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Austurland
er gimsteinn
Þórdís Þórarinsdóttir og
Eyþór Bragi Bragason

Jens Garðar Helgason

Hvert er best
að fara og hvað
er skemmtilegast að gera?

TÖFRAR AUSTFJARÐA
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Það er tæplega 500 ára
saga á bakvið Bustarfell.

Grasið rakað á
gamla mátann.

„Austurland
er algjör
gimsteinn“
Þórdís Þórarinsdóttir og Eyþór Bragi Bragason
búa á Austurlandi. Eyþór er safnstjóri Minjasafnsins
á Bustarfelli og Þórdís er yfirbakari kaffihússins
Hjáleigunnar sem stendur við hlið safnsins. Þau eru
einnig sauðfjárbændur á Bustarfelli og segja sögu
staðarins áhugaverða.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

usturland er algjör gimsteinn. Útsýnið yfir firði og
fjöll er einstakt og fólkið er vinalegt. Hér er hægt
að finna dásamlegar gönguleiðir, fallega gististaði
og tjaldsvæði og heimsklassaveitingastaði,“ segja
þau.
Ferðalangar geta gert sér ferð í Vopnafjörðinn og heimsótt
kaffihúsið Hjáleiguna þar sem Þórdís bakar einstaklega
girnilegar tertur sem laða marga á staðinn.
„Allt í kaffihúsinu er heimabakað
og er meðal annars hægt að
gæða sér á kanilsnúðum,
súkkulaðiköku, hjónabandssælu og svo um
helgar eru tertur í
boði,“ segir hún.

A

Ljósmynd/Dagný Steindórsdóttir

Eyþór Bragi Bragason og
Þórdís Þórarinsdóttir eru par
sem vinnur saman.

Blóm í bland
við köku.

Heimakær en vita
hvar er best að
versla
Þau eru einstaklega heimakær og
hafa ekki nýtt sér eða
prófað gististaði á svæðinu.
Lítil lömb að leika.
Hver er uppáhaldsveitingastaðurinn ykkar?
„Við erum hrifin af veitingunum
hjá Ferðaþjónustunni á Síreksstöðum í Vopnafirði sem þau
Karen Hlín og Sölvi Kristinn eru með.“
Hvar er best að baða sig á Austurlandi?
„Við mælum hiklaust með Selárlaug í Vopnafirði og Vök
Baths við Urriðavatn.“
Þegar kemur að fimm stöðum sem þau mæla með að skoða
fyrir þá sem eru að ferðast um Austurland nefna þau meðal
annars Minjasafnið á Bustarfelli í Vopnafirði.
„Allar göngluleiðir í Vopnafirði eru mjög skemmtilegar.

Súkkulaðirjómaterta
með jarðarberjum.

Það er eins og fjölskyldan búi ennþá
í Bustarfelli.

Við mælum einnig með Stuðlagili, Seyðisfirði og Reyðarfirði.“
Staðurinn sýnir tæplega 500 ára sögu
Hvað er að sjá á Minjasafninu á Bustarfelli?
„Þar er að finna tæplega 500 ára sögu en fjölskylda Eyþórs
hefur búið hér síðan 1532. Torfbærinn sem hefur staðið síðan
1770 sýnir 200 ára búskaparsögu en Bustarfellsfjölskyldan
flutti úr honum árið 1966.“

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is, Margrét Forsíðumyndina
Hugrún margret.hugrun@gmail.com, Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com Auglýsingar Erling Adolf erling@mbl.is Prentun Landsprent ehf. tók Björn Steinbekk
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Ný og öflug
vefverslun
fyrirtækja

Við tökum vefverslunina alla leið
Við kynnum nýja vefverslun N1 með um 5.000 vörunúmer fyrir
fyrirtæki og fólk í rekstri, hvort sem er til sjávar eða sveita.
Fyrsta skrefið er að skrá sig og skoða úrvalið – svo sendum
við þér það sem þú kaupir. Við tökum hlutina nefnilega alla
leið á netinu líka!
Skráðu þitt fyrirtæki
á vefverslun.n1.is

ALLA LEIÐ
440 1000

n1.is
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Þessa mynd tók Jens Garðar í
göngu fyrir ofan Eskifjörð. Frá
þessu sjónarhorni er hægt að
fylgjast með skipunum.

Líður best í
fallegum firði
umkringdur
fjallahring

Jens Garðar Helgason og unnusta
hans, Kristín Lilja Eyglóardóttir.

Jens Garðar Helgason, framkvæmdastjóri hjá Löxum fiskeldi ehf., býr á
Eskifirði. Hann þekkir Austfirði eins og lófann á sjálfum sér og líður hvergi
betur en innan um fjöllin háu og firðina sem eru fullir af ævintýrum.

Á góðviðrisdögum er
hægt að synda í sjónum.

Marta María mm@mbl.is

f þú værir að skipuleggja ferð
um Austfirði núna. Hvert myndir
þú fara?
„Ég myndi byrja á að taka
skoðunartúr upp að Kárahnjúkavirkjun og í Laugavallalaug. Því
næst yrði ferðinni haldið í Laugarfell
og þaðan gengið niður að Óbyggðasetri í Fljótsdal. Þetta er ótrúlega falleg gönguferð með hverri fossaröðinni
af fætur annarri í Jökulsá í Fljótsdal.
Daginn eftir yrði gengið í Stórurð og
þaðan keyrt á Eskifjörð. Dagana á eftir
myndi ég nota til að fara um Gerpissvæðið, það er að segja í Viðfjörð, Barðsnes, Sandvík og Vöðlavík. Þar er endalaust
af stórbrotinni náttúru, skemmtilegum og
fallegum gönguleiðum sem eru umvafðar
tignarlegum fjallahring og útsýni,“ segir
Jens Garðar.
Hver er þinn uppáhaldsstaður?
„Minn uppáhaldsstaður er að ganga upp
með hlíðinni fyrir ofan Eskifjörð. Fæ aldrei
nóg af fjallasýninni, kyrrðinni og fossunum
sem eru allt um leikandi. Ég nýt þess líka að
ganga út með ströndinni í norðanverðum
Reyðarfirðinum, það er að segja úti hjá
Karlsskála og út að Krossanesi. Það er eitthvað annað, einhver önnur orka, við að vera
úti á annesjum.“
Hvar myndir þú gista?
„Óbyggðasetrið í Fljótsdal er alveg einstakt en fyrir þá sem vilja vera miðsvæðis á
fjörðunum og taka dagstúra um svæðið þá er
Mjóeyri á Eskifirði fyrsti valkostur. Að vera
á Mjóeyrinni og hlusta á brimið í heita pottinum er alveg einstakt. Húsin á Mjóeyri eru
alveg frábær, með útsýni út og inn fjörðinn
og gestgjafarnir eins og þeir verða bestir.“
Hvað er það við þetta landsvæði sem
heillar þig mest?
„Firðirnir og fjöllin. Að vakna á hverjum
morgni og horfa á Hólmatindinn og fylgjast
með skipunum er fyrir mér bæði jóga- og
núvitundarnámskeið á hverjum morgni.“
Áttu einhvern uppáhaldsveitingastað á
þessu svæði?

