgerð.
Ég get ekki ímyndað mér annað en
útgerðin hafi fengið greitt alveg upp
í topp og fengið veiðitapið bætt sem
af þessu hlaust. Þetta óvænta frí varð
reyndar til þess að ég komst í Atlavík
um verslunarmannahelgina þar sem
ég sá Ringo Starr troða upp með Stuðmönnum. Við gerðum ekkert í þessu á
sínum tíma, maður var kannski bara
svo ungur og vitlaus. Þá finnst mér ég
aldrei almennilega hafa fengið svör
við því hvað rússneska skipstjóranum
gekk til. Áður en áreksturinn verður er
togari frá Skagafirði að lóðsa skemmtiferðaskipið út úr ísnum og hafði gert
það í einhvern tíma. Svo virðist sem
skipstjórinn hafi án nokkurs fyrirvara
ákveðið að hætta að þiggja leiðsögn
togarans. Hann snéri skipinu við og
stefndi beint á okkur! Þetta er svo
galið að það nær ekki nokkurri átt.
Enginn okkar skildi hvað skipið var að
gera svona langt úti. Skipstjórinn hefði
ekki þurft annað en sigla örfáar mílur nær landi og þá hefði hann komist
út úr þokunni. Þá hefði hann verið á
auðum sjó. Þetta var mjög óvenjulegt.
Radartæknin sem skip á þessum tíma
þurftu að reiða sig á var vissulega með
þeim hætti að skip og ísjakar runnu
saman í eitt. Það gat því verið erfitt

Hvernig horfir þessi reynsla við þér í
dag nú þegar rúm 34 ár eru liðin?
„Atburðirnir urðu ekki til þess að
ég hætti á sjó, ég hélt áfram og við allir
sem gengum í gegnum þessa raun. Ég
fór í Stýrimannaskólann eftir þetta. Satt
best að segja hef ég lítið hugsað um
þessa reynslu í rúma þrjá áratugi. Jú,
auðvitað þegar ég hugsa til baka sé ég
að þetta var risamál. Þetta var risastórt
slys og á þessum tíma bauðst manni
engin áfallahjálp. Eitthvað sem ég geri
ráð fyrir að boðið yrði upp á í dag. Það
var bara bitið á jaxlinn og ekki verið að
blása hlutina út. Gott dæmi um þetta er
hvernig við ungu strákarnir um borð
reyndum að slá öllu upp í grín eftir
áreksturinn. Við töluðum um að fyrst
þetta þurfti að gerast og engum varð
meint af þá hefði úr því sem komið var
bara verið best að Harðbakur sykki.
Við hefðum gúmmíbáta til að koma
okkur yfir til Rússanna og þar gætum
við þá allavega drukkið okkur fulla á
leiðinni í land. Það er svo skrítið hvað
getur flogið í gegnum huga manns á
ögurstundu sem þessari. En það eina
sem skiptir máli í dag er að enginn
slasaðist í þessum hildarleik, ekki svo
mikið sem marblettur. Það er ekki síst
Sigurði skipstjóra að þakka. Ákvörðun
hans um að bakka þegar hann sá sovéska skipið nálgast varð okkur til lífs.“
Sjópróf vegna árekstursins fóru
fram eftir að skipin tvö komu í land. Ef
marka má blaðaskrif þessa tíma leiddu
prófin m.a. í ljós að skipstjóri Estoniu
taldi sig ekki hafa komið auga á Harðbak á radar. Þrátt fyrir fullyrðingu skipstjórans þar að lútandi er ekki annað að
sjá af umfjöllun blaðanna en að mönnum hafi láðst að kanna ástand radarsins
þegar sjópróf fóru fram. Estonia hafði
verið á siglingu innan um ís í 12-14
klukkustundir áður en það rakst á
togarann. Skipstjóri togarans Skafta frá
Sauðárkróki sem var á svæðinu, bauð
sovéska skipstjóranum stýrimann sinn
til að lóðsa skipið út úr ísnum. Sá sovéski þáði ekki boðið. Þess í stað sendi
hann sinn eigin stýrimann um borð í
Skafta til að skoða sjókort og þiggja
ráðleggingar. Í framhaldinu fylgdi
Estonia skagfirska togaranum í einhvern tíma. Við sjópróf bar mönnum
ekki saman um hvað gerðist í kjölfarið. Skýring skipstjóra Estoniu var sú að
skipið hefði verið að elta Skafta þegar
Harðbakur birtist þeim skyndilega og
þá hafi árekstur verið óumflýjanlegur.
Skipstjóri Harðbaks taldi þessa skýringu ekki halda vatni. Hann taldi víst
að Estonia hefði beygt af leið, frá Skafta
og í átt að Harðbaki. Ósamræmi málsaðila var því mikið í þessu lykilatriði
málsins. Sigurður Eiríksson stjórnandi
sjóprófanna lét hafa eftir sér í Morgunblaðinu þann 25. júlí 1984 að „líklega
væri sökin sovéska skipsins.“
Brynjar Karl Óttarsson

