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Orðin sem eru
bara notuð á
Norðurlandi

orðin eru væntanlega dregin af
orðunum hringur og… kringur?

Þ

Ingibjörg Bergmann
skrifar

að er orðið nokkuð ljóst að þó
íslenskan sé töluð allsstaðar
á landinu þá er mállýskan
nokkuð öðruvísi eftir því frá hvaða
landshlutum fólk kemur. Kaffið hefur
áður tekið saman lista yfir orð sem
eru aðeins notuð af Akureyringum
og Norðlendingum og fólk af
höfuðborgarsvæðinu kannast ekki
við. Ljóst er að listinn var alls ekki
tæmandi og því kemur nú listi nr. 2:
Enn fleiri orð sem eru bara notuð á
Norðurlandi.

1.Pissa á sig – Pissa í sig

Svo virðist sem Reykvíkingar
hafi fundið upp leið til að pissa í
sig, sem ég hef haldið alla tíð að sé
einstaklega erfitt, ef ekki ómögulegt.
Hins vegar ef svo óheppilega vill til
að Norðlendingar ná ekki á klósettið
í tæka tíð þá pissa þeir á sig.

2. Flögur – Snakk

Orðið snakk er þekkt um land allt
og eflaust einhverjir Akureyringar
sem nota það. Hins vegar er það að
mestu óþekkt að nota orðið flögur
fyrir kartöfluflögur í daglegu tali í
Reykjavík.

3. Eldhúsbekkur –
Eldhúsborð

Á Norðurlandi eru eldhús með
eldhúsbekk, þar sem vaskurinn er
og vinnupláss til að útbúa matinn
o.s.fv. Síðan er eldhúsborð þar sem
maturinn er borðaður. Í Reykjavík
er þetta einn og sami hluturinn.
Eldhúsbekkur er víst ekki til í
orðaforða sunnlendinga. Hvernig
gerðist þetta bara?

4. Hringlótt – Kringlótt

Á Akureyri og víðar eru hlutir
hringlóttir en fyrir sunnan eru þeir
kringlóttir. Það er nokkuð forvitnilegt
að föst form breytist milli landshluta,

5. Ristavél – Brauðrist

Það er miklu öflugra að rista
brauðið sitt í ristavélinni heldur en í
brauðristinni.

6. Eyða – Gat

Námsmenn á Norðurlandi tala
um að vera í eyðu þegar það er frí
á miðjum degi í stundatöflunni
í skólanum meðan sunnlenskir
námsmenn eru í gati.

7. Frostpinni – Klaki

Þegar Akureyringar fá sér ís þá
fá þeir sér frostpinna eða íspinna.
Sunnlendingar fá sér hins vegar klaka
á heitum sumardegi. Það er skiljanlegt
að þeir noti ekki sérstakt orð fyrir
frostpinna þar sem sumardagar þar
syðra eru mun færri en þekkist á
Norðurlandi.

8. Hrækja – Tuffa

Það vita allir að það er töff að
hrækja. Það er ótrúlega hallærislegt
að tuffa.
9. Vegasalt – Ramba á rambeltunni
Það allra fáránlegasta sem ég hef
heyrt hingað til er hins vegar alla
leið úr Hafnafirði. Hafnfirðingar
vega nefnilega ekki salt eins og aðrir
landsmenn heldur ramba þeir á
rambeltunni. Eitt er víst að ég ætla
að gera mér ferð til Hafnafjarðar á
leikvöll þar og ramba aðeins.

10. Brók – Nærbuxur

Brók er kannski ekki fallegasta orð
íslenskrar tungu en maður er bara svo
ofboðslega lengi að segja nærbuxur.
Það virðist vera að Reykvíkingar
þurfi að hafa aðeins skýrari mynd af
því hvað er raunverulega að gerast
í orðanotkun sinni. Á meðan við
Norðlendingar gerum okkur grein
fyrir því að undirföt okkar séu í
raun buxur sem eru nær líkamanum
en aðrar buxur þurfum við ekki
áminningu um það í hvert skipti sem
við tölum um hlutinn.
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Uppbyggingarsjóður
úthlutar 80 milljónum

F

östudaginn
8.
febrúar
úthlutaði Uppbyggingarsjóður
Norðurlands
eystra
80
milljónum króna til menningar,
atvinnuþróunar og nýsköpunar á
starfssvæði Eyþings. Frá þessu var
greint á vef Akureyrarbæjar.
Akureyrarkaupstaður
fékk
úthlutað til þriggja verkefna;
markaðsátaks
fyrir
Hrísey,
vetrarferðamennsku í Grímsey og
listavinnustofa Listasafnsins. Að auki
standa deildir og stofnanir bæjarins að
öðrum verkefnum sem hlutu stuðning
úr sjóðnum; Ungskáldum 2019, Stulla
stuttmyndahátíð og listahátíð ungs
fólks á Norðurlandi eystra.

