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ÆVINTÝRI Á SJÓ
Upplifðu töfra Norðurlands á sjó og í landi
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skemmtilegir staðir að
heimsækja á Norðurlandi

Þeir sem ætla að heimsækja Norðurland í sumar hafa úr
nægri dægradvöl að velja. Hér eru nokkrir staðir sem gaman
er að heimsækja en listinn er þó engan veginn tæmandi.

Skuggar er ný sýning
ÁLFkvenna í Lystigarðinum á Akureyri.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Jarðböðin við Mývatn
Þeir sem vilja slaka á í pastelbláu og steinefnaríku jarðhitavatni, njóta ljúffengra
drykkja í lóni og upplifa náttúruleg gufuböð, þar sem gufan streymir óhindrað upp
úr gólfinu, ættu að skoða að heimsækja Jarðböðin við Mývatn.
Gong með hvölum
Norðursigling á Húsavík býður upp á spennandi siglingar í sumar. Ein þeirra er
Gong-sigling á seglskútu þar sem hægt er að njóta heilandi tóna gongsins í endurnærandi siglingu á hvalaslóðum Skjálfandaflóa. Jógakennararnir Huld
Hafliðadóttir og Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir leiða ferðina og spila
báðar á gong. Innifalið í þessari siglingu er heitt kakó og kanilHof er menningarhús Norðlendsnúðar, hvalaleiðsögn, gong-slökun, hlýir heilgallar, teppi og
inga og í raun allra landsmanna.
regnkápur eftir aðstæðum.
Það er á Akureyri.
Sundlaugin Grenivík
Úr sundlauginni er einstaklega fallegt útsýni yfir
Grenivík, Kaldbak og Eyjafjörð. Sundlaugin var byggð
árið 1990. Í desember 2020 var tekin í notkun glæsileg
aðstaða við laugina sem samanstendur af rúmgóður
heitum potti, djúpri vaðlaug og köldum potti. Þeir sem
kunna að meta að vera úti í vatni með einstaka náttúru
allt í kring mega ekki missa af því að fara í sund á Grenivík.
Hótel Siglunes
Þeir sem kunna að meta að gista á einstöku „boutique“
hóteli ættu að heimsækja miðbæ Siglufjarðar, þar sem finna
má Hótel Siglunes. Herbergin eru nýuppgerð og fallega innréttuð með antíkhúsgögnum og íslenskri myndlist. Á setustofu og
bar er hægt að slaka á og njóta léttra veitinga.

Nonnahús er bernskuheimili barnabókarithöfundarins Jóns
Sveinssonar. Það er
á Akureyri.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Landslagið í Grímsey er engu öðru líkt.

Grímsey
Grímsey er græn, grösug og einstaklega gjöful eyja. Útvörðurinn í norðri með
auðug fiskimið og litríkt fuglalíf. Þangað kemur fólk gjarnan langa leið, til þess eins
að stíga norður fyrir baug. Aðrir hrífast af náttúrunni og fuglalífinu á staðnum.
Húsin í Grímsey eru einstök og stundum má finna áhugaverða gistimöguleika á
staðnum.
Hrísey
Hrísey liggur í utanverðum Eyjafirði. Eyjan er önnur stærsta eyjan við Ísland
og er 7,5 km að lengd og 2,5 km að breidd. Á eyjunni er einstaklega fallegt og hefur
verið vinsælt að leigja lítil sumarhús á staðnum. Mínukot er sem dæmi lítill sumarbústaður í Hrísey sem minnir helst á lítið hús í ævintýrunum. Eyjan er algjör náttúruparadís sem seint gleymist.
Nonnahús
Nonnahús er bernskuheimili barnabókahöfundarins og jesúítaprestsins Jóns
Sveinssonar „Nonna“. Húsið er meðal þeirra elstu á Akureyri, byggt upp úr 1850.
Safnið geymir marga muni tengda Nonna, m.a Nonnabækur á fjölmörgum tungumálum. Húsið sjálft hefur verið varðveitt sem dæmigert kaupstaðarheimili þessa
tíma. Nonni flutti 12 ára frá Akureyri einn síns liðs sumarið 1869 til að fara í skóla í
Frakklandi. Hann varð þekktur barnabókahöfundur um víða veröld. Þannig varðveitir safnið bækur frá yfir 30 löndum, t.d. á kínversku og japönsku, pólsku og
esperantó.
Nonnahús er á meðal þeirra elstu á Akureyri, byggt um 1850. Síðasti íbúi
Nonnahúss flutti úr húsinu 1945 en Nonnahús hefur verið safn síðan 1957. Nonnahús er á sömu lóð og Minjasafnið og einungis 200 metrum frá Leikfangahúsinu.

Sundlaugin á Grenivík er með einstöku útsýni.

Gistiheimilið Siglunes er á Siglufirði.

