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fjölskylduvænar
hugmyndir frá Akureyri
á dag út í Hrísey en siglingin þangað tekur aðeins um 15 mínútur. Í Hrísey er hægt að ganga
hring um fuglavarpland, fara í bílferð um eyjuna á traktorstaxa, heimsækja safn og fara í
sund. Þá er frábært leiksvæði í Hrísey með
ærslabelg og aparólu. Við Hríseyjarheimsókn
er svo hægt að hnýta heimsókn í Bjórböðin á
Árskógssandi. Tilvalið er að dýfa sér í útipottana og bjóða krökkunum upp á fisk og franskar
eða míníborgara á veitingastaðnum en eiga
sjálft bjórbaðið inni þegar börnin eru ekki með.

Fjölskyldur sem heimsækja höfuðstað Norðurlands í sumar hafa
úr nægri dægradvöl að velja á Akureyri og nágrenni. Hér eru nokkrar
fjölskylduvænar hugmyndir en listinn er þó engan veginn tæmandi.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com
1. Kanínur, strandblak og leiktæki
Ferð í Kjarnaskóg klikkar aldrei enda um
frábært útivistarsvæði að ræða. Í skóginum er
strandblaksvöllur, þrjú leiksvæði með fjölbreyttum leiktækjum, góðar göngu- og hjólaleiðir, kanínur til að eltast við og lækur til að
vaða í. Þá er skógurinn frábær staður ef stærri
fjölskyldur eða vinahópar vilja hittast og grilla
saman því þar eru nokkur yfirbyggð grillsvæði.

11. Íslenskur risi og Bakkabræður
Bíltúr á Dalvík getur verið ágætisfjölskylduskemmtun en frá Akureyri tekur um 40
mínútur að keyra þangað. Á Dalvík er nauðsynlegt að stoppa á kaffihúsinu Gísli, Eiríkur, Helgi
sem er sannarlega upplifun bæði fyrir augu og
munn. Eigendur kaffihússins eru miklir safnarar og kaffihúsið er mjög skemmtilega innréttað. Nafn kaffihússins vísar í sögurnar um
Bakkabræður en tenging við þá leynist í hverju
horni. Flestum krökkum finnst líka gaman að
heimsækja Byggðasafnið á Dalvík þar sem er
m.a. að finna upplýsingar um stærsta mann Íslandssögunnar, risann Jóhann Svarfdæling. Ef
nytjamarkaðurinn Litla loppan er opin er gaman að kíkja þangað og svo er tilvalið að stoppa á
Völlum í Svarfaðardal þar sem er rekin sveitabúð með góðgæti beint frá býli. Þá er tilvalið að
skella sér í sund annaðhvort á Dalvík eða í sundlauginni á Þelamörk.

2. Kaffi, bækur og tarotspá
Á rigningardögum getur verið sniðugt fyrir
barnafólk að leita afdreps í Amtsbókasafninu á
Akureyri. Barnahorn safnsins er mjög gott og
þá er líka kaffihúsið Orðakaffi í sama húsnæði
og bókasafnið sem er mikil blessun fyrir þreytta
foreldra. Á meðan börnin lita eða skoða bækur
geta foreldrarnir gleymt sér yfir tímaritum,
kaffibolla og gómsætu bakkelsi. Þá er líka alltaf
heitur matur í hádeginu á Orðakaffi. Kaffihúsið
Sykurverk er annað barnvænt kaffihús á Akureyri en þar freista ekki bara flottar kökur
krakkanna heldur er þar líka ágætisbarnahorn.
Fornbókaverslunin Fróði er annar staður sem
gaman er að heimsækja fyrir krakka sem hafa
gaman af lestri. Þar eru ýmsar forvitnilegar
bækur, bæði fyrir börn og fullorðna. Þá er líka
hægt að láta spá fyrir sér á staðnum en annar
eigandi bókabúðarinnar les bæði í lófa og leggur
tarot. Ekki er nauðsynlegt að panta í spá heldur
bara að mæta á staðinn.

12. Jólaskraut og íslenskur rjómaís

3. Sjósund, hvalir og saltfiskpitsa
Hauganes er í hálftíma aksturfjarðlægð frá
Akureyri en þangað er virkilega gaman að
koma með börn. Krakkar elska að busla í sjónum og fara svo í heitu pottana í Sandvíkurfjöru.
Einn potturinn er sérlega vinsæll hjá börnum
en hann er eins og bátur í laginu. Eftir buslið er
tilvalið að kíkja á veitingastaðinn Baccalá bar.
Séu matvandir krakkar með í för má auðveldlega plata fisk ofan í þá með því að panta saltfiskpitsuna á matseðlinum. Þá er líka hægt að
skella sér í hvalaskoðun frá Hauganesi með
elsta hvalaskoðunarfyrirtæki landsins sem býður upp á siglingu á tveimur eikarbátum.
4. Kajak, list og fjöruferð
Hjalteyri er lítið myndrænt þorp í um tuttugu mínútna akstursfjarðlægð frá Akureyri.
Þar er rekin kajakleiga og hægt að velja um að
fara á kajak út í sjó eða á tjörnina í þorpinu, sem
er þægilegur kostur þegar börn eru með í för.
Þá er Hjalteyri frábær staður fyrir fjölskyldur
sem langar í fjöruferð sem svo er hægt að enda
á baðferð í pottinum við gömlu síldarverksmiðjuna. Í Verksmiðjunni eru reglulega haldnar
sýningar og ýmsir listviðburðir og því gaman að
stíla ferð á Hjalteyri inn á að eitthvað sé í gangi
þar. Fylgjast má með dagskránni á facebooksíðunni Verksmiðjan á Hjalteyri.
5. Brúður frá ýmsum löndum
Öll fjölskyldan getur haft gaman af því að
heimsækja Safnasafnið við Svalbarðseyri sem
inniheldur alls konar forvitnileg listaverk, mikið
til eftir jaðarlistamenn. Nýjar sýningar eru
settar upp á hverju sumri en svo eru líka fastar
sýningar í húsinu eins og brúðusafn hússins.
Þar er að finna um 400 brúður sem eru íklæddar þjóðbúningum frá öllum heimshornum. Á
leiðinni á Safnasafnið er gaman að stoppa á
Flóamarkaðinum í Sigluvík en þar er opið alla
föstudaga, laugardaga og sunnudaga milli kl. 13
og 17. Þetta er fjórtánda sumarið sem mark-

landair-hótelinu milli kl. 14 og 17. Hótelið er í göngufæri við bæði sundlaugina og Hamarkotstún.
aðurinn er haldinn og kennir þar iðulega ýmissa
grasa.