E

Jens Garðar á sæþotu
og er mikið sport að
leika sér á henni.

Jens Garðar hefur
gaman af gönguferðum.

„Við eigum marga góða veitingastaði hér
fyrir austan en minn uppáhalds er Randulffssjóhús á Eskifirði. Nýveiddur fiskur, lax
úr firðinum og villibráð. Getur ekki verið
betra – má segja hið austfirska „surf and
turf“.“
Hver er þín uppáhaldsgönguleið?
„Mín uppáhaldsgönguleið er að ganga frá
Karlsskála í norðanverðum Reyðarfirði, fyrir
Krossanesið og inn í Vöðlavík. Ef tími gefst
þá er hægt að ganga upp í Valahjalla í leiðinni og skoða flak af gamalli herflugvél sem
fórst þarna í Valahjallanum í seinna stríði.
Enda göngutúrinn á að ganga ströndina í
Vöðlavíkinni og gista svo í göngufélagsskálanum að Karlsstöðum í Vöðlavík.“
Hvað er ómissandi að skoða á Austfjörðum?
„Nú er Stuðlagil nýjasta æðið – en Austfirðir eru endalaus uppspretta af fallegum
stöðum. Fólk þarf bara að gefa sér tíma og
fara hægt yfir. Austfirðir í heild eru ómissandi upplifun.“
Hvað ætlar þú að gera í sumar?
„Eitthvað verður nú flugunni kastað í sumar en mig langar, ef tími gefst, að fara á
Vestfirði. Fallegir staðir og yndislegt fólk
fyrir vestan. Við vinirnir eigum sæþotur og

ætla ég að reyna að vera duglegur að nota
kvöldstillurnar í sumar og fara út á fjörð.
Eins og má kannski lesa út úr þessu öllu
saman þá líður mér best í fallegum firði, umkringdur fjallahring.“
Hvert er besta frí sem þú hefur farið í?
„Sigling um Scoresby-sund, með skútunni
Hildi, í átta daga og þar af þriggja daga
gönguferð um Stauning-alpana með Vilborgu
Örnu. Erfið ferð en geggjuð í alla staði. Svo
var auka plús að það var ekkert símasamband. Allir voru í núinu, enginn að skoða
tölvupósta, lesa fréttir eða skoða fótboltasíður og svo framvegis. Mættum gera meira
af því að leggja símana frá okkur og þar er
undirritaður engin undantekning,“ segir
hann.

Selárdalslaug
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HVERT LIGGUR ÞÍN LEIÐ?
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Ferðaleiðirnar um Austurland eru tillögur að
fjölbreyttum ferðalögum innan landshlutans.
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Gufufoss

Burstarfell

Austurland býður upp á fjölbreytta möguleika til
útivistar, matarupplifana og tækifæri til að njóta
menningarviðburða allt árið um kring. Hálendið er
stórbrotið og útsýnisferðir meðfram ströndinni við
jaðar Norður-Atlantshafsins eru ógleymanlegar.

Vatnsskarð

BORGARFJÖRĐUR

Sjálfsali

Víknaslóðir

Hjarðarhagi

Smyril line

Fangaðu augnablikin í ferðalaginu og merktu myndirnar
með #AUSTURLAND og #VISITAUSTURLAND

Rjúkandi
Vök Baths

Þú ﬁnnur okkur á Facebook og Instagram undir
merkjum Austurlands og VisitAusturland.
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Hallormsstaðaskógur

Grænafell

Hólmanes
Helgustaðanáma
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Franska safnið
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Eggin í Gleðivík

Lónsöræﬁ

Á VisitAusturland.is er að ﬁnna upplýsingar um landshlutann,
ferðaleiðir, viðburði, gististaði, matsölustaði og margt ﬂeira.

Ætlar þú að heimsækja
Austurland í sumar?

Appið er aðgengilegt í App Store og Play Store
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Hengifoss

UM ÖRÆFI OG DALI
Leiðin liggur um Fljótsdalinn þar sem er að ﬁnna
víðáttumikla náttúru, fjölda afþreyingarmöguleika og
stærsta skóg landsins. Þaðan gefst færi á að stíga inn í ríki
Vatnajökulsþjóðgarðs sem er einstakt á heimsvísu. Upplifðu
öræﬁn, fjöllin, jöklana, grjótið, gróðurinn, vötnin og kyrrðina
í einu stærsta óbyggða víðerni Evrópu.

Í Austurlands appinu
ﬁnnur þú upplýsingar um
tilboð, viðburði, verslanir,
þjónustuaðila og ótal
margt ﬂeira.

Dalatangi

Tvísöngur –
Hljóðskúlptúr

Lagarﬂjótsormurinn

VIÐ YSTA HAF
Það er margt að upplifa við nyrstu strandir Austurlands.
Þar er ferskur andvari af haﬁ, mikið úrval gönguleiða
og fjölbreytt fuglalíf. Ferðaleiðin gefur þér tækifæri á
að njóta kyrrðarinnar og ferðast utan alfaraleiðar með
stórfenglegum útsýnisstöðum á leiðinni.