Fjallabyggð auglýsir lausar til umsóknar 6 lóðir fyrir fjölbýlishús og eina einbýlishúsalóð. Lóðirnar eru staðsettar á gamla malarvellinum
miðsvæðis í bænum. Í nýju deiliskipulagi svæðisins er gert ráð fyrir þremur fjögurra íbúða húsum á tveimur hæðum, þremur 4-5 íbúða
húsum á tveimur hæðum ásamt bílgeymslum og einu einbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipulagsuppdrætti ásamt skilmálum má finna á
heimasíðu Fjallabyggðar: www.fjallabyggd.is/malarvollur
Þeir sem vilja byggja í Fjallabyggð greiða lágt lóðarúthlutunargjald ásamt byggingarleyfisgjaldi og greiða síðan gatnagerðar- og tengigjöld. Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð sem er ört vaxandi bæjarfélag með rúmlega tvö þúsund íbúa og afþreyingarmöguleikar eru
nánast ótæmandi.
Nánari upplýsingar gefur Ármann V. Sigurðsson deildarstjóri tæknideildar (armann@fjallabyggd.is)
eða Gunnar I. Birgisson (gunnarb@fjallabyggd.is) í síma 464 9100.
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Ó, ÞVÍLÍK FEGURÐ! MA, CHE BELLA RAGAZZA!
Þ

að hefur örugglega verið
hvíslað á bæjum í Eyjafirði
þegar kvisaðist út að Kristjana Jóhanna dóttir Gunnlaugs
Briem kammerráðs á Grund hygði
á utanför haustið 1823. Einhverjir
hafa vafalaust talið þetta borðleggjandi enda bráðgáfuð stúlka og
eðlilegt að hennar líkir vilji skoða
sig um í heiminum. Aðrir hafa
mögulega hrist laumulega kollinn,
fundið til með Gunnlaugi að missa
stúlkuna utan, sennilega fyrir fullt
og allt. Ekki er heldur loku fyrir
það skotið að einhverjir eyfirskir
sveinar hafi misst út úr sér blótsyrði enda var Kristjana Jóhanna
sláandi fögur, sú fegursta í öllum
firðinum. Á því lék enginn vafi.
Útgáfu á lífshlaupum kvenna
byggðri á sagnfræðilegum heimildum hefur vaxið fiskur um hrygg
undanfarin ár, hvort sem um er
að ræða alþýðustúlkur eða þær
sem tilheyrðu efri stéttum landsins. Enn hallar þó óneitanlega á
konur hvað blaðsíðufjölda og útgáfu varðar. Þegar 100 ára árstíðar
kosningaréttar kvenna var minnst
mátti greina vaxandi áhuga á að
skrásetja líf og tilveru kvenna með
svokölluðum ömmusögum. Þar
fóru karlar og konur í sannkallaða
fjársjóðsleit. Með gull og gersemar úr fortíðinni í báðum höndum
sögðu afkomendur frá, t.d. í ritröð
RIKK sem bar yfirskriftina Margar
myndir ömmu. Sama ár var einnig
haldin ráðstefnan Ömmur fyrr og
nú í Háskólanum á Akureyri.
Enn er af nógu að taka. Sögu Jóhönnu fögru hefur verið gerð eins
góð skil og heimildir þá gáfu tilefni