8. Heimskautsbaugur og lundar

Stundum getur verið erfitt að ná börnum með
í gönguferðir, sérstaklega ef þau eru ekki vön
löngum göngum. Að nota stólalyftuna í Hlíðarfjalli til að koma fjölskyldunni út í náttúruna
getur þá verið spennandi kostur. Þetta er þriðja
sumarið sem skíðalyftan er opin að sumarlagi. Í
sumar verður hægt að nýta sér lyftuna fjóra
daga vikunnar, frá júlíbyrjun og út ágúst, eða
frá fimmtudegi til sunnudags. Hægt er að
kaupa miða á staðnum. Í Hlíðarfjalli er góð aðstaða bæði fyrir hjóla- og göngufólk, og getur
hjólafólk tekið hjólin með í lyftuna. Frá Strýtuskálanum er glæsilegt útsýni og þeir sem ekki
vilja koma sér sjálfir niður af fjallinu geta tekið
lyftuna aftur til baka niður. Tilvalið er að útbúa
gott nesti fyrir ferðina og njóta þess á fjallinu.

Ferð út í Grímsey er sannarlega ógleymanlegt fjölskylduævintýri. Þar er klassískt að
ganga yfir heimskautsbaug sem liggur þvert yfir eyjuna. Þá er hægt er að kaupa skjal í eyjunni, undirritað af oddvitanum, sem staðfestir
að viðkomandi hafi komið til Grímseyjar og stigið fæti norður fyrir heimskautsbaug. Allir
krakkar hafa gaman af því að skoða lundana í
návígi og svo er hægt að fá sér sundsprett í
nyrstu sundlaug landsins sem er nýbúin að fá
andlitslyftingu. Frá Dalvík siglir ferjan Sæfari
fimm daga í viku út í Grímsey yfir hásumarið.
Bátsferðin tekur þrjá tíma og er stoppað í eynni
2-4 klst. eftir dögum. Vilji fólk stoppa lengur þá
er gott tjaldstæði í Grímsey sem og nokkur
gistiheimili. Á vefnum Halló Akureyri er að
finna fimm mismunandi gönguleiðir um Grímsey og þá er hægt að leigja fjallahjól hjá Arctic
Bikes til að ferðast um eyjuna.

7. Flækjan, frisbígolf og lúxuste

9. Húsdýr, hey og vaffla á priki

Flækjan, Trektin og Fossinn eru heitin á einum flottustu sundrennibrautum landsins sem
staðsettar eru í Sundlaug Akureyrar. Krakkar
þreytast seint á því að leika sér þar en auk þess
eru tvær smábarnalaugar í sundlauginni. Til að
gera sundferðina enn ævintýralegri er gaman
að nota útiklefana. Eftir sundferðina er tilvalið
að kíkja á endurnar á Andapollinum og gefa
þeim brauð. Þá er líka hægt að kíkja í sundlaugargarðinn sem er með tveimur ærslabelgjum,
rólum og fleiri leiktækjum. Rétt hjá sundlauginni er svo Hamarskotstún sem er með góðum
frisbígolfvelli. Þá má gera vel við fjölskylduna
með lúxuste og með því á „high tea“ á Ice-

Heimsókn í Húsdýragarðinn Daladýrð í
Fnjóskadal gleður pottþétt þau allra yngstu. Ef
keyrt er í gegnum Vaðlaheiðargöng er aðeins
um 20 mínútna keyrsla þangað frá Akureyri.
Fyrir utan að skoða alls konar dýr í návígi, meðal annars hrút með fjögur horn, er hægt að
hoppa í heyi á staðnum, prófa ýmis leiktæki og
fá sér vöfflur á priki. Foreldrarnir geta svo slakað á í sófahorninu á staðnum með kaffibolla. Þá
má hnýta göngutúr um Vaglaskóg eða sundferð
á Illugastaði við ferðina.