Menningarhúsið Hof
Menningarhúsið Hof var formlega opnað 28. ágúst 2010. Hof er menningarhús
Norðlendinga og í raun allra landsmanna. Það skapar verðugan ramma um menningar- og tónlistarlíf með því að bjóða upp á fyrirmyndaraðstöðu fyrir fjölbreytilega viðburði á sviði tónlistar, leiklistar, danslistar og ráðstefnuhalds. Húsið
er einstaklega fallegt og geta allir þeir sem hrifnir eru af arkitektúr fundið eitthvað
við sitt hæfi í Hofi.
Lystigarðurinn á Akureyri
Í ellefta skiptið halda ÁLFkonur með ljósmyndasýningu við útisvæðið og við
veitingasöluna í garðinum. Sýningin heitir Skuggar og eru ÁLFkonur hópur
kvenna með ljósmyndun að áhugamáli. Sýningin er einstök að margra mati, þar
sem kvenleg sýn er í fyrirrúmi.
Jólagarðurinn
Það skiptir ekki máli hvaða tími ársins er. Fullorðnir og börn gleðjast við heimsókn í Jólahúsið í Jólagarðinum Sveinsbæ, Akureyri. Jólagarðurinn er sannkölluð
töfraveröld jólanna, í aðeins tíu mínútna akstursfjarlægð frá miðbæ Akureyrar.
Þar getur að líta ógrynni muna sem tengjast jólum úr víðri veröld.

Á Húsavík er hægt að
fara í gong-slökun
með Norðursiglingu.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal
elinros@mbl.is, Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com Auglýsingar Viðar Ingi Pétursson vip@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók Ales Mucha.
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Við tökum
vel á móti þér
um land allt

Þú getur alltaf treyst á N1
Hvert sem leiðin liggur tökum við vel á móti allri fjölskyldunni með
hressandi næringu fyrir kroppinn og orku fyrir bílinn. Merkið okkar
stendur fyrir metnaðarfulla þjónustu fyrir þig og bílinn þinn, allan
hringinn. Förum varlega í umferðinni og ökum heil heim. Góða ferð.

440 1000
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Blómagarðarnir
á Akureyri heilla

Garðarnir á
Akureyri eru
engu öðru líkir.

Kévin Brunellière er fæddur og uppalinn í Frakklandi. Hann
elskar blóm, blómagarða og tré og kann því einstaklega vel við
sig á Akureyri, þangað sem hann er nýfluttur frá Reykjavík.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að á betur við mig að búa á Akureyri en í Reykjavík því staðurinn er
minni og þannig kynnist maður fólki
betur. Það er líka bara svo margt
að skoða hér fyrir gesti og
gangandi. Ég get nefnt sem dæmi blómin,
fallegu garðana og náttúruna,“ segir
hann.
Brunellière á sér alls konar áhugamál. Að ferðast, vera á mótorhjóli og
svo eru það blómin og náttúran.
„Aðaláhugamálið mitt er að föndra
gróður í ramma sem endist í allt að sex
til átta ár. Það þarf ekkert að vökva
verkin eða annast þau en þau færa náttúruna inn í húsakynni fólks, sem er svo
einstakt,“ segir Brunellière, sem er menntaður í blómaskreytingum.

Þ

Kévin Brunelliere er búsettur
á Akureyri.

Ljósmynd/Colourbox

legt. Í stuttu máli þá
vildi ég hvergi annars
staðar vera og ég vel að
vera hér frekar en í Frakklandi. Í það minnsta núna,“ segir
hann.

Stórbrotið land með mikla sögu
Hvernig upplifir þú að búa á Íslandi?
„Eins og svo margir upplifa sem búa hér,
þá býr landið yfir orku sem erfitt er að útskýra. Við erum eitthvað svo smá og vanmáttug nálægt stórbrotinni náttúrunni.
Það er eitthvað sem heldur manni
hér og ekki er það veðrið. Það er á
hreinu.
Brunelliere lærði
Annað sem ég tengi svo mikið við er
blómaskreytingar og
þessi stórbrotna saga sem Ísland á, sem
mælir með fyrir alla
að skoða blómaendurspeglast í tungumálinu sem hefur
garðana á Akureyri.
ekki breyst mikið í gegnum aldirnar og við
sjáum í sem dæmi gömlum ritum.
Fólkið er mjög gestrisið hér og reynir að
koma manni fyrir í samfélaginu sem mér finnst fal-

Verður orðlaus í blómagörðunum
Þegar kemur að menningu og list er
Brunellière undrandi yfir hversu fjölbreytt listasöfnin eru á Norðurlandi og
trúir hann að allir geti fundið eitthvað
fyrir sinn smekk. Náttúran er einnig eitt
stórt listaverk að hans mati.
„Ég verð orðlaus þegar ég fer í garðana
hér, því það eru svo fjölbreyttar plöntur í
þeim. Sumir garðanna eru hráir og framandi og
aðrir eru vandaðir og vel gerðir.
Ég mæli með því fyrir alla að gefa sér góðan tíma og

skoða hvern krók og kima. Sér í lagi yfir sumartímann þegar
blómfegurðin er svona mikil.“
Það er einn staður á Norðurlandi sem heillar hann meira en
aðrir. Það er Grjótagjá á Mývatni.
„Fólk verður að sjá hellinn, sem stundum er kenndur við ást,
með eigin augum, því það eru fá orð sem lýsa fegurðinni þar.
Norðurland hefur upp á svo margt að bjóða og það er engu
öðru líkt að vera ferðalangur á þessum slóðum.“
Stoltur af „Blómamanninum“
Hvað getur þú sagt okkur um gróðurinn græna í rammanum
sem þú ert að gera?
„Ég byrjaði á að gera þessi grænu verk fyrir mig í fyrstu.
Svo fóru vinir mínir að panta verk af mér og þannig gekk það
koll af kolli þar til ég stofnaði An Den Blóm. Nafnið er blanda
af tveimur tungumálum. An Den þýðir maður. Það þarf ekki
að vökva gróðurinn og hann lifir í lengri tíma inn á heimilinu
og minnir okkur á hversu nærandi náttúran er,“ segir
Brunellière.