til. Saga hennar er þó miklu viðburðaríkari og merkilegri en nægilegt sé að gera henni skil í æviþætti
í annars stórgóðri bók Benjamíns
Kristjánssonar Eyfirðingabók I.
Jóhanna fagra hét Kristjana
Jóhanna Gunnlaugsdóttir Briem.
Hún fæddist árið 1805 og ólst upp
á Grund í Eyjafirði. Eftir að hafa
slitið barnsskónum sigldi hún til
Kaupmannahafnar og átti aldrei
eftir að búa á Íslandi aftur. Fegurð
hennar sló samferðamenn í rot
hvar sem hún drap niður fæti. Hún
naut þess að búa og nema á heimili aðalsmanna í Danmörku en hélt
síðar með fósturforeldrum sínum
Birgi og Benedicte Thorlacius til
Suður-Evrópu. Áfangastaðurinn
var borgin eilífa, Róm.
Á ferðalagi sínu um meginland
Evrópu hitti Jóhanna fagra helstu
broddborgara þess tíma og svikahrappa, tefldi við fyrirmenni og
steig dans með aðlinum eins og
henni einni var lagið. Fósturfjölskyldan fann henni fljótlega heppilegt mannsefni, auðkýfing nokkurn
í París. Jóhanna fagra sá þó aðeins
einn mann. Það kann kannski að
koma á óvart að sá sem hneppti
hjarta stúlkunnar var doktor í fornmálum. Hvort hann talaði móðurmál Jóhönnu fögru skal ósagt látið
í bili en Carl Wilhelm Shütz og
Jóhanna fagra gengu í hjónaband
1831 og bjuggu nær alla sína tíð í
Þýskalandi.
Reisubók Jóhönnu fögru spannar spennandi en jafnframt viðsjárverða tíma í Evrópu. Samfélagsgerðin tók stakkaskiptum á 19. öld
með hraðri uppbyggingu borga og

iðnaðar. Rétt eins og á fyrri öldum
voru konur að mestu settar hjá þrátt
fyrir að spila lykilhlutverk í samfélaginu. Var Jóhanna kvenskörungur? Varla. En í brjósti hennar bjó
dirfska og þor. Hún þráði meira en
Ísland gat gefið henni. Ævi hennar
er ævintýri líkast þar sem hún hrífur helstu lista- og stjórnmálamenn
álfunnar ,,með sínum bláu augum,
dásamlega hári og norrænu reisn“.
Vínarvalsar og keisarahallir koma
samt ekki í stað engjanna á Grund
og í erilsömu og háværu borgarlífi
hugsaði hún heim í Eyjafjörðinn
dag hvern.
Grenndargralið fagnar 10
ára afmæli um þessar mundir. Á
undanförnum fjórum árum hefur
bókaútgáfa verið fyrirferðarmikil í starfsemi Gralsins. Nú þegar
Grenndargralið stefnir hraðbyri í
átt að nýjum áratug er ánægjulegt
að segja frá því að vinna við að
skoða merkilega sögu Kristjönu
Jóhönnu Gunnlaugsdóttur Briem
er hafin. Undirrituð grúskar nú í
heimildum um þessa merkiskonu
og leyfir henni að leiða sig næstu
misserin frá hlaðinu á Grund
til Bielefeld með viðkomu á ótal
dansiböllum. Ekki er útilokað að
áhugasamir um Jóhönnu fögru geti
lesið sér frekar til í bók um hana að
grúskinu loknu.
Framundan er spennandi leit að
gersemum innanlands sem utan,
brotum héðan og þaðan sem ætlunin er að raða saman í heildstæða
mynd – Myndina af Jóhönnu fögru.