Sjóðurinn er samkeppnissjóður
og
veitir
verkefnastyrki
til
menningarverkefna, atvinnuþróunar
og nýsköpunar auk stofn- og
rekstrarstyrkja til menningarmála.
Samningurinn er hluti af samningi
milli Eyþings og ríkisins um
Sóknaráætlun Norðurlands eystra
2015-2019.
Uppbyggingarsjóði
bárust
samtals 132 umsóknir, þar af 50 til
atvinnuþróunar og nýsköpunar og 82
til menningar.
Uppbyggingarsjóður samþykkti
að veita 78 verkefnum styrkvilyrði að
upphæð 80 mkr. Samtals var sótt um
tæpar 308 mkr.
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Sjálfskyptur, 500 Hestöfl,
Pretarder, Bakkmyndavél,
Ískápur,
Leiðsögukerfi,
SímSjálfskiptur,
500 hestöfl,
kerfi, Álfelgur.

EKINN 23.000 KM

Pretarder, bakkmyndavél,
ísskápur,
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símkerfi,
álfelgur.
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UPPLÝSINGAR
GEFURGEFUR
BÓASBÓAS
EÐVALDSSON
BOSAL.IS- SÍMI
- SÍMI
7775007
- EMAIL:
BOSAL@BOSAL.IS
UPPLÝSINGAR
EÐVALDSSON - BOSAL.IS
7775007
- EMAIL:
BOSAL@BOSAL.IS

Jóhannes Ólafur

Eyrún

Tilboð - aðeins í febrúar
Tilboð, sett eins og á mynd.
Innifalið:
Steinn, svart granít og 120cm sökkull
Blómarammi, hvít möl og jarðvegsdúkur
Grafskrift og skraut
Kopar: lugt, vasi og 2 fuglar
Uppsetning á N-landi og R-vík
eða frí sending hvert á land sem er
kr 435.000.-

Frír flutningur
Uppsetning á N-landi og höfuðborgarsvæði
Eitt mesta úrval landsins af legsteinum

minnismerki.is
sala@minnismerki.is
s: 466 2800 / 899 9370
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AÐ HLÝÐA YFIR TILFINNINGAR
„
F

lestir foreldrar geta verið
sammála um það að tíminn
þar sem börnin ung og
ómálga veikjast sé mjög erfiður og
kvíðavekjandi. Það er svo vont að
horfa upp á vanlíðan ungbarns og
vita ekki hvað amar að, það er á þeim
stundum sem maður væri tilbúinn án
umhugsunar að skipta við barnið og
taka á sig þjáningar þess. Ég minnist
þess einmitt sem móðir hvað mér
var létt þegar drengirnir mínir voru
komnir á þann aldur að geta tjáð
sig og ég þurfti ekki lengur að mála
skrattann á vegginn í hvert skipti sem
þeir fengu smá hitavellu og skældu af
vanlíðan.
Í síðasta fermingartíma í kirkjunni
gerði ég dálitla könnun þar sem um
var að ræða hóp fjörutíu unglinga.
Ég bað þau sem ættu auðvelt með
að spjalla um íþróttir að rétta upp
hönd og er skemmst frá því að segja
að næstum allur hópurinn rétti upp
hönd. Næst bað ég þau sem ættu
auðvelt með að spjalla um veðrið að
rétta upp hönd, allir nema þrír réttu
upp hönd. Þá bað ég þau sem ættu
auðvelt með að tala um annað fólk

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

NÝTT
Í LÚR

ti
Öll sæ
og bak t
g
le
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Það fæðist nefnilega enginn
maður með mótaða vitneskju um
tilfinningar sínar, við þurfum að læra
að þekkja þær, rétt eins og líkamann.
Við fæðumst ekki með vitneskjuna
um að nef sé nef og heiti nef, einhver
kennir okkur að þekkja það sem og
augun og hökuna, eyrun og ennið.
Samt væri í raun kannski minni
skaði skeður að þekkja ekki nefið en
til dæmis kvíðann svo við þyrftum
ekki að lifa þá skelfingu að halda að
við værum í alvöru lífshættu þegar
kvíðinn kveður fyrst dyra. Eða sorgin,
að við vissum hvernig hún getur litið
út og ilmað og hversu mannlegt og
eðlilegt ferli hennar er. Það eru engar
lífshættulegar tilfinningar, til það er
aðeins lífshættulegt að þekkja þær
ekki, framandleiki þeirra getur ógnað
okkur og þögnin sem umlykur þær
einnig.