Þrjár bækur til að taka með norður
Ertu á leiðinni norður? Ef þig langar að lesa góða bók í fríinu
þá eru þessar þrjár þess virði að taka með sér.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
Kvöld eitt á eyju eftir Josie
Silver.
Þetta er ekta bók til að lesa
í sumarbústað eða á hóteli en
um er að ræða rómantíska
skáldsögu sem gerist á afskekktri eyju við Írland. Hún
fjallar um pistlahöfundinn Cleo
sem er send út á eyju af ritstjóra
sínum. Þar hittir hún ljósmyndarann Mack og neyðast þau tvö til
að deila eina gistirýminu sem er
laust á eyjunni. Þegar fólk dvelur
saman á afskekktri eyju getur allt
gerst.
Þernan eftir Nitu Prose
Um er að ræða krimma á léttum nótum
sem fjallar um hótelstarfsmann sem
lendir í bobba. Aðalpersónan er frekar
einföld manneskja og barnaleg fram úr
hófi. Hún lítur heiminn
öðrum augum en aðrir,
sem kemur henni í mikil
vandræði. Hún er grunuð
um morð og ekki sér fyrir
endann á því hvernig hún
getur klórað sig út úr því.
Sumir hafa líkt Þernunni við
Allt í himnalagi hjá Eleanor
Oliphant. Höfundur hefur
unnið sem ritstjóri en þetta er
fyrsta skáldsaga hennar og
fór bókin beint á metsölulista
New York Times.

Aprílsólarkuldi eftir Elísabetu Jökulsdóttur
Höfundur býður lesendum í ófyrirsjáanlegt ferðalag í þessari bók. Elísabet
skrifar um aðalpersónuna Védísi sem
ýmsa fjöruna hefur sopið. Hún lýsir föðurmissi, skólastúlku sem er einstæð
móðir; ástinni sem kemur næstum jafn
óvænt og ferlinu inn í sjúkdóm, öllu í
einni augnablikseilífð. Reykjavík og
hennar fólk fær á sig sérstakan blæ
með lýsingum í ekta Elísabetarstíl sem hér er djúptær, litaður flæði og frelsi
ljóðsins.
Hún kann að láta húsin lifna
og anda líkt og landslag, líka
bilið á milli þeirra. Hvergi
skortir skarpskyggni né húmor
í mannlýsingum, lituðum af tíðaranda í lok áttunda áratugarins: einn og annar Kristjaníufari kominn heim, hasspartí
hvunndagsmatur og farið að
draga úr hippalátum ’68kynslóðarinnar; nú á að fóta sig í frelsinu.
Hvað gerist milli fólks þegar orðin
bregðast? Glata merkingunni. Þegar
tengslin við tungumálið bresta, hvað er þá
til ráða? „… því heimurinn mun ekki
standa nema vegna merkingar, annars
mun hann sáldrast niður og manneskjan
getur annars ekki lifað í heiminum,“ segir í sögunni.
Aprílsólarkuldi hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin 2020.

Það er fátt notalegra
en að sitja úti í móa í
íslenska sumrinu og
lesa bækur.

Unsplash.com

Norðurland liggur beinast við

Icelandair.is
Það er stutt að skreppa með flugi

40MÍN

ÍSAFJÖRÐUR
40MÍN

AKUREYRI
50MÍN

EGILSSTAÐIR
REYKJAVÍK

Viltu hitta fjölskyldu og vini fyrir norðan?
Fara í notalega helgarferð til Siglufjarðar? Út að borða eða
busla í Skógarböðunum á Akureyri? Það er líka frískandi
að baða sig í sjóböðum á Húsavík eða jafnvel náttúruböðum
á Mývatni. Við fljúgum daglega til Akureyrar og það tekur
einungis um 40 mínútur.
Tryggðu þér sæti tímanlega.
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„Ég ætla að
ganga um Langanesið í sumar“
Tinna Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Skógarbaðanna, er viss um
að Norðurlandið laði nú fleiri til sín en vanalega og að Skógarböðin
muni hitta í mark hjá landsmönnum í sumar sem og komandi ár. Þegar
hún á frí gengur hún á fjöll og nýtur þess að vera úti í náttúrunni.

Skógarböðin í Eyjafirðinum
verða án efa vinsæll
áfangastaður allra þeirra
sem ætla að heimsækja
Norðurlandið í sumar.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ú

tsýnið er engu öðru líkt frá
Skógarböðunum, sem opnuðu
með pompi og prakt 22. maí
síðastliðinn. Á svæðinu er er
einstök orka og böðin virka
eins og falinn fjársjóður í fallegu umhverfi, þar sem byggingin er hönnuð
með það í huga að varpa ekki skugga á
stórbrotnu náttúruna allt í kring.
Tinna Jóhannsdóttir stýrir Skógarböðunum, sem eru einungis steinsnar frá
Akureyri. Hún er ekki í nokkrum vafa um
að böðin verði fastur viðkomustaður margra
sem ætla að leggja Norðurland undir fótí
sumar.
Sjálf á Tinna ættir að rekja norður þótt hún
sé fædd og uppalin í Reykjavík.
„Ég hef búið í miðborginni næstum alla mína
ævi en ég elska hins vegar Akureyri og hef alltaf gert það. Það er því spennandi kafli í lífi mínu
núna og ég er einstaklega þakklát fyrir að fá
tækifæri til að starfa hér,“ segir Tinna.
Skógarböðin er hugarfóstur hjónanna Finns
Aðalbjörnssonar og Sigríðar Maríu Hammer.
Öll þrjú hafa unnð hörðum höndum að því að
láta þennan draum verða að veruleika.
„Skógarböðin eru náttúrulaugar í dásamlegu skógarumhverfi þar sem finnsk þurrsauna, kaldur pottur og tveir sundlaugarbarir
auka á upplifun gesta í umhverfinu. Við rekum
hér einnig Skóg Bistro sem er veitingastaður
með frábæru útiveitingasvæði,“ segir Tinna.