FLJÓTSDALSHRINGURINN
Fljótsdalshringurinn er ein fjölfarnasta ferðaleiðin á
Austurlandi enda er hún sennilega sú vinsælasta á meðal
heimamanna. Þú ﬁnnur tengingar við söguna við hvert
fótmál, sjálfbærni og matur úr héraði er í hávegum höfð
auk fjölda gönguleiða. Þar er einnig að ﬁnna einn hæsta
foss Íslands, Hengifoss.

ður
ðisfjör

EGILSSTAĐIR

Sænautasel

Ferðaleiðir

FLAKKAÐ UM FIRÐI
Þegar ﬂakkað er um ﬁrði er keyrt yﬁr einn hæsta fjallveg á
Íslandi og í gegnum lengstu jarðgöngin á Austurlandi. Þar
er fjölbreytt menningarlíf, dýrindis veitingarstaðir, fallegir
fossar og ef heppnin er með þér sérðu hvali á sundi.

y
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SEYĐISFJÖRĐUR

Stuðlagil

AUSTURSTRÖNDIN
Það er margt hægt að skoða við Austurströnd Íslands.
Tignarlegir fjallgarðar, vogskornir ﬁrðir, áhugaverð söfn
og skemmtilegar sundlaugar er á meðal þess sem ﬁnna má
á Austurströndinni. Jarðsagan, menningin, svartar strendur
og mannlíﬁð gefa ferðinni sannarlega lit.

Hafnarhólmi
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Ásdís Sif Gunnarsdóttir og Daniel
Leeb gengu í hjónaband 2019.

Miðnæturbrúðkaup
við heimskautsbaug
Á sumarsólstöðum 2019 gekk listakonan
Ásdís Sif Gunnarsdóttir í það heilaga
með manni sínum Daniel Leeb kvikmyndagerðarmanni. Athöfnin fór fram á
einum furðulegasta stað landsins en staður þessi kallast Heimskautsgerði, stendur
á hæð sem kallast Melrakkaás og er rétt
ofan við bæinn Raufarhöfn.
Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com

nginn bær á Íslandi stendur jafn nálægt heimskautsbaugi og Raufarhöfn og það hefur verið
upplifun margra að hvergi sé jafn magnað að
upplifa sumarsólstöðurnar og í Heimskautsgerðinu, enda leikur sólarljósið þar stærsta hlutverkið.
Kannski svipuð stemning og að vera við Stonehenge á
Englandi en staðurinn minnir um margt á það og er
álíka smekkhlaðinn dularfullum trúarlegum táknum og
merkingum.

E

Lúpínublómaregn og glas brotið að hætti gyðinga

Ásdís Sif nýtur
sín í þessu stórbrotna umhverfi.

Til athafnarinnar mættu vinir þeirra og vandamenn frá
öllum heimshornum en Ásdís segir að þó að þau hafi verið gefin saman að sið ásatrúar hafi þetta verið einskonar
fjöltrúarbragða-hjónavígsla.
„Raufarhöfn varð mjög alþjóðlegur bær í þessa tvo sólarhringa sem við vorum þar enda kom fólk að úr öllum
áttum úr heiminum. Daniel er af gyðingaættum í New
York en í þeirra sið tíðkast það að karlinn stígi á
ákveðna gerð af glasi þegar vígslunni er lokið. Þetta á að
innsigla hamingju í hjónabandinu,“ útskýrir Ásdís og
bætir við að frænka eiginmannsins hafi flogið frá Bandaríkjunum með glasið meðferðis í sérstökum poka. „Svo
5 SJÁ SÍÐU 8

„Ég kem með
gítarinn“

Komdu með í ferðalag!
Á ferdalag.is getur þú fundið allt það helsta
um ævintýrin sem Ísland hefur upp á að bjóða.
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Heimskautsgerði
er engu líkt.

vorum við líka með mjög fínar brúðkaupshálsfestar frá vinum okkar á
Havaí og Kristín Björk vinkona mín
lagði sitt af mörkum með því að búa til
brúðarkrans úr lúpínu svo eitthvað sé
nefnt. Svo var þeytt yfir okkur lúpínublómaregni í stað hrísgrjóna þegar
athöfninni lauk en fyrir því stóð Ólöf
Arnalds tónlistarkona sem gaf okkur
líka saman,“ rifjar hún upp glöð í
bragði.

dagurinn hvergi lengri. Það er að segja
ef skýin eru ekki fyrir,“ segir hún og
bætir við að akkúrat á brúðkaupsdaginn
hafi þau ekki verið neitt ofurheppin
með veður en daginn eftir hafi dregið
frá og sólin baðaði alla með geislum sínum.
„Ég elska þennan magnaða og
einstaka stað“
„Við giftum okkur á miðnætti og það
var voða kalt, þoka og allir dúðaðir og í
regnfötum. Ég náði reyndar að vera í
hvítri úlpu en það var ekki auðvelt að
klæða sig upp á fyrir þetta,“ segir hún
og skellihlær. „En svo bætti sólin okkur
þetta upp næsta dag því þá mætti hún í
öllu sínu veldi og gladdi bæði okkur og
gestina sem höfðu lagt á sig langt ferðalag, bæði frá Reykjavík og öðrum stöðum í heiminum. Raufarhöfn er ekki
staður sem maður skreppur bara til í
dagsferð en það er algerlega þess
virði að fara þangað. Ég elska
þennan magnaða og einstaka stað,“ segir Ásdís
sem fékk hugmyndina
að því að gifta sig í
Heimskautsgerði
tíu árum fyrr þegar hún vann að því
að setja upp sýningu og fara með
gjörning á Kópaskeri en þá dvaldi
hún á staðnum og
heillaðist upp úr
skónum.