6. Upp á fjall með lyftu

10. Rúntað um Hrísey á traktor
Frá Árskógssandi eru ferðir mörgum sinnum

Eyjafjarðarhringurinn er klassískur bíltúr
hjá mörgum fjölskyldum sem heimsækja Akureyri. Fyrsta stopp í bíltúr um Eyjafjarðarsveit gæti verið Hælið á Kristnesi sem er setur
um sögu berklanna. Þar er líka kaffihús. Næsta
stopp gæti verið Jólahúsið við Hrafnagil þar
sem jólin lifa allt árið. Þar er líka verslunin Bakgarðurinn sem selur skandinavíska nytjahluti
fyrir heimilið og ýmsa sælkeravöru. Þar er yndislegt að setjast út í garðinn með kaffibolla og
kruðerí úr versluninni. Þessu næst er hægt að
fara í sund á Hrafnagili. Eftir sundið er tilvalið
að keyra í Holtsel og smakka á íslenskum
rjómaís. Innst inni í Eyjafirði er eitt sérkennilegasta safn landsins að finna, Smámunasafnið,
með alls konar forvitnilegum hlutum. Þá er tilvalið að enda bíltúrinn á Kaffi Húsi þar sem er
gott leikhorn fyrir börnin og alls konar barnvænlegar veitingar. Toppurinn á heimsókninni
er svo að fá að fara í fjósið og kíkja á kýrnar.
13. Á bretti á sjó og landi
Braggaparkið er innanhússaðstaða sem opnaði á Akureyri í fyrra fyrir hjólabretti, línuskauta, hlaupahjól og BMX-hjól. Þeir sem ekki
eru með eigið bretti meðferðis geta fengið lánað
á staðnum sem og hjálma. Þá er líka hægt að
skella sér á bretti út á sjó en tvö fyrirtæki á Akureyri bjóða upp á róðra á standbrettum (SUP).
Fyrir byrjendur eru aðstæður á Pollinum frábærar þar sem hann er oftar en ekki alveg spegilsléttur. Það gæti því verið skemmtileg áskorun
fyrir alla í fjölskyldunni að prófa þessa ört vaxandi íþrótt á meðan dvalið er fyrir norðan.
14. Flugvélar, mótorhjól og Brynjuís
Á Akureyri eru nokkur áhugaverð söfn sem
krakkar gætu haft gaman af að heimsækja. Tilvalið er að hjóla eða ganga úr miðbænum eftir
stígnum sem liggur meðfram sjónum og alla leið
út á flugvöll. Á bakaleiðinni er svo gengið í
gegnum innbæinn, að sjálfsögðu með stoppi í ísbúðinni Brynju. Á þessari leið er hægt að
stoppa í Mótorhjólasafni Íslands, sem hefur að
geyma sögu mótorhjóla á Íslandi í yfir 100 ár
eða í Flugsafni Íslands þar sem er að finna ýmsar sögufrægar flugvélar. Þá er Leikfangasafnið
í Innbænum líka áhugavert en þar er að finna
alls konar leikföng frá liðinni tíð sem vekja pottþétt upp nostalgískar minningar hjá fullorðna
fólkinu.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is Margrét Hugrún

margret.hugrun@gmail.com Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com Auglýsingar Jón Kristinn Jónsson jonkr@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Þorgeir Baldursson
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Vegabréf

1

Lay’s
snakkpoki
Sour Cream & Onion
eða Salted 27,5 g

Nóa Krisp

3
2

Rjómasúkkulaði
með krispkúlum
25 g

5

Coca Cola
án sykurs
0,5 lítra

4

Sumar Kristall
330 ml dós

Bubs
hlauppoki
20 g

21
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a
g
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v
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6

Extra Sweet Mint
tyggjópakki

Taktu fjörið alla leið!
Ferðalagið verður leikandi létt með N1 í sumar. Safnaðu stimplum
í Vegabréfið þitt á N1 stöðvum vítt og breitt um landið. Skemmtilegur
glaðningur fylgir hverjum stimpli. Í ferðalok skilar þú Vegabréfinu
fullstimpluðu inn á næstu N1 stöð og getur unnið glæsilega vinninga.
Komdu með okkur alla leið og fylltu sumarið af fjöri!

ALLA LEIÐ
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Góð líkamsrækt og
tenging við náttúruna
Standbretti (SUP) bjóða upp á
mikla og fjölbreytta nálægð við
náttúruna enda hægt að stunda
íþróttina á sjó, vötnum og ám.
Hjálmar Gunnarsson, húsasmíðameistari og byggingarverkfræðingur á Akureyri, er kolfallinn fyrir
íþróttinni og eyðir flestum sínum frístundum róandi á Eyjafirðinum.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

É

g sá þetta fyrst með berum augum hjá frænda mínum úti í
Seattle sumarið 2019. Sama sumar bauð fyrirtækið Venture North
upp á SUP-kennslu á Akureyri og
upp frá því var ekki aftur snúið,“ segir
Hjálmar, spurður að því hvernig hann
kynntist SUP-íþróttinni sem hefur verið í
örum vexti á Íslandi. „Þetta er eitt af mest
vaxandi sjósporti í heiminum í dag og virðist
vera mjög fljótt að smita úr frá sér. Þetta er
líka snilldarlíkamsrækt þar sem reynir á
flesta vöðva líkamans, bæði við það hreinlega að halda jafnvægi á brettinu ásamt því
að knýja það áfram. En síðast en ekki síst
þá hefur þetta alveg ótrúleg góð áhrif á
andlega heilsu. Það var þó líklega frelsið
sem ég heillaðist af og hversu auðvelt allt í
kringum þetta er. Maður getur í góðu veðri
farið nánast hvert sem er með brettið og róið. Við sem erum í þessu erum flest með
uppblásin bretti sem gerir okkur kleift að
geta pakkað þeim niður í bakpoka og leggja
land undir fót.“

Áhugi Íslendinga á íþróttinni fer ört vaxandi. Hjálmar
og kærasta hans Audrey Freyja Clarke eru kolfallinn
fyrir standbrettunum enda gefa þau færi á mikilli nálægð við náttúruna og góðri hreyfingu.

Hrísey í uppáhaldi
Hjálmar eyðir orðið flestum sínum frístundum í róðra og hefur farið víða um
Norðurland með brettið.
„Það er erfitt að benda á einhvern einn
stað því það eru svo ótrúlega margir fallegir
staðir hér fyrir norðan sem gaman er að róa
á. Til dæmis er gott að fara í róðra út frá
Akureyri, Hrísey, Grenivík, Siglufirði og svo
má ekki gleyma ánum. Það er mjög
skemmtilegt að róa í ám þar sem reynir
virkilega á leikni og áræðni ræðarans.
Ég nota Pollinn okkar hérna við Akureyri
langmest. Hann hefur upp á margt að bjóða,
hvort sem það er að sjá seli eða hvali, róa
undir heita fossinn frá Vaðlaheiðargöngunum, horfa á Akureyri í ljósaskiptunum
eða þræða austurhlutann, allt frá Leirunni
og út að fossi. En Hrísey verður að teljast
minn uppáhaldsstaður. Við Audrey Freyja,
kærasta mín, rerum hringinn í kringum
Hrísey í fyrra og mér leið stundum eins og
ég væri kominn í allt aðra veröld.“
Rær allt árið
Margir tengja SUP-íþróttina við suðrænar slóðir og sumarveður en sé fólk rétt

Ljósmynd/Stella Árnadóttir

Spegilsléttur Pollurinn við Akureyri hentar vel fyrir SUP-róðra.

