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   Gas-kæliskápar 100 og 180 lítra

Gas-hellur

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-125w

Gas-ofnar

Gas-vatnshitarar
5 - 14 l/mín

Kælibox
gas/12v/230v

Gas-eldavélar

Sólarrafhlöður fyrir 
húsbíla og fellihýsi.
Þunnar 130w  

B Reykja k Opið virka daga frá kl

Led-ljós = minni eyðsla
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Það kom að því, við erum 
orðin miðaldra,“ segir 
Haraldur Þór Egilsson, 

safnstjóri Minjasafnsins á Akur-
eyri, hlæjandi þegar blaðamað-
ur slær á þráðinn til hans, en um 
helgina verður haldið upp á 50 
ára afmæli safnsins. Hann vill þó 
ekki kalla safnið stofnun, þó það 
sé komið á svo virðulegan aldur.  

„Nei, alls ekki. Við erum miklu 
frekar hluti af fjölskyldunni í 
samfélaginu hér á Akureyri. 
Þess vegna bjóðum við í garð-
partý og afmæliskökur eins og í 
alvöru fimmtugsafmæli,“ bætir 
hann við.

Andi sjöunda áratugarins mun 
svífa yfir vötnum alla helgina en 
afmælishátíðin stendur milli 
klukkan 14 og 16 í dag og á morg-
un. Starfsfólk klæðir sig upp á 
eftir tísku ársins 1962 og sleg-
ið verður upp balli í garðinum 
við undirleik Danshljómsveitar 
Snorra Guðvarðar. Dansf lokk-
urinn Vefararnir mun tjútta með 
gestum og allar veitingar verða í 
anda Akureyrar sjöunda áratug-
arins. 

„Við létum sérstaklega fram-
leiða fyrir okkur Valash, app-
elsínudrykk sem var framleidd-
ur hér í bænum á árum áður. 
Þá verður auðvitað Conga- og 
Bragakaffi á boðstólum auk þess 
sem hið aldargamla Kristjáns-
bakarí sér um kaffibrauðið. Á 
sunnudeginum verðum við með 
fjölskylduhátíð, kökuhlaðborð 
og blöðrur. Matthias Jochum-
son vildi ekki missa af þessu, þó 
hann sé löngu farinn yfir móð-
una miklu, og verður hér á rabbi 
við gesti,“ segir Haraldur. 

Ti l að f u l l kom na „nost-
algíuna“ verður einnig opnuð 
ljósmyndasýning með 300 ljós-

myndum af bæjarlífinu á Akur-
eyri á tímabilinu 1862 til 2012. 
Haraldur vonast til að sjá sem 
flesta um helgina.

„Þetta verður skemmtileg 
garðveisla og ég hvet fólk til að 
kíkja til okkar ef það vill fanga 
Akureyri.”

Garðpartý og Valash
Haldið verður upp á 50 ára afmæli Minjasafnsins á Akureyri um helgina. Andi 
sjöunda áratugarins mun svífa yfir vötnum og boðið verður upp á Valash.

Skemmtilegt augnablik í miðbæ 
Akureyrar frá sjöunda áratugnum.

MYND/MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI

Minjasafnið á Akureyri á yfir þrjár milljónir 
ljósmynda. Í dag verður opnuð sýning 
á 300 myndum sem sýna bæjarlífið á 
tímabilinu 1862 til 2012.

MYND/MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI

Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri Minjasafnsins á Akureyri, slær upp afmælisveislu í anda 
sjöunda áratugarins ásamt starfsfólki. Minjasafnið er hálfrar aldar gamalt.  MYND/HEIDA.IS

Byggðasafnið á Dalvík er í Hvoli við Karlsrauðatorg og 
er fræðandi og skemmtilegt safn. „Það er góð dagsferð 
frá til dæmis Akureyri að skella sér til Dalvíkur með 
hópa til að skoða safnið, fara í hvalaskoðun og sund 
eða bara að ganga um lítið fiskiþorp á norðurhjara ver-
aldar. Þetta er hefðbundið minjasafn sem vinnur sam-
kvæmt safnalögum í hvívetna,“ segir Íris Ólöf Sigur-
jónsdóttir, forstöðumaður Byggðasafnsins. 