Gríðarstórt mannvirki tileinkað
goðum og geislum
Heimskautsgerðið var lengi í bígerð
áður en verkinu var hrint í framkvæmd
og enn er unnið að því. Fyrsta hugmyndin kom frá Erlingi Thoroddsen,
þáverandi hótelstjóra, en það var listamaðurinn og fyrrverandi allsherjargoðinn Haukur Halldórsson sem teiknaði
gerðið og útsetti hugmyndirnar. Síðustu árin hefur ríflegum styrkjum verið varið í verkefnið en því er ætlað að
laða ferðamenn til Raufarhafnar og
hefur tekist nokkuð vel. Mannvirkið er
ansi stórt, alls 54 metrar að þvermáli,
girt hlöðnum vegg, með hlið sem opnast mót höfuðáttunum. Allt grjót sem
notað var í hleðsluna kemur úr grjótnámu Raufarhafnarhrepps og stærstu
steinarnir vega allt að þrjú tonn.
Ásdís segir bæjarbúa hafa verið einstaklega hlýlega og
hjálpsama í kringum allt sem sneri að undirbúningi fyrir athöfnina og á stóra daginn sjálfan. Gestum þeirra var mjög
vel tekið og flestir gistu í Hreiðrinu og á Hótel Norðurljósum sem hún segir dásamlegan gististað og nefnir þá sérstaklega Hólmstein Helgason hótelstjóra sem tók sig meðal
annars til og bjó til brennu fyrir þau á annan í brúðkaupi.
Hún segir að allir brúðkaupsgestir hafi skemmt sér frábærlega þó veðurguðirnir hafi verið með smá vesen á stóra deginum.
„Hann Haukur listamaður sagði mér einu sinni að stór
partur af hugsuninni í kringum Heimskautsgerðið hefði einmitt verið að þar mætti gefa saman hjón. Í miðju hringsins
er tíu metra há súla, sem hvílir á fjórum stöplum. Bilin á
milli stöplanna vísa að höfuðáttunum fjórum, þannig að miðnætursólin birtist í gegnum bilið sem snýr að norðurhliðinu.
Svo stendur til að setja tilskorið ljósbrotsgler í toppinn sem
brýtur sólarljósið upp í frumlitina. Þetta er alveg stórkostlegur staður sem ég hvet alla til að fara að skoða. Sérstaklega á sumarsólstöðum. Það er líka allt öðruvísi að upplifa sólstöðurnar þarna því sólin er svo mikið bjartari og

Norskir þungarokkarar í
keppni við óléttumyndir

Brúðhjónin geisluðu á brúðkaupsdaginn sinn.

„Í fyrra fórum við fjölskyldan
hringinn og auðvitað stoppuðum við á Raufarhöfn á sólstöðunum og heimsóttum Heimskautsgerðið. Þá var veðrið algerlega æðislegt, heiðskírt og glampandi sól sem endurvarpaði draumkenndum regnboga yfir allt. Daníel náði að
taka fallegar óléttumyndir af mér en það var hægara sagt en
gert að koma því við þar sem einhverjir ógnandi norskir
dauðarokksgaurar voru mættir á svæðið til að gera vídeó,“
segir hún og skellir upp úr. „Það er samt kannski ekki skrítið að þeir hafi valið staðinn því hann er alveg magnaður og
fullkominn til að taka upp dramatísk vídeó og fallegar ljósmyndir,“ segir þessi skemmtilega listakona að lokum.

ALLT FYRIR ÚTILEGUNA!
COLEMAN SPRUCE
FALLS 4 PLUS
79.995.

COLEMAN KOBUK
VALLEY 2
22.995.

EUROM
RAFMAGNSHITARI
9.995.

CAMPINGAZ
ÁL POTTASET T
11.995.

CO L E M A N D E C K
S TÓ L L
16.995.

CA M P I N G AZ XT RA
S I N G L E LO F T DÝ N A
6.995.

B A R DA N I G O B L I N
M ATA R S T E L L
8.995.

COLEMAN SILVERTON
250 SVEFNPOKI
14.995.

CAMPINGAZ
KÆLIBOX 28L
26.995.

B A R DA N I M O N K E Y
B A R N A S TÓ L L
4.995.

BARD
DA N I M U S I CA
G RA N D E B O R Ð
22.995.

P R I M U S LO K E
T J A L D H I TA R I
15.995.

CA M P I N G AZ H E L LA
400 S G
27.995.

Fiskislóð 1, Reykjavík / Hvannavellir 14, Akureyri / Síðan 1916 / 580-8500 / www.ellingsen.is
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Ævintýraveröld í
hjarta Austfjarða
Tófur á vappi, bátur sem er heitur pottur, lítið rautt hverfi og veitingastaður í
ævagömlu norsku sjóhúsi þar sem boðið er upp á hreindýr og hákarl …
það er víst óhætt að fullyrða að í nafla Austfjarða, nánar tiltekið á Mjóeyri
rétt utan við Eskifjörð, sé ansi margt sem gaman er að sjá og upplifa.
Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com
rá árinu 2004 hafa hjónin Sævar Guðjónsson og
Berglind Steina Ingvarsdóttir byggt upp
ferðaþjónustu á Mjóeyri en staðsetningin gæti
ekki verið betri því þaðan er svo gott sem jafn
langt í allar áttir og því óþarfi að eyða mörgum klukkustundum í akstur.
Fagurrauð gistihús sem standa við fallega fjöru í
firðinum hýsa bæði stærri og minni hópa, og öll eru þau
með dásamlegu útsýni yfir fjörðinn.

F

Sævar segir að þegar sé mikið bókað í gistingu á Mjóeyri
fyrir sumarið og nú eru það Íslendingarnir sem eru í meirihluta, þá sérstaklega síðar í sumar þegar farið verður í
hreindýraferðir. Í göngufæri frá Mjóeyri er einnig að finna
stórskemmtilegan veitingastað sem rekinn er í einstöku,
sögulegu húsi sem gengur undir nafninu Randulffs-sjóhús.
„Þar leggjum við mikla áherslu á að bjóða upp á ferskan mat
úr firðinum, bæði fisk og hreindýr en einnig hákarl, loðnuhrogn og harðfisk sem allt er framleitt á svæðinu,“ segir
Sævar en veitingastaðurinn er opinn yfir sumarmánuðina.

Hreindýrin laða landann að
„Það var stórtækur útgerðarmaður sem byggði
stóra húsið árið 1895 en við keyptum það fyrir um
sautján árum og höfum verið að byggja hér upp ferðaþjónustu síðan,“ segir Sævar. Sjálf búa hjónin á neðri
hæðinni og eru með rómað gistiheimili á þeirri efri,
sem og tíu smáhýsi í þremur stærðum á svæðinu. „Við
byrjuðum auðvitað á því að koma stóra húsinu í gott
stand og svo bættust smáhýsin við sem núna eru orðin
tíu og hýsa bæði stærri og minni hópa,“ útskýrir Austfirðingurinn.