útbúið er hægt að stunda íþróttina allan ársins hring á Íslandi.
„Ég hélt í byrjun að þetta yrði bara eitthvert sumarsport en þar sem við eigum svo
stutt sumur þá kom ekkert annað til greina
en að róa allt árið. Góðar vetrarstillur hafa
oft boðið upp á frábæran róður. Þá er bara
málið að klæða sig vel undir þurrgallann og
hafa auka húfur og vettlinga meðferðis ef
eitthvað skyldi blotna,“ segir Hjálmar.
Hann viðurkennir þó alveg að baráttan við
íslenska veðrið geti verið erfið.
„Veðráttan hérna á Íslandi. Hún er okkur
ekki alltaf hliðholl og það þarf svolítið að
sæta lagi þegar maður ætlar út. Ég persónulega nenni ekki lengur að róa í miklum
vindi. Það tekur vel á og hættan á að örmagnast hreinlega er til staðar. Ég vel frekar að fara út í kyrru og njóta náttúrunnar
eins vel og ég mögulega get.“ Sjálfur hefur
Hjálmar ekki lent í neinum háska enn sem
komið er. Hann ítrekar að það borgi sig
samt alltaf að vera við öllu búinn og hafa
meðferðis björgunarvesti, auka ár, láta einhvern vita ferðaplanið og vera viss um að
geta komist í samband við umheiminn ef
eitthvað kemur upp á. Spurður um góð ráð
fyrir byrjendur segir hann; „Veljið ykkur
bretti við hæfi, góðan galla og venjið ykkur
á að þrífa græjurnar ykkar vel. Ekki hika
við að leita ráða hjá vanari ræðurum ef það
brenna á ykkur einhverjar spurningar. En
aðalatriðið er samt að fara bara varlega. Við
viljum engan missa.“

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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María Helena Tryggvadóttir, verkefnastjóri
ferðamála hjá Akureyrarstofu, hefur sjálf
gengið allar gönguleiðirnar sem settar
hafa verið inn á vefinn Halló Akureyri.

Gönguleiðir í grennd við
Akureyri gerðar aðgengilegri
Halló Akureyri er nafnið á nýjum vef á vegum
Akureyrarstofu sem er sérstaklega ætlaður Íslendingum. Á vefnum er að finna upplýsingar um alls
kyns afþreyingu á Akureyri og nágrenni, en
sérstök áhersla hefur verið lögð á að kortleggja
útivistarmöguleika á svæðinu.

Glerárdalur er vinsælt útivistarsvæði í
grennd við Akureyri og mun stikun gönguleiða í dalnum halda áfram í sumar.

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

ið fórum markvisst í það að kortleggja og deila gönguleiðum á vefnum
í fyrra og höfum haldið þeirri vinnu áfram í vetur. Í Covid jókst þörf
fólks á því að komast úr margmenninu en eins hefur áhugi Íslendinga
á útivist markvisst verið að aukast undanfarin ár svo við erum að
svara því kalli,“ segir María Helena Tryggvadóttir, verkefnastjóri
ferðamála hjá Akureyrarstofu. Halloakureyri.is er í raun íslensk útgáfa af vefnum visitakureyri.is sem hefur í mörg ár hefur verið upplýsingaveita fyrir ferðamenn. Þegar ferðalög Íslendinga innanlands jukust í kjölfar Covid í fyrra veitti
ekki af að sníða upplýsingarnar betur að þessum markhópi og þá var aukinn
kraftur settur í íslensku útgáfuna af vefnum undir heitinu Halló Akureyri.

V

Kort og leiðarlýsingar
Nú þegar eru fjölmargar gönguleiðir komnar inn á vefinn og þá munu hjólaleiðir einnig bætast við fljótlega.
„Við höfum verið að einbeita okkur að leiðum í 20 mínútna radíus frá bænum
en okkur langar til þess að bæta við fleiri fjöllum hér í kring eins og Kerlingu og
Uppsalahnjúki. Þá sjáum fyrir okkur aukið samstarf við nærliggjandi sveitarfélög hvað þetta varðar,“ segir María.
Hverri gönguleið er lýst í máli og myndum. Þá er erfiðleikastig gefið upp sem
og kílómetrafjöldi. Eins fylgir kort frá Wikiloc með hverri leið. María hefur sjálf
persónulega gengið eða hjólað þær leiðir sem komnar eru inn á vefinn og þar
með gengið úr skugga um að leiðarlýsingarnar og kortin séu rétt.
„Það eru margir að nota Wikiloc en Akureyrarstofa er með sinn eigin aðgang
þar undir nafninu VisitAkureyri. Leiðirnar sem við höfum merkt þar inn eru
þær þægilegustu og einföldustu að settu marki.“
Betra aðgengi að földum perlum
Gönguleiðirnar sem nú þegar hafa verið kortlagðar af Akureyrarstofu eru af
ýmsum toga og erfiðleikastigi. Ekki eru þær allar stikaðar en það stendur til
bóta. Í sumar mun vinna við stikun gönguleiða á Glerárdal og í Hlíðarfjalli til
dæmis halda áfram.
„Sumar perlur hér í nágrenninu eru svolítið faldar viti maður ekki af þeim.
Við erum að reyna að horfa á svæðið með augum gestsins og gera það enn aðgengilegra fyrir þá sem vilja koma og njóta náttúrunnar.“