„Sumardagskrá safnsins er að fara af stað og er hún 
mjög girnileg. Hún samanstendur af fræðilegum er-
indum og tónlist. Sem dæmi má nefna að þann 23. júní 
mun Kristján E. Hjartarson segja sögu gamalla húsa á 
Dalvík og þann 5. ágúst flytur tríóið Tvær á palli með 
einum kalli tónlist úr ýmsum áttum auk fjölda annarra 
skemmtilegra uppákoma í allt sumar.“

Auk þess að vera hefðbundið minjasafn er nátt-
úrugripasafn á Hvoli. Í fuglaherbergi safnsins eru yfir 
hundrað tegundir uppstoppaðra fugla. Einnig eiga 
tveir þjóðþekktir Svarfdælingar sínar stofur á safn-
inu. „Í ljósi þess að forsetakosningar eru að bresta á er 
skemmtilegt að nefna að hér er stofa sem tileinkuð er 
Kristjáni Eldjárn, fyrrverandi forseta. Hér á einnig Jó-
hann Svarfdælingur, sem eitt sinn var hæsti maður 
heims, sína stofu. Allir eru hjartanlega velkomnir á 
þetta fallega safn, sem hefur verið kölluð perla norð-
ursins,“ segir Íris Ólöf. 

Nánari upplýsingar um safnið má finna á heimasíðu 
þess, Dalvikurbyggð.is/byggdasafn.

Perla Norðursins
Byggðasafnið Hvoll er bæði hefðbundið minjasafn og náttúrugripasafn. Þar er 
einnig stofa tileinkuð Kristjáni Eldjárn, fyrrverandi forseta.

Jóhann Svarfdælingur er annar tveggja þjóðþekktra einstaklinga 
sem eiga stofur tileinkaðar sér á Byggðasafninu á Dalvík. 

FEGURSTA FLJÓÐIÐ NORÐAN HEIÐA
Akureyrska menntaskólamærin Valdís Lilja Valgeirsdóttir var krýnd 
Ungfrú Norðurland í Sjallanum um nýliðna hvítasunnuhelgi. 

Hvernig tilfinning er að vera fegurst norðlenskra kvenna?

Þótt það sé hinn mesti heiður myndi ég aldrei telja mig þá fegurstu á 
Norðurlandi. Hér fyrir norðan eru margar gullfallegar stelpur og ég vildi 
að það hefði verið hægt að setja allar stelpurnar í fyrsta sæti. 

Hvers vegna telurðu að þú hafir staðið uppi sem sigurvegari?

Ég hafði gaman af ferlinu, var jákvæð og dugleg að mæta á æfingar. 
Naut þess að vera í skemmtilegum félagsskap og vonandi hafði það eitt-
hvað að segja um hvernig persónuleiki ég er en ekki eingöngu útlitið.  

Hvað lærðir þú um sjálfa þig í fegurðarsamkeppninni?

Að ég get verið skipulögð þegar á reynir. Samhliða æfingum var ég í 
próflestri og fór í fyrsta prófið í MA daginn sem keppnin var. Ég tel að 
undirbúningurinn hafi hjálpað mér mjög mikið við að efla framkomu 
mína og tjáningu og að koma fram fyrir stóran hóp af fólki.

Hvernig geturðu látið titilinn verða öðrum til góðs?

Nú þegar höfum við stelpurnar sem tókum þátt í Ungfrú Norðurland 
látið gott af okkur leiða. Við ræddum saman um hvað við vildum gera 
til að kynnast betur og ákváðum að safna peningum til styrktar góðu 
málefni. Fyrir valinu varð Aflið, samtök gegn kynferðis-og heimilisofbeldi, 
en við bökuðum bollakökur og seldum við góðar undirtektir í Hlíðarfjalli 
á uppstigningardag.  

Hversu mikilvægt er að líta vel út?

Það er ekki aðalmálið að vera í flottustu fötunum og mikið málaður. Ég 
legg meiri áherslu á að mér líði vel líkamlega og er dugleg að hreyfa 
mig. Það hefur áhrif andlega. Þegar þetta tvennt fer saman líður manni 
vel og þá lítur maður vel út.       

Hvað líkar þér best við að búa á Akureyri?

Mér finnst þægilegt hvað er stutt á milli staða og hér hefur maður allt til 
alls. Stutt er í náttúruna og alls kyns afþreyingu. Bærinn hefur vinalegt 
yfirbragð, er mjög hlýlegur og flestir finna hvað samfélagið er stresslaust.  