Kristjana
Jóhanna Gunnlaugsdóttir
Briem frá Grund
í Eyjafirði.

Hildur Hauksdóttir

er allt klárt
fyrir veturinn?

Dráttarvélar, liðléttingar, sanDDreifarar, snjótennur, snjóblásarar,
ísskröpur, kasttennur, unDirtennur, vegheflar, vegsópar, krókheysi,
sturtuvagnar, flatvagnar, kerrur, kranar og margt fleira!
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Lopinn hefur sinn karakter
og sín sterku einkenni
L

opinn er einstakt náttúruefni sem hefur sinn karakter
frá íslensku sauðfé með sitt
tog og þel. Framleiðsluferlið er að
mörgu leyti flókið og þarf nána
samvinnu frá bónda til spuna. Það
þarf allt að koma saman: góð ull,
natni bænda við búskapinn, fagmannlegur rúningur, flutningur
um vetrartíma um allt land, ullarþvottur á Blönduósi og reynsla
spunafólks í Mosfellsbæ. Lopinn
hefur stóran aðdáendahóp, ekki
bara á Íslandi heldur um allan
heim. Hann er kannski ekki mýksta
bandið og kitlar suma pínulítið, en
hann er hlýr, fallegur og sterkur,“
segir Sigurður Sævar Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Ístex, fyrirtækis
sem hefur haldið á keflinu í íslenskri
lopavinnslu frá 1991 eftir Álafoss.
„Bændur eiga 80% í félaginu,
ásamt almennum fjárfestum. Við
erum ekki með verslun sjálf heldur
seljum bara beint í búðir og til fyrirtækja, ekki bara á Íslandi, held-

ur um nánast allan heim. Lopinn
fer mjög víða og er vinsæll meðal
ákveðins hóps enda eru ekki margir
í svona framleiðslu á heimsvísu,
á svona 100% náttúrubandi með
sögu með rætur til íslenskra víkinga
og víkingakvenna,“ segir Sigurður.
Ístex hefur notið þeirrar gæfu
að bjóða með vörumerkinu Lopa
margs konar vörulínur eins og
Plötulopa, Álafosslopa, Bulkylopa,
Léttlopa og Einband. Einbandið
verður til að mynda 50 ára á
næsta ári. Ístex framleiðir og selur
einnig ullarteppi, gefur út handprjónabækur með fjölbreyttri
hönnun og framleiðir vélprjónaband.
„Nýlega hefur orðið sú nýjung
í starfseminni að bætt var við
blöndunarklefum á Blönduósi,
sem gerir hráullina betri og mun
jafnari,“ segir Sigurður. Þá er verið
að vinna með bændum að auka
verðmæti ullarinnar með fræðslumyndböndum og heimasíðunni
www.ullarmat.is.
Að sögn Sigurðar eru fastir
starfsmenn 43, en við önnur árstíðabundin verkefni þá bætast við
um 10 manns sem verktakar eða
starfsmenn.
Sjá nánar um úrvalið, sölustaði,
samstarfsaðila, uppskriftir og
margt fleira á vefsíðunni istex.is.
„Fyrir utan lopa og garn selur Ístex ullarteppi en ekki aðrar
framleiðsluvörur úr efninu, aðrir sjá
um að framleiða slíkar vörur og við
þjónustum þá sem við best getum.
En Ístex gefur líka út prjónabækur
sem njóta mikilla vinsælda og nú er
komin út ný prjónabók eftir Védísi
Jónsdóttur hönnuð sem hefur
fengið frábært lof.“n

Dreifðu
varmanum!
-sparaðu kyndinguna

16.
4. tölublað
tölublað
108.
7. árgangur
árgangur
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Frábært
jólaverð

Hypervolt

Eins og fætur toga

Frábært
jólaverð

Hypershere

Frábært
jólaverð

24.990 kr.