Ljósmynd/Snæfríður Ingadóttir

„Ég kem með
gönguskóna“

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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Hjalteyri – Undraveröld í agnarsmáum bæ, ofan sjávar og neðan
Árið 1937 létu Thorsararnir
byggja geysistóra síldarverksmiðju á Hjalteyri. Byggingin
reis á methraða og þótti mikil
nýlunda enda bjuggu margir
Íslendingar enn í torfbæjum
á þessum árum. Í dag hýsir
þessi gamla síldarverksmiðja myndlistargallerí en á
staðnum er einnig fínasta
aðstaða fyrir sjósund, heitur
pottur á bryggjunni, veitingastaður og köfunarskóli svo
fátt eitt sé nefnt. Í stuttu máli
hálfgerður undraheimur.
Margrét Hugrún |
margret.hugrun@gmail.com
ústav Geir
Bollason myndlistarmaður
er meðal
þeirra sem
hafa haft veg og vanda af
uppbyggingu menningar í
þessu agnarsmáa sjávarplássi síðustu árin en þar
búa nú um þrjátíu til fjörutíu
manns allt árið og fleiri á
sumrin. Þó Hjalteyri sé bara
pinkulítið pláss úr alfaraleið Gústav
Geir Bollason.
er þar ótrúlega margt sem
hægt er að sjá og upplifa, bæði ofan sjávar og
neðan. Um aldamótin síðustu steig Gústav það
merkilega skref að flytja úr stórborginni París,
þar sem hann hafði búið í tíu ár, alla leið til
Hjalteyrar.
„Pælingin var alltaf að flytja bara út á land
og Hjalteyri varð fyrir valinu,“ segir Gústav
sem var þó ekki ókunnugur svæðinu því sjálfur
ólst hann upp á sveitabæ í grenndinni.
„Ég ólst upp á bænum Laufási sem er beint
á móti Hjalteyri í firðinum,“ segir Gústav sem
á það til að sigla út á fiskimið við Laufásgrunn
og veiða sér í soðið.

G

Á Hjalteyri er hægt að
njóta listar og útivistar.
Morgunblaðið/Þorgeir Baldursson

hannar gjarna verkin með rýmið sjálft í huga
og þar skipa vídeóverk sérstakan sess. „Sýningarnar hérna verða alltaf stærri með hverju
árinu og meira lagt í þær sem er mjög jákvætt,“ segir Gústav en það er eignarhaldsfélagið Hjalteyri sem heldur utan um húsnæðið, er það skipað heimamönnum og
velunnurum staðarins.
„Frá upphafi hefur útlendingum alltaf þótt
starfsemin hérna rosalega spennandi en síðasta sumar mættu margir Íslendingar sem
okkur fannst auðvitað alveg frábært. Leiðin til
Hjalteyrar liggur um afleggjara frá Dalvíkurveginum en það er ekki endilega auðvelt að
rata hingað svo ég mæli með því að fólk noti
bara Google Maps eða annað leiðsagnarforrit.“

Umfangsmeiri sýningar með hverju árinu
Nú hefur Gústav haldið utan um menningarstarfsemi í Verksmiðjunni í á þrettánda ár og
hefur hróður hennar aukist jafnt og þétt síðan
með sérlega öflugum spretti síðasta árið.
„Framan af voru það yfirleitt útlendingar
sem voru spenntastir fyrir því að sjá og halda
sýningar hérna og mörgum listamönnunum
fannst bara spennandi að það kom enginn að
skoða verkin,“ segir Gústav og skellir upp úr.
Verksmiðjan er mjög framandi, drungalegt
og dramatískt rými og mikil upplifun að koma
þar inn. Listafólkið sem heldur þar sýningar

Veitingastaður, hótelgisting og handverk
Ljósmynd/Sigurður Ægisson

Á Hjalteyri er mikil náttúrufegurð. Þessi hnúfubakur er gott dæmi um það.

Gústav segir margt fleira í gangi á
Hjalteyri yfir sumartímann sem vert sé að
5 SJÁ SÍÐU 10
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Hægt er að synda í
sjónum á Hjalteyri.

Á Hjalteyri er rekinn
köfunarskóli.

upplifa og einnig er þar úrval gististaða.
„Hér er til dæmis gistiheimili sem heitir
hvorki meira en minna en Viking Country
Club. Svo er gamli barnaskólinn á Hjalteyri
núna rekinn sem glæsilegt íbúðahótel undir
nafninu Apart Hotel. Þar er mjög glæsileg
gistiaðstaða sem hefur fengið góða dóma,“ segir hann og bætir við að á Ytri-Bakka sé einnig
hægt að leigja notaleg smáhýsi.
„Þá er hér líka að finna veitingahúsið Eyrina
sem Nick Peros rekur, en hann er einnig með
veitingastaðinn Báruna á Langanesi. Svo er
það hún Lene Zachariassen, norsk handverkskona sem býr og starfar á Hjalteyri. Hún sútar
skinn af allskonar dýrum og býr til ýmsa muni
úr þessu sem hún svo selur hér á staðnum.“
Fjölbreyttasta neðansjávarlíf við Íslandsstrendur
Víkjum þá sögunni af landi og ofan í sjó. Á
Hjalteyri rekur Erlendur Bogason, Vestmannaeyingur, vinsælan köfunarskóla og köfunarþjónustu undir nafninu Sævör. Þar taka
þau dóttir hans, Sævör Dagný, bæði nýliða og
reynda kafara í framandi köfunarferðir um
Strýtuna sem þykir geysilegt náttúruundur
enda er þar að finna fjölbreyttasta dýralíf neðan sjávar á Íslandi.
„Það er mikið af heitu vatni hér á svæðinu og
í Strýtunni við Arnarnesvík kemur það upp úr
iðrum jarðar. Hitastig sjávarins hefur orðið til
þess að þar er að finna mjög fjölskrúðugt
jurta- og dýralíf sem myndar alveg einstakt
vistkerfi. Það er eins og fáir Íslendingar utan
heimamanna viti af þessu en útlendingar hafa
verið mjög duglegir að mæta á köfunarnámskeið og fara svo að kafa í Strýtunni.“

Morgunblaðið/Skapti Hallgrímsson

Náttúrufegurð er mikil á svæðinu.