Útsýnið yfir fjörðinn er engu öðru líkt í Skógarböðunum sem falla vel inn í náttúruna.
Það voru Basalt arkitektar sem hönnuðu
böðin en þau hönnuðu einnig Bláa lónið og
Sjóböðin á Húsavík svo eitthvað sé nefnt.

Tinna Jóhannsdóttir,
framkvæmdastjóri Skógarbaðanna í Eyjafirði.

Fjölskyldan á ferðalagi í
Drangey. Hér er Tinna með
Heimi manni sínum og
tveimur sonum þeirra, þeim
Elmari Daða og Jónatani.

Nýta vatnið úr Vaðlaheiðargöngum
Skógarböðin eru staðsett beint á móti Akureyri, við þjóðveginn sem liggur í áttina að
Vaðlaheiðargöngunum.
„Í böðunum er vatnið, sem runnið hefur úr
Vaðlaheiðargöngunum síðan þau voru grafin
og hefur hingað til runnið út í sjó, nýtt. Lagnir
voru lagðar í jörðina og vatninu er nú, að
mestu leyti, beint til okkar í gegnum þær.
Vatnið sem kemur til okkar er um 48 gráðu
heitt. Það er kælt niður og notað í laugarnar.
Vatnið er 38 til 39 gráðu heitt á einum stað og
41 gráðu heitt á öðrum.“
Akureyri stendur á ótrúlegum tímamótum
að mati Tinnu og er hún spennt fyrir komandi
tímum.
„Á dögunum fór fyrsta flugvél Niceair héðan í loftið og nú þegar Skógarböðin hafa opnað
og fleira skemmtilegt er að gerast á svæðinu,
sem styrkir Akureyri og nærumhverfið, þá
trúi ég að við verðum áningarstaður framtíðarinnar. Bæði fyrir Íslendinga og erlendaferðamenn.
Vonandi mun fólk dvelja lengur hér á svæðinu og styðja þannig við þann rekstur sem hér
er með fjölgun gistinátta og nýtingu alls þess
sem umhverfið hefur upp á að bjóða.“

Skógarböðin á Akureyri
voru opnuð í síðasta
mánuði og fara bókanir í
böðin hratt af stað.

Hótel Sigló í uppáhaldi
Þegar kemur að góðum mat er hún einstaklega
mikið fyrir mat úr héraði og staðhæfir hún að silungurinn í Mývatnssveit sé engum öðrum líkur.
„Uppáhaldsmaturinn minn er allur matur
sem Heimir maðurinn minn býr til en hann er
svo mikill snillingur í eldhúsinu að það hálfa
væri nóg. Ég fæ hins vegar ekki nóg af silungi
og það er hvergi betri silungur fáanlegur en í
Mývatnssveitinni. Hvort heldur sem hann er
ferskur, reyktur eða grafinn.“
Hvar er gaman að gista á þessum slóðum?
„Mér finnst dásamlegt að hlaða batteríin á
Siglufirði og Hótel Sigló er eitt af mínum
uppáhaldshótelum. Svo höfum við mikið gist
við Mývatn og leigjum okkur þá gjarnan lítil
sumarhús í Dimmuborgum,“ segir hún.

Hvað með aðra fallega staði á Norðurlandi?
„Ásbyrgi og Hljóðaklettar eru stórkostlegir
staðir. Það er einstakt að ganga þar um. Ég
kann vel við að gista í tjaldi þar og fara í
göngutúra um svæðið,“ segir hún.
Verið draumur að ganga um Langanesið
Tinna er náttúrubarn og hefur gaman af því
að ganga úti í náttúrunni.
„Já, ég er svo mikill náttúruunnandi. Ég
geng mikið á fjöll og kýs að vera úti ef ég get,
helst allt sumarið. Að ferðast erlendis heillar
mig ekki neitt á sumrin, því það er ekkert fallegra en
Ísland yfir sumarmánuðina. Skemmtilegast
af öllu finnst mér að ferðast um í tjaldi. Vera í
lopapeysu og hita mér kaffi á prímus. Ég

ferðast vanalega með ferðagasgrill í skottinu
til að geta grillað öllum stundum. Í raun hvar
sem ég er á ferðalögum.“
Hvað ætlar þú að gera í sumarleyfinu?
„Ég veit að þetta verður annasamt sumar
hjá okkur í Skógarböðunum en ég mun nýta
hvert einasta tækifæri til að skjótast úr fyrir
bæjarmörkin, þar sem ég get gengið á fjöll og
firnindi.
Ég ætla að grilla á pallinum með fjölskyldunni og gista á flestum stöðum Norðurlands.
Eina sem er ákveðið er að ég ætla að ganga
um Langanesið í sumar. Það er búinn að vera
draumurinn minn í nokkur ár og eiginlega eini
staðurinn sem ég hef ekki mikið ferðast um
hingað til,“ segir Tinna.
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Myndrænn rusladallur við Andapollinn á Akureyri.