• Nuddkúla með 3 stillingar á víbring sem
veitir nákvæma og djúpa bandvefslosun
• Fer dýpra inn í vöðvann
• Eykur blóðflæði
• Endurhlaðanleg Lithium-Ion rafhlaða

Frábært
jólaverð

69.990 kr.

Einstök víbrandi nuddbyssa.
Hypervolt er fyrsta alvöru græjan á viðráðanlegu
verði sem þú getur notað til að nudda auma vöðva,
frábær hvort sem er fyrir einstaklinga eða
meðferðaraðila.

Frábær jólagjöf!

Vyper

29.990 kr.

Frábært
jólaverð

1.990 6.990 kr.
Feetures sokkar

• Þrjár stillingar á víbring.
• Fer lengra inn í vöðvann og fer
betur með hann en venjuleg rúlla.
• Vyperinn er miklu fljótari að vinna
en venjuleg foamrúlla.
• Hefur fengið mikla umfjöllun, fjölda
verðlauna og viðurkenninga.

• Feetures eru með nálægt 40%
markaðshlutdeild í USA
• Feetures eru með „heel lock“ og
renna ekki niður, saumalaus
táhetta, sérgerðir fyrir vinstri og
hægri fót.
• Þrýstisokkarnir auka blóðflæðið í
gegnum vöðvann.
• Frábært við beinhimnubólgu og
öðrum festuvandamálum.

3.990 kr.*
Icespike hálkuskrúfur
HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 813002

Skrúfugaddar sem eru settir undir
hlaupaskó, vinnuskó og aðra skó sem nota
á í hálku.
• Endast yfir 800 kílómetra eða lengur en
nokkur önnur hálkuvörn
• Frábærir undir vöðlur og vinnuskó
• Skemma ekki skóna, ekkert mál að
skrúfa úr
* Verð kr. 3.990 ef við setjum undir skóna,
kr. 4.990 með skrúfjárni og auka skrúfum

Frábært
jólaverð

7.990 kr.

Léttir á verknum

SUNDLAUG AKUREYRAR
(4. júní – 28. ágúst)
Afgreiðslutími

jarlind

.gong

vo
1 Kópa

Skór ársins!

Ofoos sandalar

Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Mánudaga - föstudaga
Mánudaga
– föstudaga
6:4521:00
06.45
- 21.00
Laugardaga
Laugardaga
og sunnudaga
8:0021:00
Sunnudaga
09.00
- 19.00

Brooks skór

17.990 24.990 kr.

SUNDLAUG AKUREYRAR
8:0019:30

Ofoos sandalinn er hannaður fyrir betri endurheimt
eftir erfiði. Loksins komin dúnamjúkur sandali sem
er góður fyrir fæturnar og á góðu verði.
• 37% meiri höggdempun en venjulegir foam skór
• Ofoom ýtir högginu við niðurstig út til hliðanna
• Minnkar álag á sárar fætur, hné og bak
• Lokaðar foam sellur loka á táfýlu
• Má þvo í þvottavél og fljóta í vatni
• Bakteríufráhrindandi fótbeð

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?

hlaupaverslunum
í USA og í Evrópu 3. ár í röð.
Vetrartími
frá
Adrenline söluhæsti stöðugi skorinn 6. árið í röð.
Allir helstu skór
fengið verðlaun hjá
29. ágúst
– Brooks
31. hafa
maí:
Runners world síðustu þremur árum.
Ghost er söluhæsti einstaki skórinn í

Frábærir skór á frábæru verði!

www.gongugreining.is
Mánud.
til föstud. kl. 06:45
21:001190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
AUGLÝSINGASÍMINN
ER–578
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100