ti
Öll sæ
leg
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.

g

le
Stillan
rúm

NÝTT
Í LÚR
SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

að rétta upp hönd, flestir réttu upp
hönd, ja ef ekki allir. Að lokum bað ég
þau sem ættu auðvelt með að tala um
tilfinningar sínar að rétta upp hönd
en þá brá svo við að aðeins fjórir af
fjörutíu réttu upp hönd, reyndar
ekki bara stelpur. Í framhaldinu
sátum við í hring og krakkarnir
fengu úthlutað einu spjaldi hvert
með einni tilfinningu og svo héldum
við hringinn og ræddum hverja
tilfinningu fyrir sig, hvað hún þýddi,
hvernig hún gæti hugsanlega birst
okkur, hvort hún væri neikvæð eða
jákvæð eða jafnvel bæði og hvernig
við gætum tekið skynsamlega á móti
henni. Mörg heiti eða nöfn tilfinninga
voru krökkunum framandi, það var
til dæmis ekki almenn vitneskja um
það í hópnum hvað tilfinningin sem
við köllum, fyrirlitning, merkir en
þegar við fórum að ræða hana og
jafnvel leika hana voru flestir sem
könnuðust við kauða, fyrirlitning á
sér auðvitað stað bæði á skólalóðinni
og á samfélagsmiðlum, einmitt þar
sem börnin okkar dvelja sem mest.
Tilfinningar eins og skömm og
sektarkennd voru heldur ekki á allra
vitorði og því ærið verkefni að tala um
þær systur tvær. Hamingjuna töldu
þau sig hins vegar flest þekkja en
þó skapaðist áhugverður vettvangur
að ræða muninn á stundaránægju
annars vegar og hamingju hins
vegar. Það er skemmst frá því að
segja að allur fermingartíminn fór
auðvitað í þetta, að tala um alls konar
tilfinningar líkt og um náttúruvísindi
væri að ræða, hreinlega eins og við
værum að ræða heiti á blómum og
plöntum í kjölfar þess að þekkja útlit
þeirra, ilm og áferð.

Þegar við tölum um úrræðaleysi í
geðheilbrigðiskerfinu sem vissulega
er ekki gallalaust enda fjársvelt og
hefur ekki verið í forgangi undanfarna
áratugi, er samt mikilvægt að horfa
líka á það sem við sjálf getum gert,
hvert og eitt. Sem foreldrar getum
við til dæmis gengist við því að það
sé jafn mikilvægt að börnin okkar

Það fæðist
nefnilega
enginn maður með
mótaða vitneskju
um tilfinningar
sínar, við þurfum
að læra að þekkja
þær, rétt eins og
líkamann.

læri að þekkja tilfinningar eins og
margföldunartöfluna og því hlýtt þeim
reglulega yfir þær. Hlýtt börnunum
okkar yfir tilfinningar en það getur
skólinn líka gert með allt sitt öfluga
og vel menntaða fagfólk í kennslu
og uppeldisfræðum. Staðreyndin
er nefnilega sú að unglingur sem er
sendur til sálfræðings vegna erfiðrar
hegðunar fær aldrei það sem hann
þarf á að halda ef hann þekkir ekkert
til tilfinninga og veit ekki hvað
þær heita. Sálfræðingar eru frábær
starfsstétt en þeir vinna með fólki
í gegnum samtal og ef börnunum
okkar hefur ekki verið kennt að
þekkja tilfinningar sínar þá fækkar
auðvitað verulega verkfærunum í
kistu sálfræðingsins eða ráðgjafans.
Sama gildir um okkur fullorðna fólkið
og það verð ég raunar áþreifanlega
vör við í mínu starfi, hjónaviðtöl
verða til dæmis oft mjög ójöfn þegar
aðeins annar aðilinn getur borið
kennsl á tilfinninga og rætt þær, þá
hallar verulega á hinn þótt ábyrgð
hans sé hvorki minni né meiri. Eins
er um syrgjendur, þótt sorgin flokkist
hvorki undir sjúkdóm né vandamál
þá er það að vinna sig í gegnum sorg
grundvallað á því að geta tjáð sig
þannig að erfiðu tilfinningarnar sem
láta á sér kræla taki ekki yfir allar þær
góðu og hlýju og fallegu sem sorgin
framleiðir innra með okkur. Það er
svo mikil synd þegar það gerist að
til dæmis sektarkennd byrgi öllum
góðum minningum sýn, sérstaklega
þar sem sektarkennd í sorg er oftar en
ekki sjálfsprottin og algjörlega tengd
okkar eigin skynjun og hugarburði en
ekki raunveruleikanum.
Ég myndi ætla að stærsta
lýðheilsumál aldarinnar væri að
kenna tilfinningar, bæði börnum og
fullorðnum í grunn og endurmenntun.
Hugsaðu þér hvernig stemningin
í opinberri umræðu, að ég tali nú
ekki um á samfélagsmiðlum myndi
breytast ef við gerðum gangskör að
því að kenna tilfinningar af sama
krafti og stærðfræði og tungumál. Þá
myndu margir skynja betur hvaðan til
dæmis gremjan eða óttinn kæmu og
hvert eðlilegast og sanngjarnast væri
að beina þeim tilfinningum, af því
leiddi sanngjarnari, betri og fallegri
samskipti sem þýðir aðeins eitt, bætt
lýðheilsa.