Hvert færir þú með gestkomandi jafnaldra þína til að upplifa sem best töfra 
og sjarma Akureyrar?

Í Kjarnaskóg sem er skemmtilegur útivistarstaður rétt fyrir utan Akureyri. 

Hvert er best geymda leyndarmálið á Akureyri?

Brynjuísinn, en uppskriftin er einmitt leyndarmál. 

Hvert stefnirðu í lífinu?

Ég ætla að klára stúdentspróf frá Menntaskólanum á Akureyri. Síðan 
langar mig að sjá heiminn og fara í nám tengt einhvers konar hönnun.

Hvert er mikilvægasta verkefni ungs fólks á Íslandi í dag?

Að láta sér líða vel og nýta þau tækifæri sem gefast til menntunar eða 
vinnu.

Ertu sátt við þjóðmálin sem snúa að ungu fólki?

Ég hef ekki svo mikið spáð í þau en ungt fólk hefur margs konar mögu-
leika til að tjá sig og segja skoðun sína á þjóðmálunum, og er að ég held 
duglegra að láta í sér heyra nú en áður var.

Hvað einkennir íslenskar ungar konur í dag?

Þetta eru algerar kjarnakonur.

Að hverju leitarðu í fari vina?

Heiðarleika, gleði, trausti og að þeir vilji koma fram við mig eins og þeir 
vilja að ég komi fram við þá. 

Hvað er ást í þínum huga?

Ást byggist á kærleika, trausti og heiðarleika. Að geta verið maður sjálfur 
í návist manneskju, skemmt sér og notið lífsins. Þá myndast sérstök 
tengsl sem er einfaldlega ekki hægt að útskýra; rétt eins og við kærast-
inn minn höfum.  

Ef þú gætir komið einum skilaboðum á framfæri við heiminn, hver væru þau?

Að fólk sé samkvæmt sjálfu sér, heiðarlegt í samskiptum og reyni ekki að 
vera annað en það er. Komi fram við náungann eins og það vill að aðrir 
komi fram við það.

Valdís Lilja Valgeirsdóttir í sólgulri brekku fífla í hjarta Akureyrar.
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Fiskidagurinn mikli á Dal-
vík hefur sannarlega slegið 
í gegn því gestum fjölgar ár 

frá ári. Þessi vinsæli dagur er alltaf 
helgina á eftir verslunar-
mannahelginni og að 
sögn Svanfríðar Jónas-
dóttur bæjarstjóra er allt-
af gott veður. Hún segir 
jafnframt að mikið hafi 
verið gert í bæjarfélaginu 
á undan förnum árum 
til að byggja upp ferða-
þjónustu, nýlega var til 
dæmis opnaður  pólskur 
bar. 
„Ýmislegt skemmtilegt hefur verið 
að þróast í kringum Fiskidaginn. Við 
verðum með tónlistarhátíð dagana 
á undan sem nefnist Bergmál. Hún 
dregur nafn sitt af menningar húsinu 
okkar, Berg. Þetta er hálfklassísk 
menningarhátíð en í sumar  verður 
Sigríður Thorlacius með okkur 
ásamt fleirum þekktum tónlistar-
mönnum. Það er því upplagt fyrir 
fólk að koma fyrr í bæinn og upplifa 
áhugaverða tónlistardagskrá,“ segir 
Svanfríður. 

Frjór tónlistarfarvegur
„Upphaflega þróaðist hátíðin með 
tónlistarnemendum sem voru að 
ljúka námi erlendis. Margir þekktir 
tónlistarmenn eru ættaðir úr Svarf-
aðardalnum. Ég get nefnt Friðrik 
Ómar, Matta Matt og Eyþór Inga sem 
allir eru að gera það gott um þessar 
mundir. Það er frjór tónlistarlegur 
farvegur í þessari sveit og héðan á 

til dæmis Þórunn Ashkenazy ættir 
að rekja,“ segir Svanfríður og bætir 
því við að sex kórar séu starfandi á 
Dalvík en íbúar eru um 2000. 

A llir þek kja veður-
klúbbinn á Dalvík en 
það eru íbúar Dal bæjar, 
dvalar heimilis  aldraðra 
sem gefa út veðurspá 
má naða r lega. Hú n 
 reynist ekki síður rétt en 
hjá veðurfræðingunum. 