Kjassar og kafar með steinbítnum Stefaníu
Í einum af köfunarleiðöngrum sínum kynntist Erlendur steinbítnum Stefaníu og á milli
þeirra hefur myndast ansi sérstakt samband
með tímanum.
„Hún kemur alltaf til karlsins og heilsar upp
á hann en hefur ekki gefið sig eins að öðrum þó
hún heilsi þeim líka, enda kurteis steinbítur.
Ég gef henni gjarna kúskel og það finnst henni
mikið góðgæti,“ segir Erlendur sem á einnig
ágætis samband við hvalina sem halda til í
kringum Hjalteyri.
„Það er mjög algengt að rekast hér á hvali
og við höfum boðið fólki að kynnast þeim betur, bæði með því að kafa niður með þeim og að
sigla út á flotbretti eða svona „paddle board“
eins og það heitir á ensku. Hvalir óttast ekki
fólk en þeir þurfa auðvitað að gefa sitt leyfi fyrir því að fólk fái að synda með þeim. Þá snorklum við með hvölunum í bæði stærri og minni
hópum,“ segir Erlendur sem hefur verið að
kenna köfun frá árinu 2009.
„Dóttir mín hún Sævör Dagný er að kenna
með mér og núorðið sér hún að mestu um
kennsluna. Til að geta kafað í Strýtunni þarf
fólk að hafa köfunarréttindi sem hægt er að fá
á námskeiðinu á þremur dögum. Þannig er
hægt að byrja að læra á föstudegi og klára á

sunnudegi með ferð í Strýtuna. Svo erum við
með allskonar pakkaferðir sem áhugasamir
geta skoðað á Strytan.is, meðal annars tveggja
tíma snorkl-námskeið sem allir geta skellt sér
á og svo gengur það upp í réttindanámskeiðið
ef fólk vill taka þetta lengra. Eftir sundið er
svo hægt að skella sér í pottinn sem stendur á
bryggjunni en hann laðar hingað sjósundsfólk

„Hún kemur alltaf til
karlsins og heilsar upp á
hann en hefur ekki gefið
sig eins að öðrum þó hún
heilsi þeim líka, enda
kurteis steinbítur.“

og fleiri sem kunna vel að meta þessa góðu
slökun.“
Fyrir áhugasama um sýningar í Verksmiðjunni í sumar er hægt að skoða veffangið verksmidjanhjalteyri.is og fyrir þau sem eru
spennt fyrir því að nikka höfðinu til Stefaníu
eða taka sundsprett með hvölum má skoða
heimasíðu Strýtunnar á strytan.is.

Opið alla daga
í sumar
11:00–23:00

Hlökkum til að taka á móti ykkur!
www.geosea.is
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Bensínlaus á Möðrudal á Fjöllum
Dagskrárgerðarkonan Rakel Hinriksdóttir þekkir orðið Norðurlandið eins og lófann á sér því
hún hefur þvælst vítt og breitt um
landshlutann í tengslum við vinnu
sína á sjónvarpsstöðinni N4. Í frítíma sínum vill hún ekki hafa of
þétta dagskrá á ferðalögum sínum svo það sé rými til þess að
upplifa og njóta.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

ver er þín fyrsta ferðaminning?
„Hún er reyndar ekki endilega sérstaklega góð, en þegar
ég var 5 ára fórum við í fyrsta
skipti á Vestfirði. Ég er ættuð
frá Dýrafirði og þangað átti að skella sér á
ættarmót um sumarið. Ég var alltaf frekar
bílveik sem krakki, og ég man eftir mikilli
ógleði á leiðinni. Ég fékk pylsu og kókómjólk á Hólmavík, eins og hinir krakkarnir,
þrátt fyrir aðvaranir ömmu minnar. Það
stóð svo heima, amma mín og afi fengu vænan skammt af pylsu- og súkkulaðigubbi í
hnakkann stuttu eftir að við lögðum aftur af
stað.“
Hvers konar ferðalög höfða helst til þín?
„Innanlands er ég mest fyrir það að hafa
ekki of mikið af plönum. Leyfa svolítið veðri
og tilfinningu að ráða för. Einnig vil ég ekki
hafa þétta dagskrá, það þarf að vera rými til
þess að upplifa! Erlendis reyni ég að leita
uppi framandi menningu eða staði, er ekki
mikið fyrir að liggja á sólarströndum og
fara í verslunarmiðstöðvar. Eftir að ég varð
móðir er ég reyndar ekki alveg eins ævintýragjörn og áður. Strákarnir mínir tveir
eru ennþá frekar litlir þannig að stærri ævintýri á fjarlægum slóðum verða aðeins að
bíða.“
Nú ferðastu mikið í vinnu þinni fyrir N4,
ertu eitthvað að ferðast í frítímanum eða
færðu útrás fyrir ferðagleðina í vinnunni?
„Ég fæ heilmikla útrás fyrir þetta í
vinnunni, og margt sem ég fæ að sjá og
upplifa í tengslum við þáttagerð. Ég hef
reyndar mjög gaman af því að ferðast í nærumhverfinu þegar ég hef frítíma. Ég bjó erlendis meira og minna í 10 ár og eftir að ég
flutti heim aftur þá sá ég Akureyri og Norðurlandið í nýju ljósi. Það er fátt betra en að
búa í Danmörku í svolítinn tíma, upp á að
læra virkilega að meta íslenska náttúrufegurð.“
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn á Norðurlandi?
„Valið er erfitt, það eru svo margir staðir
sem koma til greina en ég held ég verði að
segja Jökulsárgljúfur. Þar eru Hólmatungur
og Dettifoss í sérstöku uppáhaldi. Ég reyni
að heimsækja Dettifoss á hverju sumri en
þar finnst mér maður best skynja náttúruna
bæði andlega og líkamlega. Heimsókn að
Dettifossi er einfaldlega mögnuð upplifun.
Þá er ég líka mjög hrifin af Tröllaskaganum
en ég fór ekki að kunna að meta hann fyrr
en ég fékk danska vini í heimsókn til mín.
Þeim voru sýndir helstu staðir á Norðurlandi en síðasta daginn keyrðum við Tröllaskagann og það var það sem stóð upp úr hjá
þeim. Þeim fannst fjöllin og útsýnið alveg
magnað og ég áttaði mig á því hvað Tröllaskaginn er hrikalega flottur.“
Ertu komin með einhver plön fyrir sumarið?
„Í sumarfríinu mínu ætla ég austur að
heimsækja bróður minn í Neskaupstað. Við
ætlum líka eitthvað suður, alla vega á Selfoss að heimsækja vinafólk. En sumarið
byrjar reyndar hjá mér í vinnuferð um
Austurland í tengslum við ferðaþættina
Uppskrift að góðum degi sem N4 hefur verið að framleiða. Þessar tökuferðir eru með
því allra skemmtilegasta sem ég fæ að gera
í vinnunni og hlakka ég mikið til þess að
skoða landshlutann í fylgd með Skúla B.
Geirdal og tökumönnunum Sindra Stein-