Mest mynduðu rusladallar landsins

Kærastarnir
hennar Jonnu eru tilvaldir í útileguna
enda taka þeir lítið
pláss, eru hljóðlátir
og veita öryggiskennd. Þeir fást m.a. í
Listasafninu á
Akureyri.

Listakonan Jonna Jónborg Sigurðardóttir á heiðurinn af óvenjulegum útilistaverkum sem prýða ruslatunnur í miðbæ Akureyrar. Verkin hafa verið afar vinsælt myndefni hjá ferðafólki sem keppist við að mynda
sig með rusladöllunum og deila á samfélagsmiðlum.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com
etta eru listaverk með tilgang. Þau gleðja gesti og gangandi en hvetja fólk einnig til þess að halda umhverfinu
hreinu,“ segir Jonna um svöngu ruslaverurnar, sem
prýða nokkra rusladalla í miðbæ Akureyrar. Í fyrra voru
settar upp þrjár ruslaverur á Akureyri og í ár bætast
sex við. Þar af er ein á leið út í Grímsey og önnur til Hríseyjar.

Þ

Lífga upp á umhverfið
Verkin eru gerð úr ull sem Jonna þæfir. Því þola skúlptúrarnirvel íslenska veðráttu. Verurnar eru mjög ólíkar í útliti. Sumar
minna á raunveruleg dýr, aðrar eru úr einhverjum ævintýraheimi.
Ruslaveran sem er á leið til Grímseyjar minnir til dæmis á lunda
og sú sem verður sett upp í Hrísey minnir á rjúpu. „Þetta lífgar
upp á umhverfið yfir sumartímann. Fólki finnst þetta skemmtilegt,
enda alltaf gaman að rekast á eitthvað óvænt á ferð sinni um bæinn. Ég veit líka um heimafólk sem fer sérstaklega í göngutúra til
þess að skoða ruslaverurnar, því það er mjög gaman fyrir börn að
gefa svöngu ruslaverunum rusl að borða,“ segir Jonna.
Rusladallar sem slegið hafa í gegn

Sjálf segir Jonna að sér þyki alltaf skemmtilegt að ramba óvænt
á útilistaverk á húsgöflum á ferðum sínum erlendis eða láta koma
sér á óvart með einhverju sem gleður augað. Það sama á við um
ruslaverurnar. Þær hafa algjörlega slegið í gegn hjá ferðafólki, sem
myndar sig gjarnan með þeim. „Það er kannski frekar óvenjulegt
að fólk fari í ferðalag og komi heim með myndir af rusladöllum,“
segir Jonna kímin. Einhverjir hafa þó farið heim með eitthvað
fleira en myndir af ruslaverunum því tveim ruslaverum var stolið
nýlega. Jonnu finnst það miður enda liggur mikil vinna á bak við
hvert verk. Hún reynir þó að horfa á björtu hliðarnar, enda hlýtur
það að teljast heiður fyrir listamann að listaverkum viðkomandi sé
stolið.

Jonna listakona á heiðurinn
af mest mynduðu ruslatunnum landsins. Þessi köttur er
á rusladalli í Listagilinu.
Ljósmyndir/Snæfríður Ingadóttir

Kærastar fyrir óöruggar konur
Aðspurð um hvað sumarið beri í skauti sér, segist hún vera á leið
til Ítalíu í fermingarferð með dóttur sinni. Þrjú ár eru síðan dóttirin fermdist en veiran setti strik í reikninginn. Þá ætlar hún að
taka þátt í listahátíð á Alviðru í Dýrafirði og halda áfram að búa til
fleiri kærasta, sem eru litlir prjónakarlar sem Jonna fór að framleiða fyrir óöruggar konur, sem finnst þær alltaf þurfa að eiga kærasta. „Þeir eru mjúkir og hljóðlátir. Þeir gera engar kröfur til þín
og hægt er að taka þá með hvert sem er. Þetta er auðvitað platónískt samband en það er mjög praktískt að eiga svona kærasta.“

Krökkum finnst gaman
að gefa svöngu ruslaverunum rusl að borða.
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Margrét Katrín Guttormsdóttir,
textíl- og vöruhönnuður, er tiltölulega nýflutt til Blönduóss.

Á Blönduósi er Textílmiðstöð Íslands og
Heimilisiðnaðarsafnið.

„Í hjarta textílsins á Íslandi“
Fegurðin og rólegheitin á Blönduósi eru til fyrirmyndar að mati Margrétar Katrínar Guttormsdóttur,
sem drekkur kaffið í heita pottinum
á morgnana.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
argrét Katrín Guttormsdóttir,
verkefnastjóri TextílLabsins hjá
Textílmiðstöð Íslands, er textílog vöruhönnuður að mennt. Hún
er tiltölulega nýflutt til Blönduóss
frá Reykjavík. Hún er stödd í Barcelona á textílráðstefnu ásamt því að heimsækja Iaac FabLabið þar.
„Ég ætla svo að færa mig yfir til Genfar þar
sem ég tek þátt í Fabric Academy Bootcamp sem
er vikulangt námskeið þar sem gerðar eru ólíkar
tilraunir með líftextíl og stafræna tækni tengda
textíl. Ég hlakka ótrúlega til að taka þátt og kem
vonandi til baka með nýja þekkingu!“