Útgáfa Norðurlands
GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

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

Norðurland er gefið út í 13.000 eintökum um allt Norðurland annan hvern fimmtudag.
Norðurland átti því að koma út fimmtudaginn 22. mars en vegna óviðráðanlegra
aðstæðna þurfti að fresta útgáfunni á þessu tölublaði til dagsins í dag.

2. tölublað, 3. 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: Óðin Óðinsson,
odinnsvan89@gmail.com Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

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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ODDUR FRAMLENGIR
HJÁ BALINGEN
Sagarblöð
í miklu
úrvali

skerpingehf.is

Gul Gata

þjónusta við tré- og málmiðnað í 36 ár

A

kureyringurinn
Oddur
Gretars
son skrifaði í gær
undir nýjan tveggja ára
samning við hand
bolta
liðið Balin
gen-Weilstetten sem leikur í þýsku 2.
deildinni. Samningurinn tekur gildi í
vor þegar núverandi samningur Odds
hjá félaginu rennur út.
Oddur hefur spilað með Balin
gen síðustu tvö ár. Liðið féll úr efstu

I

ris Achterhof frá Hollandi hefur
gengið til liðs við Þór/KA sem
leikur í Pepsi deild kvenna.
Iris er há
vaxinn fram
herji, sem
kemur frá liði Old Dominion Uni
versity eða ODU. ODU er háskólalið
í Virginiu í Banda
ríkjunum en þar
hefur Iris leikið síðustu ár með námi.
Þar áður lék hún með Heerenveen og
VV Zuidhorn.
Hall
dór Jón Sigurðs
son þjálfari
Þór/KA er spenntur fyrir Irisi. „Við

deild vorið 2017 en er nú í efsta sæti
2. deildarinnar og á góðri leið með
að tryggja aftur sæti sitt í deild þeirra
bestu.
Oddur er lykilmaður í liðinu en
hann er fimmti markahæsti leikmaður
deildarinnar í vetur með 119 mörk.
Oddur sem hóf ferilinn á Akureyri lék
með Emsdetten áður en hann gekk til
liðs við Balingen. Hann á að baki 18
landsleiki fyrir Ísland.

höfum misst sterka og mikil
væga
leikmenn úr hópnum og þurfum að
fylla í þau skörð. Við búum svo vel að
eiga góðan efnivið ungra og efnilegra
knattspyrnukvenna frá félögunum
okkar, en þurfum einnig að styrkja
liðið með öflugum leik
mönnum á
borð við Iris Achterhof til þess að ná
markmiðum okkar – og þau eru alveg
skýr eins og allir vita sem fylgst hafa
með liðinu.“ sagði Halldór í spjalli við
heimasíðu Þórs.a

VILTU AUGLÝSA Í NORÐURLAND?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190
NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Huggó á Húsavík
sjóböð og slökun
Gisting fyrir tvo
með morgunmat á
Fosshótel Húsavík
tveggja rétta kvöldverður
og aðgangur í
GeoSea
sjóböðin

Njóttu lífsins og kryddaðu
hversdagsleikann á Húsavík.
Frábær kvöldverður, rúmgott
hótelherbergi og afslöppun í
notalegum sjóböðum.

Einstakt
tilboð
fyrir tvo á
24.900 kr.
– aukanótt –
14.400 kr.

Innifalið í tilboðinu er einnar
nætur gisting fyrir tvo í deluxe
herbergi á Fosshótel Húsavík
ásamt morgunverðarhlaðborði,
tveggja rétta kvöldverði á
hótelinu og aðgangi í
GeoSea sjóböðin á Húsavík.