Gönguvika
„Það er margt að  gerast 
hér á næstunni. Við 

 verðum með gönguviku dagana 
23. júní til 1. júlí. Þá stendur Ferða-
félag Svarfdæla, í samvinnu við leið-
sögumenn, fyrir gönguviku um fjöll 
og láglendi í sveitarfélaginu eins 
og undanfarin sumur. Þá verður 
 nokkrum sinnum í sumar gengið um 
Dalvík með Kristjáni E. Hjartarsyni 
sem segir sögu gamalla húsa. Síðan 
vil ég nefna sýninguna Friðland 
fuglanna sem er að Húsabakka en 
það er áhugaverð og nýstárleg sýn-
ing um fugla fyrir fólk á öllum aldri. 
Utandyra er svo Friðland Svarf-
dæla, þar sem er fjölbreytt fuglalíf og 
búið að setja upp skilti með plöntu-
nöfnum og um fuglana, ásamt því að 
komin eru tvö fuglaskoðunarhús,“ 
greinir Svanfríður frá. „Síðan vil ég 
nefna hvalaskoðunarmöguleikana 
sem alltaf eru að þróast. Það er sam-
hugur í fólki hér,“ segir Svanfríður og 
bendir á heimasíðuna dalvik.is. 
 elin@365.is

Syngjandi íbúar sem elda súpu
Um 30 þúsund manns heimsóttu Dalvík á Fiskidaginn mikla á síðasta ári. Undirbúningur er hafinn fyrir næsta Fiskidag og er búist 
við öðrum eins fjölda og í fyrra. Íbúar elda súpu fyrir gesti á föstudeginum þegar hátíðin hefst.

Um 30 þúsund manns heimsóttu Dalvík á Fiskidaginn mikla í fyrra en þeim hefur fjölgað ár frá ári.

Svanfríður Inga Jónsdóttir, 
bæjarstjóri í Dalvík. 

Nú geta Akureyringar og 
nærsveitarmenn keypt 
beint f lug frá Akureyri 

til borga í Evrópu og Banda-
ríkjunum. Ferðaskrifstofa Akur-
eyrar selur ferðir með Icelandair 
til áfangastaða  þeirra í Evrópu 
og Bandaríkjunum. Ragn heiður 
Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri 
Ferðaskrifstofu Akureyrar, segir 
mikinn tímasparnað fólginn 
í því fyrir norðanmenn að 
fljúga beint frá Akureyri en 
millilent er í Kef lavík þar 
sem farþegar skipta um vél. 
„Icelandair mun bjóða upp 
á tengif lug frá Akureyri 
fjórum sinnum í viku við 
flugáætlun sína til Evr-
ópu og Banda ríkjanna. 
Boðið er upp á þessi 
f lug seinnipartinn á 
fimmtudögum, föstu-
dögum, sunnu dögum 
o g  m á nu dö g u m .“ 
Þannig nái far þegar til 
dæmis seinna  fluginu 
t i l London, Kaup-
mannahafnar,  Stokk-
hólms, Brussel og Osló 
ásamt f leiri stöðum í 
Evrópu. Farþegar ná 
einnig seinni f lugum 
til Bandaríkjanna en 
Icelandair býður upp 
á f jölda spennandi 
áfangastaða í sumar. 
Þar má meðal annars 
nefna Wasington,  New 
York, Boston, Seattle og 
Denver. Á heimleið er 

tenging við öll flug Icelandair sem 
eru að koma til lendingar í Kefla-
vík um miðjan daginn. Flugið frá 
Akureyri  hefst  7. júní og stendur 
yfir til loka september. 

Mikill tímasparnaður
Starfsmenn Ferðaskrifstofu Akur-
eyrar hafa orðið varir við áhuga 
norðanmanna. Þar spila bæði 
inn í spennandi áfanga staðir en 

ekki síður sá tímasparnaður 
sem hlýst af beinu flugi enda 
styttist ferða lagið um  hálfan 
sólarhring. „Hvort sem um 
skemmtiferð eða vinnu-
ferð er að ræða þá teljum við 