M

Þar sem nær öll ull er þvegin
Margrét er ánægð að vera flutt á Blönduós,
sem hún segir hjarta textílsins á Íslandi. Þar eru
99% allrar ullar á Íslandi þvegin í ullarþvottastöð
Ístex.
„Hér er Heimilisiðnaðarsafnið og síðast en
ekki síst Textílmiðstöð Íslands.
Á hverju ári er haldin Prjónagleði. Þá er bærinn skreyttur með fallegu prjóni á ljósastaurum
og prjónaunnendur læra hver af öðrum, sem gefur mikla gleði!“
Margrét er fædd og uppalin í Reykjavík en býr
nú með kærastanum sínum, Sigvalda, á huggulegum stað í sveitinni.
„Við búum í sumarbústað við Blöndu, alveg
upp við Hrútey, sem er ótrúlega gott útivistarsvæði. Svo draumur minn hefur ræst.
Starfið mitt hér er mjög fjölbreytt og í stöðugri
þróun, þar sem það er frekar nýtt. Það felst í því
að aðstoða fólk við að vinna við þau tæki sem til
staðar eru í TextílLabinu og hjálpa því að finna
leiðir til að útfæra verkefni og hugmyndir sínar.
Stundum koma nemendahópar og vinna við tækin í viku, sem er alltaf mjög gaman, því hugmyndir þeirra og tilraunir ýta mér líka út í að
prófa nýjar hugmyndir og íhuga hvernig best sé
að útfæra þær,“ segir Margrét.
Gaman að ganga um fjöruna
Ertu mikið fyrir náttúruna og umhverfið í
kringum þig?
„Já, bæði náttúran inni í bænum og í kring er

Sundlaugin á Blönduósi er ein
sú besta að mati Margrétar.

falleg. Áin Blanda rennur í gegnum bæinn en í
miðri ánni er Hrútey, sem er skemmtilegt
göngusvæði allan ársins hring.
Síðan finnst mér líka gaman að ganga um
fjöruna og fara upp á útsýnisstaðinn uppi á
hæðinni í gamla bænum. Þar sér maður yfir
Vestfirði og sólarlagið er mjög oft fallegt.“
Ef Margrét kæmi úr Reykjavík í dagsferð,
þangað sem hún býr, myndi hún byrja á að
ganga um Hrútey.
„Eða tölta um gamla bæinn og fara í fjöruna.
Síðan er ómissandi að fara í sundlaugina. Hún
er ein sú besta að mínu mati. Að fá kaffi beint í
heita pottinn á morgnana eru forréttindi sem
við Blönduósbúar búum við.
Heimilisiðnaðarsafnið er opið á sumrin og er
einmitt núna með sýningu á verkum eftir
Ragnheiði Björk Þórsdóttur vefara,“ segir
Margrét.

Finnst gaman að laga föt
Ertu mikið fyrir tísku og hönnun sjálf?
„Já, ég myndi ekki kalla mig neinn tískugúrú
en ég pæli mikið í mismunandi efnum og
munstrum og svo finnst mér líka gaman að laga
föt eða breyta þeim á einhvern hátt. Eitt það
mikilvægasta finnst mér að endurnýta og lengja
líftíma þess sem við klæðumst og annarra hluta
sem við kaupum okkur.“
Eftir því sem Margrét kemst nær upprunalegri framleiðslu, þeim mun meiri sögu
finnst henni hlutirnir búa yfir.
„Það er eitthvað við það að sjá hvað hefur
verið búið til úr nærumhverfi manns,“ segir
hún.
Sundlaugin ein sú besta
Hún er á því að sundlaugin á Blönduósi sé ein
sú besta.

„Mér finnst yndislegt að fara í sund og sundlaugin á Blönduósi er ein sú besta, sérstaklega á
morgnana. Það, að byrja daginn á kaffisopa í
heitum potti, gerir daginn svo miklu betri. Síðan
er baðströnd við Blönduós en ég hef sjálf aldrei
baðað mig þar. Ég bíð eftir því að það komi
sauna á staðinn og þá mögulega þori ég að dýfa
mér í sjóinn. En það er verkefni sem krefst
þekkingar sem ég hef ekki,“ segir Margrét.
Það er góð og róleg orka á Blönduósi.
„Ég held það sé vegna þess hve lífið er einfalt. Það er lítil streita því hægt er að gera svo
margt á stuttum tíma og flest er í göngufjarlægð.“
Hvað með góðan mat á staðnum?
„Teni er eþíópískur staður sem ég mæli hiklaust með. Upplagt er að fá sér nokkra rétti og
deila saman.“

ALLT FYRIR ÚTILEGUNA!
MEADOWOOD 4
BLACKOUT
79.995.

MACKENZIE 6
BLACKOUT
129.995.

CO L E M A N
K I C K B AC K S TÓ L L
6.995.

BARDANI
VERMILLION ERGO

19.995.

CAMPINGAZ
KÆLIBOX 36L
36.995.

B A R DA N I
DW S V I N DV E G G U R
9.995.
B A R DA N I LAZ I S E
BORÐ
19.995.

VANGO NITESTAR
ALPHA 250
11.995.

CO L E M A N 400 S
G A S H E L LA
22.995.

EUROM
RAFMAGNSHITARI
9.995.

B A R DA N I
V Í N G LÖ S  2 S T K
3.495.

CA M P I N G AZ 600 S G
HELLUBORÐ
35.995.