Tilboðið bókast í síma 464 1220
eða husavik@fosshotel.is
Gildir til: 30. apríl 2019
og með fyrirvara um bókunarstöðu.
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KÚRA SIG Í GANG?
Í

byrjun árs fara margir að huga að
mataræðinu eftir jól og áramót. Mjög
mikilvægt er að huga að mataræðinu og
alveg nauðsynlegt að uppfæra það og breyta til.
Við dettum mörg okkar á kúravagninn.
Margir jafnaldrar mínir hafa á sinni stuttu
ævi prófað rúmlega 10 mismunandi kúra.
Sumir kúrar skilja eftir sig breytta hugsun og
við lærum eitthvað á leiðinni um líkamann
og hvað hann þolir en kúrar taka enda! Þá er
bara spurningin í hvaða far við dettum þá? Því
miður er það oft sama gamla farið með sömu
tíu hlutunum í innkaupakörfunni sem að leiðir
til óskipulagðs mataræðis. Skoðum aðeins
helstu kúra sem eru í gangi í dag og hvað þeir
færa okkur.
• Föstur með hléum eða að borða inna 8-10
tíma ramma á hverjum degi er ágætis leið til
að minnka heildar kaloríuinntöku sem leiðir
til þyngdartaps. Hinsvegar þarf að fara rólega
í föstur og passa blóðsykurinn.
• Ketó er fínt fyrir þá sem borða of mikið
af kolvetnum. Það leiðir til þyngdartaps
þegar að kolvetnin eru tekin út. Hinsvegar er
ýmislegt predikað af ketóum sem ég er ekki
sammála, t.d. er mælt með beikoni, rjómaosti,
ofursaltuðu purusnakki og öðrum unnum
kjötvörum sem ég gæti aldrei samþykkt sem
heilbrigt fæði. Ég mæli með að notast við holla
og óunna fitu sem kemur hvað næst náttúrunni
og er ræktuð á hollan hátt.
• Sykurlaust fæði hentar vel þeim sem
innbyrða mikinn sykur í sínu fæði. Í leiðinni
lærir þú hvað það er margt sem hægt er að
nota sem er heilbrigt í staðin fyrir sykur.
Sykurlaust fæði minnkar inntöku á kaloríum
og leiðir því til þyngdartaps.
•Þyngdarstjórnunarnámskeið hjálpa til við

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

að minnka heildar kaolríuinntöku sem leiðir til
þyngdartaps.
• Paleo mataræðið er frábær leið til að fá
fólk til að einbeita sér að gæðum í matnum
og borða mat beint frá náttúrunni sem að er
óunninn. Þessi matur inniheldur oftast fáar
kaloríur og leiðir því til þyngdartaps.
• Drekka vatnsglas með sítrónu fyrir
morgunmat hjálpar mörgum að koma
meltingunni af stað og að borða minni máltíð á
morgnanna. Það fækkar kaloríum yfir daginn
sem að leiðir til þyngdartaps.
• Borða ekkert eftir kvöldmat kúrinn leiðir
til minni kaloríuinntöku yfir daginn og þannig
til þyngdartaps.
Allir þessir kúrar, ráð eða mataræði virka
en enginn af þessum kúrum virkar sem
töframeðal. Finndu mataræði sem hentar fyrir
þig án þess að þú þurfir að vera neita þér um
allt eða vera þvinga mat ofan í þig sem þér
finnst ekkert sérstakur. Hreint mataræði, eins
nálægt náttúrunni og hægt er og að borða
innan 8-10 tíma ramma á hverjum degi er
einfaldasta ráðið sem ég get gefið þér. Virkar
alltaf, er ekki kúr og öll flóran í boði. P.s. þarna
var stiklað á stóru. Þetta er efni í heila bók enda
er þetta allt mismunandi kúrar og mataræði.
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

3 VERSLANIR
1 KARFA

AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT
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LEIÐANDI Í GREIÐSLULAUSNUM
Sjálfstandandi greiðslulausnir
og handfrjálsir posar

Allir posar frá
Verifone taka
við snertilausum
greiðslum með
farsímum

Greiðslulausnir tengdar
helstu afgreiðslukerfum
Hlíðasmára 12 201 Kópavogi verifone@verifone.is S: 544 5060