Tófan litla sem vill ekki láta klappa sér
Það er margt sem gleður gesti á Mjóeyri en ætli litla tófan
hún Snæja sé ekki aðalstjarnan á svæðinu. Tófan sést gjarna
á vappi í kringum húsin og er gríðarvinsælt myndefni en þau
hjónin hafa gefið henni að éta í það ár sem hún hefur haldið
sig á staðnum og það kann hún vel að meta. „Hún hefur nú
samt ekkert sést síðustu tvo dagana sem segir mér að hún er
örugglega búin að finna sér eitthvað annað að éta beint úr
náttúrunni,“ segir Sævar og bætir við að þó hún sé til í að fá
sér að éta hjá þeim hafi hún lítinn áhuga á að láta klappa sér.

5

skemmtilegir
staðir að sjá og
skoða að mati
Sævars

1. Helgustaðanáma
Helgustaðanáma er gömul silfurbergsnáma í landi Helgustaða í
Fjarðabyggð sem var friðlýst sem náttúruvætti árið 1975. Þetta er
ein frægasta silfurbergsnáma í heimi en þar var silfurberg grafið úr
jörðu frá því á 17. öld og fram á fyrri hluta 20. aldar. Enskt heiti silfurbergs er Iceland spar og er náttúrufyrirbærið kennt við Ísland á
fjölmörgum tungumálum. Á vef Umhverfisstofnunar kemur fram að
silfurbergið sé myndað úr tærum kristöllum en bergið gegndi veigamiklu hlutverki í þróun rannsókna á eiginleikum ljóss. Þær rannsóknir leiddu til mikilvægra uppgötvana á sviði eðlis-, efna- og jarðfræði á 19. og 20. öld.
„Þetta er alveg frábær staður að heimsækja og krakkar hafa alveg
sérstaklega gaman af því að fara þarna inn í djúpan hellinn að skoða
kristallana. Fullkomin dagsferð fyrir fjölskyldur og auðvitað fólk á
öllum aldri.“

2. Hólmanes
Hólmanesið er beint fyrir
framan Mjóeyri en þar er
bæði fólkvangur og friðland. „Þar er alveg geysimikið fuglalíf, fallegar
bergmyndanir og annað
sem fangar bæði auga og
anda. Ég myndi mæla
með svona kannski tveggja til þriggja tíma gönguferð um svæðið en
auðvitað geta menn bara vappað eins og þeir vilja.“

3. Gerpissvæðið
Gerpir er kannski svolítið óþægilegt orð að nefna heilt svæði eftir
enda hefur það ekkert að gera með leiðindi. „Vegurinn að Gerpissvæðinu liggur eiginlega beint hér í gegnum lóðina hjá okkur en
það er einstaklega skemmtilegt svæði að sjá og skoða. Þar er mjög
mikið af gönguleiðum en til stendur að friðlýsa svæðið. Þar er bæði
merkileg byggðasaga, fjölbreytilegt landslag, sérstætt gróðurfar og
merkilegar jarðminjar.“

4. Safnasvæði
„Fyrir fólk sem hefur gaman af söfnum er Fjarðabyggð mikill
draumastaður. Á Eskifirði er hægt að heimsækja Sjóminjasafn Austurlands sem er bæði sjóminja- og byggðasafn. Á Reyðarfirði er
stríðsárasafn og á Fáskrúðsfirði er franska
safnið en í Neskaupstað
er eitt allsherjarsafnahús sem hýsir samanlagt þrjú söfn: Smiðjusafn Jósafats
Hinrikssonar, sem var
geysilega flinkur járnsmiður, listasafn
Tryggva Ólafssonar og glæsilegt náttúrugripasafn sem ég mæli sérstaklega með.“

5. Baðstaðir
Eins og við vitum líta Íslendingar á það sem mannréttindi að fá að
skella sér í heita potta og laugar þegar haldið er út á land. „Við erum
með skemmtilegan heitan pott hérna á Mjóeyri sem er gerður úr bát
en hann hefur vakið mikla lukku þeirra sem hingað koma. Svo er auðvitað góð laug á Eskifirði en það er langt í náttúrulaugar því hér er
vatnið kalt. Ef fólk er aftur til í að skella sér í dagsferð þá er hægt að
fara upp á hálendið og baða sig í Laugavalladal og í Laugadal.“
Meira um Mjóeyri og ævintýrin þar má lesa á vefnum mjoeyri.is.
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Austurströndin er ævintýraleg að keyra og margt
að sjá á leiðinni, meðal
annars Eggin í Gleðivík á
Djúpavogi.

Rúntað um
með Austurlands-appinu
Ljósmynd/Jessica Auer

áherslur fólk hafi og tímann sem það gefur sér í
ferðalagið. „Það er sannarlega eitthvað fyrir
alla hérna fyrir austan. Sælkerar finna hér til
dæmis þrjú brugghús og fjölmarga veitingastaði með áherslu á matarframleiðslu úr
héraði. Þá myndi ég senda menningartýpuna
niður á Seyðisfjörð og heimsborgarann, sem
þarf að komast út úr ys og þys borgarlífsins,
niður á Mjóafjörð. Þar er ekkert nema klikkuð
friðsæld, dásamleg kyrrð og öldugjálfur. Þá
hafa göngugarpar úr nægum gönguleiðum að
velja, hvort sem leiðin liggur upp á fjallstinda,
að fossum eða niður í fjöru.“

Hálendishringurinn, austurströndin
og Fljótsdalshringurinn. Allt eru
þetta nöfn á mismunandi ferðaleiðum á Austurlandi sem hægt er
að keyra á einkabíl og njóta þess
besta sem Austurland hefur upp á
að bjóða. Fleiri leiðarlýsingar á
bíltúrum um svæðið má finna í
Austurlands-appinu.
Snæfríður Ingadóttir | Snaeja@gmail.com
usturland er mjög stór landshluti með
marga áhugaverða áfangastaði og náttúruperlur. Markmiðið með þessum
ferðaleiðum er að gefa fólki hugmyndir
og uppástungur að dagsferðum um svæðið,“ segir Jónína Brynjólfsdóttir verkefnastjóri hjá
Austurbrú en Austurbrú stendur á bak við ferðavefinn east.is og Austurlands-appið.