H

Rakel vill helst ekki hafa of mikla dagskrá á ferðalögum sínum svo það sé rými til þess að njóta. Þessi mynd er tekin af Rakel í Drangey.

Rakel fær mikla útrás fyrir ferðagleðina í vinnu
sinni hjá N4 því hún er á sífelldum þeytingi um
landið vegna þáttagerðar. Hér er hún á Hofsósi
ásamt samstarfsfélaga sínum Skúla B. Geirdal.

Rakel bjó erlendis í 10 ár og segir að dvölin
ytra hafi kennt sér að meta íslenska náttúrufegurð. Hér er hún á Bjargi í Miðfirði.

arssyni og Tjörva Jónssyni. Við höfum lent í
allskonar ævintýrum á þessum ferðum okkar í gegnum tíðina. Til dæmis gleymdi ég
einu sinni glænýjum farsíma við listaverkið
uppi á Fjarðarheiði og ég fattaði það ekki
fyrr en ég var komin niður á Seyðisfjörð. Þá
var brunað til baka til þess að leita að símanum en þegar ég var að koma að listaverkinu þá sá ég Kúkú campers-bíl vera að
keyra í burtu þaðan. Mér datt ekki annað í
hug en að ferðamennirnir hefðu tekið símann með sér en nei nei, síminn var á sínum
stað. Það var mikill léttir. Þetta er svolítið
ég, ég get verið alveg hrikalega utan við mig
á ferðalögum í vinnunni því þá er oft að svo
miklu að huga.“
Hvert er þitt allra besta ferðaráð?
„Sama hvað er að miklu að huga þegar
lagt er af stað í ferðalag þá er alltaf nauðsynlegt að byrja á því að setja bensín á bílinn. Trúðu mér, það er ekki gaman að sjá
rautt ljós á bensínmælinum um leið og glittir í Herðubreið. Ég hef lent í því, en sem
betur fer bjargaði bóndinn á Fjallakaffi á
Möðrudal okkur en hann er með bensínstöð,
sem er gott að vita af ef svona vandræði
banka upp á á þessum slóðum.“
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„Í Listagilinu er
margt skemmtilegt að skoða“

Margrét kann að hafa það
notalegt úti í náttúrunni.

Margrét Jónsdóttir leirlistakona á Akureyri er mikið fyrir
náttúruna. Hún elskar að sitja úti á sumrin og þekkir flesta
þá staði sem gaman er að heimsækja á Norðurlandi.

Verk Margrétar eru eftirsótt og
njóta vinsælda.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

M

argrét Jónsdóttir leirlistakona er með fallegt verkstæði og gallerí við
Gránufélagsgötu 48 á

Akureyri.
Hún er í óðaönn að undirbúa sýningu sem Leirlistafélag Íslands
stendur að vegna 40 ára afmælis félagsins.
„Við erum að fagna þessum áfanga
með samsýningum félagsmanna. Sýningin „Hvítur“ verður opnuð í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á Akureyri
hinn 10. júlí og stendur til 25. júlí.
Í Listagilinu er margt skemmtilegt að skoða. Þar má sem dæmi
finna Sjoppuna, minnstu hönnunarbúð landsins, og prjónabúðina
Garn í gangi. Svo er alltaf gaman að
fara á Listasafnið og skoða þær sýn-

ingar sem þar eru hverju sinni, en
þar er einmitt nýbúið að opna kaffihúsið Ketilkaffi sem ég hlakka til að
prufa.“
Á leiðinni til Kópaskers
Tekur þú þér sumarleyfi?
„Já ég tek mér alltaf eitthvert
sumarleyfi en það er reyndar ekki
alltaf á sumrin. Þar sem ég er sjálfstætt starfandi listakona renna lífið
og vinnan eiginlega saman í eitt svo
fríin geta komið á ýmsum tímum eftir veðri og verkefnastöðu. Ég reyni
að eiga fallegt úrval af munum á
sumrin því þá er mikið um brúðkaup
og einnig eru íslenskir ferðamenn
duglegir að koma við hjá mér í galleríinu.“
Hvað ætlarðu að gera til að hvíla
þig og endurnæra?

Á hverju sumri fer Margrét með vinkonum sínum í Ólafsfjörð þar sem
hún á lítinn sumarkofa.