NÝR VEITINGASTAÐUR

Á AKUREYRI

H

jónin Einar Geirsson og
Heiðdís Fjóla opnuðu í
vikunni nýjan veitingastað á
Akureyri.
Staðurinn ber nafnið Pizza
Smiðjan og sérhæfir sig í eldbökuðum
pizzum. Pizza Smiðjan mun opna í
húsnæði sem undanfarin ár hefur
hýst veitingastaðinn, La Vita e Bella.
Þau Einar og Heiðdís eiga fyrir
veitingastaðina Rub23, Sushi Corner
og Bautann.
Einar og Heiðdís ræddu opnun nýja
staðarins í samtali við Kaffið.is. „Það
vantaði svona stað á Akureyri það er
enginn að gera einmitt þetta sem við
erum að gera. Það er enginn með bara
pizzastað, allir eru með eitthvað annað
líka en við einblínum bara á pizzuna.
Við erum að fá mjög góð og jákvæð
viðbrögð, það bíða allir spenntir,“ segir
Heiðdís.

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

Pizza Smiðjan mun bjóða upp
á Pizzur úr súrdeigi sem lagað er á
staðnum. „Þetta eru súrdeigspizzur
og sósan er líka löguð á staðnum. Við
vorum kannski ekki endilega með
pizzu í huga þegar við settum saman
pizzurnar á matseðlinum, heldur bara
það hráefni sem passar vel saman.
Flestar eru þær frekar óhefðbundnar
en svo getur þú líka gert bara þína
eigin margaritu ef þér líst ekkert á
þetta,“ segir Einar í samtali við Kaffið.is
en á matseðlinum má m.a. finna pizzu
með tígrisrækjum, rjómaosti, hunangi
og chillísósu.
Staðurinn tekur allt að 70 manns
í sæti og verður opin alla daga frá kl.
16.30. Með vorinu er þó stefnt að því að
hafa staðinn opinn annan daginn.

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90384 12/18

NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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GRENNDARGRALIÐ

Ljósker Grundarbílsins lýsir enn
Þ

Ljósker Grundarbílsins lýsir upp
stofu í íbúð á Akureyri.

remur árum eftir að fyrsti
bíllinn kom til landsins kom
fyrsta bifreiðin til Akureyrar.
Magnús Sigurðs
son bóndi á Grund
í Eyjafjarðarsveit varð þar með fyrsti
bíleigandinn á Norðurlandi. Hann
pantaði bif
reiðina, flutninga
bíl af
gerðinni N.A.G., frá Þýska
landi í
nóvember 1907. Magnús rak verslun
á Grund og var bílnum m.a. ætlað að
sjá um vöruflutninga til og frá Akur
eyri. Grundarbíllinn hafði verið í eigu
súkkulaðiverksmiðju í Berlín sem
notaði hann til að flytja súkkulaði á
milli staða. Yfirbyggingin var næstum
mannhæðar há, klædd járni og stáli að
utan en fóðruð með timbri og korki
að innan. Líklegast hefur útbúnaður
þessi verið hugsaður til varnar því að
súkku
laðið bráðnaði í flutningum.
Á
samt varningi komust tíu mann
eskjur fyrir í húsi bílsins auk þess sem
pláss var fyrir tvo farþega fram í hjá
ökumanni.
Grundarbíllinn var hálfgerður
gallagripur. Bíllinn vó um 3,9 tonn,
þar af var yfirbyggingin u.þ.b. 1,2 tonn
að þyngd. Ekki var bíllinn kraftmikill,
8-9 hestöfl, sem þýddi að hann gat
farið 20 km/klst og þá þurfti að ýta
honum upp brekkur. Aksturinn milli
Grundar og Akureyrar gat tekið 3-4
klukku
stundir báðar leiðir en vega
lengdin er 15-20 km. Þá var erfið
leikum bundið af fá auka hjólbarða
fyrir bílinn þar sem framleiðslu þeirra
var hætt um það leyti sem Magnús
flutti bílinn til landsins. Þó Grundar
bíllinn hafi ekki verið upp á marga
fiska áttu erfiðar sam
göngur einnig
sinn þátt í því að Magnús lagði bílnum
fyrir fullt og allt árið 1909.

Bíll sömu gerðar og Grundarbíllinn. Innan rauða hringsins má sjá ljósker eins og það
sem varðveist hefur.