Vika lágmark til að kynnast Austurlandi

A

Ljósmynd/Jessica Auer

Hengifoss er eitt af náttúruundrunum í Hálendishringnum.

Fimm mismunandi ferðaleiðir
Inni í Austurlands-appinu er ekki eingöngu
að finna áðurnefndar ferðaleiðir sem er þar lýst
í máli, myndum og með korti, heldur er þar ýmislegt annað að finna sem gagnast getur ferðafólki á Austurlandi eins og upplýsingar um tilboð á vörum og þjónustu og viðburði á svæðinu.
Appið er því handhægur ferðafélagi fyrir þá
sem sem eru á ferð um landshlutann. „Tískan í
ferðaheiminum hefur verið að færast yfir í
„slow-travel“ og það er það sem við leggjum
áherslu á; að fólk gefi sér tíma til þess að njóta
svæðisins í friði og ró. Hér eru til dæmis fjölbreyttar gönguleiðir við allra hæfi sem gefa
tækifæri á mikilli nálægð við náttúruna,“ segir
Jónína og bendir á að þótt ferðaleiðirnar í Austurlands-appinu séu fimm talsins felist í raun
fleiri leiðir í hverri leið, allt eftir því hvaða

Ljósmynd/Ingvi Örn Þorsteinsson

Jónína Brynjólfsdóttir, verkefnastjóri hjá Austurbrú, mælir með Austurlandsappinu fyrir ferðalanga á ferð um Austurland í sumar. Þar eru allar upplýsingar á einum stað um landsvæðið,
viðburði, áhugaverða staði og þjónustu.

SIGLDU MEÐ NORRÆNU TIL

FÆREYJA &
DANMERKUR
www.smyrilline.is • 470 28 03 • booking@smyrilline.is

Sjálf hefur Jónína búið á Austurlandi í 13 ár
og þótt hún sé dugleg að ferðast um svæðið
finnst henni hún alltaf vera að uppgötva nýja
staði og segist eiga langt í land með að hafa séð
allt það sem svæðið hafi upp á að bjóða. „Það er
einmitt helsta umkvörtunarefnið hjá ferðafólki
sem heimsækir Austurland, því finnst það hefði
átt að dvelja lengur til að ná að sjá allt það sem
það langaði að sjá,“ segir Jónína og heldur
áfram: „Það er ómögulegt að sjá allt svæðið á
tveimur dögum, vika er eiginlega alveg lágmark
að mínu mati. Ég hvet fólk til þess að vera ekki
eins og þeytispjald heldur njóta hvers hluta enn
dýpra og betur og þá frekar að koma aftur og
skoða aðra hluta Austurlands.“ En hvaða ferðaleið af þeim fimm sem kortlagðar hafa verið í
Austurlands-appinu skyldi Jónína mæla með?
„Ég er sjálf mjög hrifin af hálendishringnum en
ég held ég verði að mæla með austurströndinni,
einfaldlega af því hún er svo ævintýraleg. Þar er
að finna svo mikla náttúru, friðsæld og falleg lítil þorp með karakter. Á þessari leið er líka mikið
af skemmtilegum stöðum til að stoppa á eins og
Brugghúsið á Breiðdalsvík, Eggin í Gleðivík,
Stríðsárasafnið á Reyðarfirði og Steinasafn
Petru.“
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Sýnir lesendum
mbl.is Ísland frá allt
öðru sjónarhorni

Hengifoss er einn af
þeim fossum sem eru í
uppáhaldi hjá Birni.

Björn Steinbekk verður á ferð um landið í sumar og
munu drónamyndskeið og ferðafréttir hans birtast
inni á Ferðavef mbl.is. Þar mun hann sýna lesendum staði sem þeir hafa ekki séð áður en
Björn ekur um á glæsilegum Toyota Hilux sem
er sérútbúinn fyrir ævintýri sumarsins.
Marta María | mm@mbl.is
ér og mbl.is fannst áhugavert að
deila með lesendum vefsins öðrum sjónarhornum af Íslandi,
sjónarhornum sem ég hef síðustu ár gripið með dróna. Það
verður til önnur sýn á landið þegar myndað er á
þennan hátt. Ég hef upplifað stundir þar sem ég
hreinlega trúi ekki að það sem ég sé í gegnum
skjáinn sé til. Síðan er það hitt að Íslendingar
hafa vegna Covid verið að ferðast meira um
landið og þar sem ég hef keyrt meira en 120.000
km síðustu þrjú ár, sérstaklega til að mynda, þá
er gaman að geta frætt, ráðlagt og komið með
hugmyndir um áfangastaði,“ segir Björn.
Björn mun skrifa um staði og upplifanir sem
munu höfða til fjölbreytts hóps.
„Allt frá því hvaða foss ég telji að verði næsti
Instagram-foss landsins til þess að segja fólki
frá hvar ég hef gengið um dali, fjöll og gil að
Fjallabaki til að mynda náttúrufegurðina þar,
sem umlykur allt. Mest verða þetta myndbönd
en einnig ljósmyndir,“ segir hann.
Ef þú værir að fara austur, hvert myndir þú
fara og hvað myndir þú gera?
„Verandi Austfirðingur í húð og hár þá er það
svo margt sem hægt er að gera. Ef tíminn er
knappur er hægt að fara frá Egilsstöðum inn í
Hallormsstaðaskóg, þaðan að Hengifossi og
ganga upp að honum og skoða Litlanesfoss í
leiðinni. Það er ganga sem svíkur engan. Þaðan
er gott að fara að Skriðuklaustri og fá sér
kannski að borða eða kökusneið. Eftir það er
tvennt í stöðunni. Annarsvegar að fara djúpt
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Björn Steinbekk verður á
ferð um landið í sumar.