Fiskislóð 1, Reykjavík / Hvannavellir 14, Akureyri / Síðan 1916 / 580-8500 / www.ellingsen.is
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„Ég elska að fara til Akureyrar“
Þóra Lind Halldórsdóttir, verkefnastjóri á mannauðssviði Háskóla Íslands, er forvitin um allt
sem er fjölþjóðlegt í landinu.
Uppáhaldsstaðurinn að heimsækja á Norðurlandi er Akureyri,
þar sem hún fer vanalega á
tónleika og borðar eitthvað gott.

Akureyri er í uppáhaldi hjá Þóru.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

óra Lind Halldórsdóttir hefur mikinn áhuga á ferðalögum. Einn eftirlætisstaður hennar á landinu er
Akureyri. Hún er einnig heilluð af
minni bæjarstæðum á Norðurlandi
og segir hún ástæðuna fyrir því þá að hún er
fædd og uppalin í Grindavík.
Fjölmenning er Þóru hugleikin og telur hún
mikilvægt að við sem þjóð tökum fólki alls
staðar að úr heiminum opnum örmum, enda
leggja þau mikilvægan skerf til menningar
okkar að hennar mati.
Sjálf er hún forvitin um fólk frá öðrum löndum, menningu þess og matarhefðir.
„Við þurfum að brjóta niður múra
og líta á tækifærin fremur en áskoranirnar,“
segir hún.
Þegar Þóra heimsækir Akureyri fer hún
alltaf á nokkra staði.
„Ég fer á tónleika á Græna hattinum og í
fornbókabúðina Fróða. Ég og bróðir minn,
Þorvaldur Halldórsson, gætum eytt mörgum
tímum þar.
Síðan varð ég heilluð af Grenivík þegar ég
fór þangað síðasta sumar og ég er líka hrifin
af Dalvík. Bæði Grenivík og Dalvík hafa
þessa smábæjarstemningu sem ég þekki svo
vel.“

Tónleikastaðurinn Græni
hatturinn á Akureyri er
skemmtilegur að mati Þóru.

Þ

Ljósmynd/Skapti Hallgrímsson

Þóra hefur einstaklega gaman
af því að ferðast.

dugleg að bjóða mér á alls konar tónleika
þegar ég var ung.“
Hvað um matsölustaði á Akureyri. Áttu þér
uppáhaldsstað þar?
„Uppáhaldsmaturinn minn er allskonar.
Meðal annars mexíkóskur matur, sushi, naut
og bernaise, svo eitthvað sé nefnt. Ég get einnig nefnt sem dæmi Kurdo Kebab á Akureyri
sem er í eigu fólks af erlendum uppruna.“

Sækir í fjölþjóðlegan mat á ferðalögum

Hefur brennandi áhuga á alþjóðasamskiptum

Hvers konar tónlist heillar þig mest?
„Ég er í raun fyrir alls konar tónlist og fæ
stundum æði fyrir ákveðnum hlutum því tengt.
Ég skoðaði og horfði á sem dæmi allt um
Bítlana í nokkrar vikur. Þannig er áhugi minn
og svo færist hann á milli hljómsveita.
Ég ólst upp við mikla tónlist, þar sem bróðir
minn er trommari og mamma og pabbi voru

Hvaðan kemur þessi áhugi þinn á fjölmenningu?
„Þegar ég var nítján ára fór ég í fyrsta
skipti til Afríku og varð alveg heilluð. Ég fór
þangað ein og ákvað svo að einblína á fjölmenningu í menntun minni. Í dag starfa ég
sem verkefnastjóri á mannauðssviði Háskóla
Íslands, þar sem ég held utan um og þjón-

Uppáhaldsrúntur Mörtu
leikhússtjóra
Marta Nordal leikkona og
leikstjóri hefur verið leikhússtjóri hjá Leikfélagi
Akureyrar frá 2018.
Það voru viðbrigði fyrir
hana að flytja norður
þar sem hún hafði búið lengi í Reykjavík.
Hún er hins vegar afar
hrifin af Norðurlandi og
öllum þeim töfrum sem
þar er að finna.
Marta María Winkel Jónasdóttir |
mm@mbl.is

Í fornbókabúðinni Fróða má
finna ýmsilegt
spennandi að
hennar mati.

usta allt erlent starfsfólk
við skólann.
Námið mitt hefur meira og
minna farið í að skoða og rannsaka fjölmenningu. Ég skilaði meistaraverkefni mínu núna í
vor, sem fjallaði um reynslu karlstjórnenda af
ólíkum uppruna og kynþætti af stöðu sinni,
tækifærum og hindrunum á íslenskum vinnumarkaði. Ég fann að í BS-náminu mínu hafði
ég mikinn áhuga á ólíkri menningu og alþjóðasamskiptum og vissi að mig langaði að tengja
lokaverkefnið mitt við reynslu innflytjenda á
Íslandi.
Í sumar fer ég til Ítalíu með stelpunum sem
ég kynntist í sjálfboðastarfi í Afríku árið 2016.
Ég hef ekki hitt þær síðan þá, en þær eru frá
Ástralíu og Hollandi.
Þegar ég heimsótti Afríku fyrst, hafði ég
farið þangað áður en ég fór til Danmerkur,
sem segir ýmislegt um mig.“

Hauganes er
heillandi staður.