Grundar
bíllinn stóð ó
hreyfður á
túninu á Grund til loka árs 1912 þegar
gerð var tilraun til að ræsa vélina. Hún
rauk í gang, bílnum var ekið til Akur
eyrar þaðan sem hann var fluttur til
Danmerkur og seldur í janúar 1913.
Stuttri en við
burða
ríkri sögu fyrsta
bílsins í heima
byggð var þar með
lokið. Fyrsti bíllinn á Norður
landi
á eftir Grundar
bílnum var bif
reið
Rögnvaldar Snorrasonar kaupmanns
á Akureyri. Innreið bifreiða á Norður
landi var hafin.
Í ævisögu Magnúsar Sigurðssonar;
Dagar Magnúsar á Grund er nokkuð
ítarleg lýsing á Grundarbílnum. Þar
segir m.a. að „ljósker voru sitt hvoru
megin á vagninum framan
verðum.
Stein
olíu
lampar með glasi (flat
brennarar).“ Saga Grundarbílsins

ÞORRINN Í MA
ÁRIÐ 1969

F

élagslíf í Menntaskólanum á
Akureyri var í miklum blóma
fyrir 50 árum. Óhætt er að
segja að þorri nemenda árið 1969
hafi verið líflegur. Hið minnsta fjögur
dansiböll voru í boði fyrir nemendur
skólans frá bóndadegi til þorraþræls.
Þar af lék hljómsveitin O´Hara fyrir
dansi á þremur þeirra. Ýmislegt fleira
dreif á daga menntskælinga í þessum
fjórða mánuði vetrar samkvæmt
gömlu norrænu tímatali. Upphaf
nýrrar annar gaf þó ekki ástæðu til
bjartsýni ef marka má annál sem
birtist í skólablaðinu Muninn í mars
1969. „Janúar var afar leiðinlegur að
vanda, prófin létu ekki á sér standa
en inflúensan brást, þegar mest lá við.
Hreystin geislaði jafnt af nemendum
sem kennurum.“
Allt stóð þetta til bóta með
tilkomu þorrans. Bóndadag bar
upp á föstudaginn 24. janúar og
markaði upphaf mikillar grósku
í
félagsstarfi
skólans.
Meðal
viðburða má nefna kynningu Braga
Sigurjónssonar á Alþýðuflokknum,

ræðu séra Ólafs Skúlasonar í tilefni
bindindisdagsins og kvöldvöku þar
sem Sigrún Harðardóttir söng við
undirleik Ingimars Eydal. Þorraþræll
heilsaði og þorra nemenda lauk
með íþróttakeppni og dansleik.
Og kennarar og nemendur voru í
jötunmóð. „Kennarar léku mjög
grófan handknattleik, enda höfðu
dómarar leiksins, þeir Sigurgeir
Hilmar og Guðjón Kristjánsson, ekki
næga stjórn á honum. Annars er það
mikið áhyggjuefni, hve sportidíótí er
almennt meðal kennara ... Um kvöldið
var dansleikur í Sjálfstæðishúsinu og
olli það uppreisn á kvennavistum en
stúlkur sögðu sig úr lögum við vistina
og fóru í Húsið.“
Þrátt
fyrir
harmakvein
á
þorraþræl
blómstraði
félagslífið
áfram í skólanum. Leikfélag skólans
frumsýndi Rómanoff og Júlíu í
leikstjórn Þórunnar M. Magnúsdóttur
á konudaginn. Gróskan hélt áfram á
góu.
Leikfélag Menntaskólans frumsýndi Rómanoff og Júlíu árið 1969.

er sveipuð nokkrum ævin
týra
ljóma
og því væri gaman ef í ljós kæmi að
bíllinn væri enn
þá til eða ein
hver
hluti hans. Því miður er borin von að
nokkur finni Grundarbílinn nú þegar
rúm 100 ár eru liðin frá því að hann
var sendur úr landi. En viti menn.
Sögunni lauk ekki árið 1913, í það
minnsta ekki alveg.
Grenndar
gra
lið hefur fyrir því
öruggar heimildir að Grundarbíllinn
sé ekki að öllu leyti glataður! Þannig
er að annað ljósker bílsins er í eigu
konu sem á ættir að rekja til Magnúsar
á Grund. Kerinu var breytt fyrir
margt löngu og gegnir það nú hlut
verki rafmagnslampa í húsi í Þorpinu
á Akureyri. Nú sem fyrr lýsir ljósker
Grundarbílsins upp tilveruna í heima
byggð.
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Virginie Hériot um borð í skútunni Ailée.