inn í Fljótsdal og upplifa Óbyggðasetrið eða fara
upp að Kárahnjúkum, þaðan
niður að
Hafrahvammsgljúfrum sem
eru ótrúleg perla og þaðan í Stuðlagil. Svo ef tíminn er nægur væri gott að enda í
afslöppun í baðstaðnum Vök.“
Síðasta sumar gerði Stuðlagil allt vitlaust.
Hver verður sá staður í ár?
„Ég held að Stuðlagil haldi toppsætinu því
allir sem fóru ekki í fyrra fara í ár og má segja
að síðasta sumar hafi verið ein besta markaðssetning á þessu sumri. Að því sögðu held ég að
Hengifoss verði vinsæll og síðan er eitthvað
sem segir mér að Hryggur við Sveinsgil sem
oftast er kallaður Græni hryggur verði gríðarlega vinsæll. Ég mun einmitt fjalla um hann
mjög bráðlega hér á mbl.is,“ segir hann.
Björn ekur um að glæsilegri Toyota Hiluxbifreið sem er ekki bara jeppi heldur líka sjónvarpsstöð á hjólum og gististaður.
„Ég er svo heppinn að eiga góða að hjá
Toyota sem hafa síðustu ár stutt dyggilega við
bakið á mér og haft trú á því sem ég er að gera.
Hluti af því samstarfi er að við vorum að leggja
lokahönd á nýjan Hilux sem var breytt eftir
mínu höfði því ég tel að enginn bíll segi útvist og
ævintýri jafn vel og Toyota Hilux. Það verður til
dæmis sett á bílinn tjald þannig að ég þarf ekki

Ljósmyndir/Björn Steinbekk

Hér má sjá glæsilegan Toyota Hilux-jeppa
sem er ekki bara jeppi heldur sjónvarpsstöð
á hjólum og svo er hægt að gista í bílnum.

lengur að vera háður gistingu eða vakna á nóttunni til að mynda einhvern stað við sólarupprás
heldur verð ég bara klár í tjaldinu. Bíllinn er
líka streymis- og sjónvarpsstöð á hjólum því við
höfum byggt inn í hann snúrur fyrir allar tegundir af myndavélum, tvö 4G skipaloftnet, 3.500
w rafmagnsbreyti og fullkomna Blackmagic-

útsendingartölvu fyrir net og sjónvarp. Bíllinn á
sér í raun og veru enga hliðstæðu á Íslandi.
Snillingarnir í Origo og Skjáskoti hafa verið
mér til halds og trausts og gera það kleift að lesendur mbl geti upplifað mögulega beint streymi
úr dróna frá Stuðlagili eða ég keyri í beinni
hringinn og segi frá nýjum og gömlum náttúruperlum.“
Sumarið verður annasamt hjá Birni en auk
þess að vinna efni fyrir mbl.is er hann í spennandi verkefnum í tengslum við gosið.
„Inn á milli eru síðan fótboltamót með syninum þar sem við konan tökum okkur smá frí og
spilum golf og síðan stefnum við fjölskyldan á
að fara til Eyja. Ég til að mynda og þau til að
slaka á og njóta og síðan eigum við seinnipart
og kvöldin saman. Eyjar eru einn af okkar
uppáhaldsstöðum á landinu og fólkið í Eyjum
það besta sem ég hef kynnst, fyrir utan fólkið á
Eskifirði auðvitað. Síðan munum við eyða tíma
á Vestfjörðum eins og öll sumur því þar er gott
að vera.“

„Við byrjum að borða með augunum“
Eygló Björk Ólafsdóttir og Eymundur Magnússon eru hjónin á bak við
Móður Jörð á Vallanesi á Fljótsdalshéraði. Staðurinn er himnaríki á jörðu
fyrir þá sem vilja borða hollan og fallegan mat fyrir líkama og sál.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
yrirtækið Móðir jörð sérhæfir sig í
lífrænni ræktun og matvælaframleiðslu. Þetta er spennandi nýsköpunarfyrirtæki á Austurlandi sem
leggur stund á korn- og grænmetisræktun
og framleiðir tilbúnar hollustu- og sælkeravörur sem eftir er tekið.

F

Vörurnar gerðar til að hjálpa fólki
Það er sama hvaða vörur eru skoðaðar frá
Móður jörð. Þær virka allar jafnspennandi.
„Við reynum að láta vörurnar okkar vera
þannig að þær hjálpi fólki. Sem dæmi þá eru
nuddolíurnar okkar búnar til úr íslenskum
jurtum, birki og blágresi sem styrkja húðina
og gagnast vel við þurrki, útbrotum og exemi,“ segir Eygló.
Arfapestó þeirra er ekki síst vinsælt.
„Arfi er gróður sem kemur snemma og er
stútfullur af næringu. Vanalega bjóðum við
upp á pestó í takt við árstíðirnar. Við setjum
döðlur í pestóið sem gefur því skemmtilega
sætu sem passar vel út á kex og osta,“ segja
þau.
Maturinn eins og listaverk
Þeir sem vilja ferðast og borða hollustumat í leiðinni ættu að skoða rétti dagsins á grænmetisveitingastaðnum þeirra

Eygló Björk og
Eymumdur eigendur Móður jarðar.

hjóna.
„Í dag er brenninetlusúpa á matseðlinum.
Við notum brenninetlu töluvert í mat
og te um þessar
mundir. Síðan er hádegishlaðborðið okkar vinsælt með alls
konar grænmetisréttum.“
Hvaða áhrif hefur það
að borða brenninetlusúpu?
„Brenninetla er með hollari

Arfapestó er
gott á osta.

Salat beint
af akrinum.

jurtum sem vaxa í landinu.
Hún er járnrík og vatnslosandi og hreinsar líkamann.“
Það er greinilegt að
hjónin eru listræn í eðli
sínu enda lítur maturinn
út eins og listaverk.
„Við byrjum á því að
borða með augunum og þar
sem við erum að rækta æt
blóm þá viljum við skreyta
matinn okkar með fegurð úr náttúrunni.“

Gróðurhúsið
er fallegt.

Nuddolíurnar eru úr íslenskum jurtum.
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„Búa til
frískandi
drykki fyrir
sólina“
Aðalheiður Ósk Guðmundsdótttir, framkvæmdastjóri Vök Baths, flutti frá Reykjavík til Egilsstaða í janúar á þessu ári. Þótt stór hluti hennar tíma hafi farið í
vinnu þá hefur hún verið að kynnast Austurlandi og
öllu því sem staðurinn hefur upp á að bjóða.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Vök Baths.