Ljósmynd/Elvar Reykjalín

Marta Nordal, leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

ér finnst gaman að fara í sjósund í
Hauganesi og kíkja í leiðinni við á Hjalteyri. Auk þess finnst mér gaman að
skreppa í Verksmiðjuna sem er í miklu
uppáhaldi hjá mér. Svo finnst mér gaman að taka
rúnt á sýningu á Hælinu í Kristnesi eða fá sér hádegismat á Orðakaffi í Amtsbókasafninu, spássera í
Lystigarðinum og enda svo kvöldið á óviðjafnanlegri
máltíð á Fimbul Cafe á Öngulstöðum,“ segir Marta.

M

Fimbul Cafe á Öngulsstöðum býður upp
á spennandi rétti.

María Pálsdóttir lét
draum sinn rætast og
opnaði safn og kaffihús á æskuslóðum
sínum í Eyjafirði. Hún
tekur á móti gestum í
gömlum hjúkrunarkonubúningi.Hælið, setur um
sögu berklanna á
Kristnesi í Eyjafirði, er
bæði kaffihús og
berklasýning en Kristnesspítali var lengi
berklahæli.Leikkonan
María Pálsdóttir
stendur þar vaktina í
gömlum hvítum hjúkrunarkonubúningi og
tekur á móti gestum
með bros á vör.
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Allir ættu að finna
eitthvað fyrir sinn smekk
Eyþór Gylfason gerir
dásamlega gott súrdeigsbrauð sem allir verða að prófa
á Ketilkaffi sem er til húsa í
Listasafninu á Akureyri.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

yþór er á því að allir dagar séu góðir dagar til að heimsækja Norðurlandið og þá sérstaklega Akureyri
því sumarið er stútfullt af spennandi þemadögum sem ættu að hitta
í mark hjá fólki.
„Þetta verður þétt sumar hjá okkur í ár. Við
verðum með fótboltamót á Akureyri, bíladaga
og tónleika. Fólkið á Akureyri er rólegt en
duglegt svo við sem vinnum í ferðabransanum
búum okkur undir líflegt sumar og ætlum að
vera með orkuna í lagi fyrir það,“ segir Eyþór.
Að vera matreiðslumaður á Akureyri
hljómar spennandi.
„Já það má nú segja. Sem dæmi þá erum við
á Ketilkaffi með mjög góðan morgunmat og
bröns. Við bjóðum upp á girnilegt súrdeigsbrauð með avókadó eða reyktum laxi, girnilega eggjarétti og fleira sem búið er til úr mat
frá þessum slóðum. Ég kaupi kryddjurtir sem
ræktaðar eru á staðnum, grænmeti að austan
og kjöt úr sláturhúsinu inni á Lónsbakka,“
segir hann.

E

Goðafoss er heillandi
að mati Eyþórs.
Morgunblaðið/Hari

Fólk ætti að leggja leið sína á Siglufjörð í sumar. Þar er
fallegt um að litast og hægt að fá fullt af góðum mat.

Getur mælt með nýju Skógarböðunum
Hvaða staði ættu allir að heimsækja?
„Ég get mælt með nýju Skógarböðunum á
Akureyri. Svo má aldrei gleyma að fara í
Mývatnssveitina, sem er yndisleg, og
að skoða Dettifoss og Goðafoss er
líka gaman. Það er einnig fallegt á Tröllaskaganum og svo
er Siglufjörður staður sem
ég get mælt með við alla.“
Hvað ætlar þú að gera í
sumar?
„Ég verð mestmegnis í
vinnunni en ætlaði að reyna
að komast til Noregs í brúðkaup. Við sem vinnum í ferðaEyþór Gylfason
bransanum reynum að þjösna
býr á Akureyri.
okkur út á sumrin.“

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Möguleikarnir á Akureyri margir
Þegar talið berst að góðum stöðum að gista
á í sumar segir Eyþór að Hótel Akureyri sé
staður sem ferðamenn geta verið öruggir
með.
„Það er orðið mjög smart og fallegt þar um
að litast. Eins get ég mælt með Icelandairhótelinu á Mývatni og Hótel Reykjahlíð þótt
ég hafi ekki komið þangað inn sjálfur í nokkur
ár.“
Hvað varðar mat og matarmenningu segir
Eyþór staðinn aðeins á eftir Reykjavík í matarmenningu.
„En við erum öll að koma til í þessum efnum. Í Lystigarðinum er komið nýtt kaffihús
sem gaman er að heimsækja. Svo eru veitingahús hér með Michelin-kokkum og hráefnið frá svæðinu algjörlega til fyrirmyndar ef þú
spyrð mig.“
Menningin breytist og fólkið með
Það hefur stundum verið sagt að fólk sem
býr á Akureyri sé heimakært en Eyþór segir
hafa orðið breytingu á því á undanförnum árum.
„Það kemur ný menning með nýju fólki og
íbúar hér eru nú meira fyrir að fara út að
borða en kannski áður. Það er alltaf svo mikið
líf í bænum og ferðamenn ýta mikið undir
það.“
Eyþór er spenntur fyrir sumrinu og hvetur
alla þá sem vilja upplifa eitthvað skemmtilegt
að kíkja norður í land. Þeir verði ekki sviknir
af því.

Icelandair Hótel Mývatn er einstakt á margan
hátt. Herbergin eru falleg og maturinn góður.
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Við förum hringinn um landið, skoðum
hvað er skemmtilegt að sjá
og gera í sumar
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–– Meira fyrir lesendur

Láttu áhyggjuleysið
elta þig í sumar
Ný og enn betri húsvagnatrygging!