FRÁ AKUREYRI Á
VERÐLAUNAPALL Í
AMSTERDAM
L

iðin eru tæp 111 ár frá heim
sókn franskrar konu að nafni
Virginie Hériot og föruneytis
hennar til Akur
eyrar. Í júlí 1908
lagðist franska snekkjan El Salvador
að bryggju á Akureyri. Um borð var
Virginie, 18 ára gömul ásamt móður
hennar og öðrum með
limum úr
fjölskyldunni og fjölskylduvinum.
Hópurinn ferðaðist um Norður
land
í um vikutíma, fór m.a. að Dettifossi,
í Ásbyrgi og í Mývatnssveit. Túlkur
hópsins var Frið
rik Rafnar Jónas
son frá Hrafnagili en auk þess voru
fylgdarmenn með í för og um 50 hross
þar að auki.
Hériot átti síðar eftir að verða
þekkt kona í Frakklandi og reyndar
víðar vegna frammi
stöðu hennar í
siglingum. Í nokkur ár áður en hún
kom til Akureyrar hafði hún siglt um
heimsins höf á snekkjunni sem var í
eigu móður hennar. Á þeim tíma bar
snekkjan nafnið Katoomba áður en
því var breytt í El Salvador árið 1904.
Hériot eignaðist El Salvador árið 1910
þegar móðir hennar gaf henni fleyið í
brúðkaupsgjöf. Eftir að hún og eigin
maður hennar skildu árið 1921 eyddi
hún flestum stundum á sjónum og
í raun allt til æviloka. Hún keppti í
siglingum um víða veröld og vann flest
þau verðlaun sem hægt var að vinna
á hinum ýmsu skútum. Há
punkti

„

Hériot átti
síðar eftir
að verða þekkt
kona í Frakklandi
og reyndar víðar
vegna frammistöðu
hennar í siglingum.
Í nokkur ár áður
en hún kom til
Akureyrar hafði hún
siglt um heimsins
höf á snekkjunni
sem var í eigu móður
hennar.

íþróttaferilsins náði hún fyrir rúmum
90 árum. Hún varð heims
meistari
í siglingum árið 1928 og Ólympíu
meistari á leikunum í Amsterdam
sama ár.
Virgini
e Hériot slasaðist illa í
siglingakeppni í ágúst árið 1932 og lést
af sárum sínum um borð í skútunni
sinni Ailée. Hún var 42 ára þegar hún
lést.

Reki ehf. er stoltur umboðsaðili
fyrir Donaldson á Íslandi.
Eigum hverskyns síur á lager.
Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is
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VAÐLAHEIÐARGÖNG Á 2011 DÖGUM
Auðunn Níelsson, ljósmyndari birti fyrr
í þessari viku skemmtilegt myndaalbúm
á Facebook-síðu sinni. Albúmið hefur
að geyma 350 myndir sem Auðunn
tók frá gerð Vaðlaheiðargangna. Hér
að neðan má sjá brot af þeim myndum
sem Auðunn tók á meðan á verkinu
stóð en albúmið í heild má nálgast á
heimasíðunni Audunn.com

AÐ Á HVERAVÖLLUM
Í REYKJAHVERFI
HEFUR

JARÐHITINN

@ N4Grafík

VERIÐ NOTAÐUR TIL AÐ RÆKTA
TÓMATA SÍÐAN ÁRIÐ 1933?

www.eimur.is
facebook.com/eimurNA
instagram.com/eimur_iceland

2. tölublað
4.árgangur
tölublað
3.
7. árgangur

Dreifðu
varmanum!
FINNUR
-sparaðu kyndinguna

ÞÚ

?

Loftviftur
13.000
eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag
Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com

íshúsið

viftur.is

Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!
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NÚ ER LAG AÐ GERA
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GÓÐ KAUP

ALLAR BAÐHERBERGISINNRÉTTINGAR
OG ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR
FÁST MEÐ 20% AFSLÆTTI
ÚT febrúar 2019
- AFSLÁTTUR19-

20%
út febrúar 20

HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 813002

HÁGÆÐA DANSKAR

INNRÉTTINGAR

BAÐHERBERGISINNRÉTTINGAR

ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR

Sumartími

(4. júní – 28. ágúst)
Afgreiðslutími

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
SPEGLAR MEÐ LED LÝSINGU
BLÖNDUNARTÆKI
VASKAR

Við erum með úrval blöndunartækja
fyrir þvottahúsið og eldhúsið.

Eigum til margar tegundir af vöskum,
bæði stál, hvíta og svarta.

SUNDLAUG AKUREYRAR
8:0019:30

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

Léttir á verknum

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

Við gerum þér
hagstætt tilboð í innréttingar,
vaska og blöndunartæki

Króm

Eigum til mikið úrval af speglum með
led ljósum fyrir baðherbergið.

OPIÐ:
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
Svört/grá

Vetrartími frá
29. ágúst – 31. maí:

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Mánud.
til föstud. kl. 06:45
–578
21:001190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
AUGLÝSINGASÍMINN
ER
AUGLÝSA Í NORÐURLAND?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
Laugard.VILTU
til sunnud.
kl. 9:00 – 18:30