Ljósmynd/Aníta Eldjárn

Margrét Jónsdóttir leirlistakona er
mikið fyrir ferðalög og náttúruna.

Velkomin á

Selasetur Íslands
Selasetur Íslands er safn, upplýsingamiðstöð og rannsóknarsetur á Hvammstanga. Selasetrið er í samfélagseign og rekið í samfélagsþágu.
Selasetrið heldur úti áhugaverðri selasýningu á
Hvammstanga og rannsóknum á selum við Ísland.
Gestir sýningarinnar geta fræðst um selina og sambúð
manna við þá. Auk selarannsókna leggur Selasetrið
áherslu á náttúrutengda ferðaþjónustu og byggðaþróun.

Opnunartími
15. maí til 15. september, alla daga frá kl. 10-17.

Við erum við höfnina á Hvammstanga!

„Núna um næstu helgi erum við
fjölskyldan á leiðinni saman til
Kópaskers þar sem haldin er sólstöðuhátíð. Við verðum á gistiheimilinu Melum í yndislegri nýuppgerðri íbúð í húsi sem byggt var
árið 1930. Húsið stendur alveg út við
sjó og ég hlakka ótrúlega til að sitja
þar í heita pottinum og horfa til hafs.
Við Guðmundur maðurinn minn
erum í gönguhópi sem í ár fagnar 20
ára afmæli. Við förum af því tilefni í
ferð á Húsafell í sumarlok og ætlum
að ganga þaðan einhverja daga. Vonandi getum við líka hitt Pál á Húsafelli og skoðað hans stórkostlegu
listaverk.
Á hverju sumri fer ég með vinkonum mínum í Ólafsfjörð þar sem ég á
lítinn sumarkofa. Þar gistum við
nokkrar nætur og göngum um í stórbrotnu fjallalandslagi Tröllaskaga.
Það sést iðulega til okkar hlaupa
eins og fætur toga til að ná í sundlaugina á Ólafsfirði sem við höldum
mikið upp á. Síðan tekur alltaf við
gleðistund í kofanum og mikil matseld.“
Mælir með ferðalagi út í Drangey
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www.selasetur.is
info@selasetur.is
Sími: 451 2345

Hvaða staðir eru þínir uppáhalds
á Norðurlandi?
„Ég er mikið fyrir göngur og að
njóta okkar fögru náttúru.
Kvöldganga út í Ólafsfjarðarmúla
er ógleymanleg ef miðnætursólin
skín.
Við fjölskyldan fórum einu sinni í
eftirminnilega ferð út í Drangey og
ég mæli með því. Svo er Mývatnssveit einn af mínum uppáhaldsstöðum, þar er bæði einstök náttúrufegurð og svo þessi sterka orka
sem maður skynjar frá jörðinni.
Það er líka mögnuð upplifun að
fara út í Grímsey og stíga norður

Með uppskeru úr náttúrunni og fallegt leirtau.

fyrir heimsskautsbauginn og skoða
listaverkið Hringur og kúla sem þar
er eftir Kristin E. Hrafnsson og
Studio Granda. Ef stígnum er fylgt
áfram í austurátt má sjá stórkostlegt fuglabjarg og það er töfrandi að
njóta blámans sem myndast þegar
himinn og haf renna saman í eitt.“
Skemmtilegar verslanir á Akureyri
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn
að kaupa listmuni fyrir norðan?
„Á Akureyri eru margar skemmtilegar verslanir. Í miðbænum má
nefna Fjord, sem selur einstaklega
fallegar hönnunarvörur, og Flóru
menningarhús, sem er sérstök og
forvitnileg verslun sem selur sérvalda muni úr íslenskri og þýskri
menningarflóru.
Á Dalvík er Arnar Símonarson
með Litlu loppuna, bílskúrsmarkað
hlaðinn ýmsu góssi.“
Hvað með veitingahús?
„Ég held upp á það að fara í dögurð á Berlín í Skipagötunni á Akureyri. Ég skal játa að ég er haldin
þeirri áráttu að sitja úti og borða og
maðurinn minn gerir oft grín að því
að það þurfi norðanstórhríð til þess

að ég falli frá þeirri hugmynd. En á
Berlín er einmitt hægt að fara bak
við húsið og sitja þar í hádeginu.
Kaffi Ilmur í miðbænum á Akureyri er gott kaffihús, sérstaklega ef
mann langar í ljúffengar kökur.
Í Lystigarðinum á Akureyri er
Café Laut, þar sem hægt er að gæða
sér á góðu kaffi og njóta þess að
ganga um þennan fallega garð.
Í hádeginu er yndislegt að borða á
Barr í Menningarhúsinu Hofi, á útisvæðinu þar má oft finna skjól fyrir
norðanáttinni og alltaf gaman að
vera nálægt Pollinum. Svo er veitingastaðurinn Orðakaffi á Amtsbókasafninu með mjög góðan grænmetismat í hádeginu.“
Margrét gerir ekki minjagripi fyrir ferðamenn en þegar hún er sjálf á
ferðalögum finnst henni gaman að
kaupa sér eitthvað fallegt frá þeim
stöðum sem hún heimsækir.
„Það getur verið hlutur eða skartgripur sem minnir mig þá alltaf á
staðinn sem ég var á og vekur góðar
minningar. Þannig að ég er viss um
að þegar ferðamenn kaupa listmuni
hjá mér í galleríinu þá tengja þeir þá
við Akureyri og ferð sína þangað.“
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Okkar besta verð
á öllu ﬂugi innanlands

icelandair.is

Þú getur bókað á okkar bestu verðum
þegar þú bókar á netinu.
Það er auðvelt að finna fullkomið flug í innanlandsferðina þegar þú bókar á netinu.
Þú getur líka notað gjafabréf Icelandair, ferðainneign eða Vildarpunkta þegar þú
bókar innanlandsflugið.
Finndu þitt flug á icelandair.is