É

g hef bæði verið að fara á
alla veitingastaðina og
bragða á góðum réttum
ásamt því að kynnast
náttúrunni en ég er einstaklega mikið náttúrubarn og algjör nautnaseggur þegar kemur að
mat. Ég hef farið oft á veitingastaðinn Glóð og hef verið að fá mér svokallaðan „Surf & turf“-rétt með
maine-humri en hann er stærri en
þessi sem við fáum vanalega. Eldhúsið á Gistihúsinu er svo nýopnað
aftur en þar er sushi-ið í miklu
uppáhaldi. Í hádeginu verður Nielsen oftast fyrir valinu en hann Kári
sem á Dill eldar þar einstaklega
góða rétti dagsins. Ég hef þann
háttinn á að mæla mér mót við fólk á
staðnum eða tek hádegismatinn
með mér á leið í vinnunna,“ segir
hún.
Verða með Aperol spritz á krana

Pottarnir hjá
Auði í Blábjörgu.

Sumarlegt hjá
Vök Baths.

Það er nóg að gerast í fyrirtækinu
enda gert ráð fyrir því að Vök Baths
muni laða til sín ferðamenn víða af
Hægt er að borða á
landinu í sumar.
veitingastað Vök Baths.
„Ég er að leggja lokahönd á
breytingar á laugarbarnum okkar
en við höfum nú bætt við glösum
fyrir Moet-kampavín sem við höfum
bætt við hjá okkur ásamt Expresso
Martini, Pornstar Martini og Aperol
spritz á krana en það er afar frískandi drykkur í sólinni í sumar. Við
vorum einnig að bæta við réttum á
matseðil hjá okkur en sá sem ég er
spenntust fyrir er „Lava cake“ með wasabi-ís
á Norð-Austur er æðislegt á Seyðisfirði. Maten wasabi-ið fáum við í næsta nágrenni við okkurinn á Hótel Framtíð á Djúpavík fær góð
ur. Einnig er ég að hefja vinnu við að setja sammeðmæli þó svo ég sé ekki búin að smakka
an pakka fyrir haustið og veturinn.“
sjálf. Svo hlakka ég til að kíkja á BeituskHver er uppáhaldsstaðurinn þinn á Austurúrinn í Neskaupstað sem verður með
landi?
pop-up í allt sumar frá hinum ýmsu
„Eins og er þá eru gönguskíði á Fjarðarheiði
stöðum.“
og að ganga upp að Fardagafossi í uppáhaldi
Hvar er best að fara í sundlaug eða
hjá mér. Annars elska ég einnig Selskóg en
bað?
hann minnir mig á Elliðaárdalinn í Reykjavík.
„Sundlaugin í Neskaupstað og á
Ég ólst upp í smáíbúðahverfinu við hliðina á
Vopnafirði er góð. Það er æðislegt að
honum.“
fara í pottana hjá Auði í Blábjörg en ef
óskað er eftir meira dekri þá mæli ég hikFinnst Glóð besti staðurinn
laust með Vök Baths en ég er alls ekki hlutHver er besti veitingastaðurinn á Austurlaus þar.“
landi að þínu mati?
Hvað með bestu gistinguna á Austurlandi?
„Glóð verð ég að segja, en það fer að sjálf„Ég get mælt með Hótel Hallormsstað. Ég
sögðu eftir því hvað þú vilt, ég elska nautakjöthef ekki prófað marga gististaði en á eflaust
ið þar. Pizzurnar á Aski á Egilsstöðum, sushi-ið
eftir að gera það.“

Vök Baths
séð úr lofti.

Erfitt að velja úr
möguleikunum
Ef þú fengir eina helgi til að
ferðast um Austurland – hvert
færir þú?
„Það er mjög erfitt að velja
þar sem það er svo margt sem
kemur til greina. Á sumrin
færi ég á Hótel Hallormsstað.
Það er fallegt að ganga þar í
kring og fara í Atlavík. Kíkja á
Skriðuklaustur í kaffi og
ganga einnig upp að Hengifossi. Eins get ég nefnt Hótel
Blábjörg á Borgarfirði eystri
en á báðum stöðum er nægilega margt að skoða. Á veturna myndi ég mæla með
skíðaævintýri á Mjóeyri en við
erum með tvö skíðasvæði hér
fyrir austan en þau eru Oddsskarð og Stafdalur ásamt
fjöldanum öllum af gönguskíðaleiðum en svo er einnig
hægt að skinna flestöll fjöll
fyrir fjallaskíðafólk.“
Hvaða safn er áhugavert á
svæðinu?
„Steinasafnið á Stöðvarfirði
og Franska safnið á Fáskrúðsfirði.“
Fólkið á Austurlandi tekur vel
á móti gestum

„Surf & turf“rétturinn hjá Glóð.
Ljósmyndir/Instagram

Hvað með öðruvísi staði að
heimsækja?
„Óbyggðasetrið í Fljótsdalnum, Burstafell í Vopnafirði og Hafnarhólmann á Borgarfirði eystri.“
Hvað gerir fólk á Austurlandi betur en aðrir?
„Fólkið hér tekur vel á móti gestum og kann
að njóta náttúrunnar með fjalla- og útvistarsporti. Þau kunna gott jafnvægi milli
vinnu og einkalífs og kunna að njóta yndislegu náttúrunnar sem Ísland hefur að
bjóða.“
Getur þú sagt mér skemmtilega sögu af
þér á ferðalagi um staðinn?
„Ég á ekki enn þá margar sögur af mér á
ferðalagi en ég stefni á að bæta úr því og
langar meðal annars að fara á Víknaslóðir,
Stórurð, Dyrfjöll, Austurstræti sem er frá
Fljótsdalnum yfir í lón eða í áttina að Höfn. Ég
mun líka halda áfram að ganga að perlunum á
Austurlandi sem eru merktar leiðir þar sem allir í fjölskyldunni ættu að getað heimsótt. Ég er
full tilhlökkunar að kynnast staðnum betur.“

Nú safnarðu 50%
ﬂeiri Vildarpunktum innanlands

icelandair.is

Þú færð enn fleiri Vildarpunkta en
áður þegar þú flýgur innanlands.
Þú getur líka notað gjafabréf Icelandair, ferðainneign eða Vildarpunkta í
innanlandsflugið.
Finndu þitt flug á icelandair.is