þetta frábæran kost fyrir 
okkur norðanmenn að 

fá þessa tengingu og til 
þess að það verði grund-
völlur fyrir þessu flugi 
áfram á næstu miss-
erum  verðum við að 
nýta þetta.“ Fáein ár 
eru síðan sambæri-
legar ferðir voru í boði 
en þetta er í f yrsta 
skiptið sem slíkar ferð-
ir eru kynntar með 

jafnlöngum fyrirvara. 
„Síðan bjóðum við upp 
á spennandi pakka ferðir 
til London um  miðjan 
júní og Brussel í lok júní. 
Við ætlum einnig að 
bjóða upp á fleiri pakka-
ferðir í ágúst og septem-
ber bæði til Evrópu og 
Bandaríkjanna.  Þannig 
að norðanmenn hafa úr 

miklu úrvali að velja í sumar og 
haust.“

Kærkomin lyftistöng
Þar sem um beint flug er að ræða 
bendir Ragnheiður á að ekki sé 
hægt að bæta við flugi frá Akur-
eyri til Keflavíkur eftir á. Panta 
þurfi allan miðann í upphafi milli 
Akureyrar og þess áfangastaðar 
sem flogið er til. Hægt er að bóka 
tengiflugið einnig aðra leiðina, ef 
áætlun hentar  ekki við brottför 
eða heimkomu. Þannig er hægt að 
kaupa til dæmis Keflavík – Kaup-

mannahöfn - Akureyri  og öfugt. 
„Við erum með ágætis verð á inn-
anlandsflugi frá Reykjavík til Ak-
ureyrar  fyrir þá farþega. Síðan 
gerum við okkur vonir um að 
flugið skili erlendum ferðamönn-
um til Akureyrar frá Bandaríkjun-
um og Evrópu. Það væri kærkom-
in lyftistöng fyrir ferðaþjónustu-
aðila á Norðurlandi og fyrirtækin 
hér í kring.“ Ferðaskrifstofa Akur-
eyrar er jafnframt með tvær ferð-
ir í leiguflugi beint frá Akureyri  
(ekki með  viðkomu í Keflavík) í 
haust í samstarfi við VITA. Ann-

ars vegar er vikuferð til Algarve i 
Portúgal 28. september til  5. októ-
ber og er sú ferð fullbókuð. Hins 
vegar er um að ræða þriggja daga 
ferð til Dublin 1.- 4. nóvember og 
eru örfá sæti laus í þá ferð.

Spennandi utanlandsferðir fyrir norðanmenn
Ferðaskrifstofa Akureyrar býður upp á beint flug til borga í Evrópu og Bandaríkjanna í sumar og haust.

Norðanmönnum standa til boða fjöldi spennandi áfangastaða í sumar og haust, segir Ragnheiður Jakobsdóttir, framkvæmdarstjóri 
Ferðaskrifstofu Akureyrar. MYND/HEIÐA GUÐMUNDSDÓTTIR
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KAFFI ILMUR NÝJASTA KAFFIHÚSIÐ Í BÆNUM
Akureyri er rík af kaffihúsum og veitingastöðum. Í stuttum göngutúr 
um miðbæinn má gróflega telja yfir tug veitingastaða, bara og kaffihúsa. 
Nýjasta kaffihúsið á Akureyri var opnað 19. maí og er til húsa í gamalli 
söðlamiðju í Skátagilinu. Það heitir Kaffi ilmur og segir kokkurinn á 
staðnum, Þórhildur Þórhallsdóttir, sólríkustu veröndina í miðbænum að 
finna fyrir utan húsið.
„Frá því við opnuðum hafa bara komið tveir dagar sem ekki var hægt að 
sitja úti. Við erum í algjöru skjóli fyrir norðanáttinni og erum með sæti 
fyrir 60 manns á veröndinni,“ segir hún. Kaffi ilmur hefur fengið góðar 
viðtökur og segir Þórhildur fólk ánægt með að húsið hafi aftur fengið 
hlutverk.
„Það hafði verið íbúðarhús í mörg ár og á tímabili bjuggu í því þrjár fjöl-
skyldur. Það var þó komið í niðurníðslu og því ákváðu Ingibjörg Baldurs-
dóttir og hennar systkini, sem eiga húsið, að gera það upp og opna 
kaffihús og veitingastað. Á efri hæðinni bjóðum við súpu og salat og 
heimabakað brauð og kaffi og með því á neðri hæðinni,“ segir Þórhildur.
Á staðnum er vínveitingaleyfi en Þórhildur tekur þó fram að Kaffi ilmur 
sé ekki bar. Opið er frá klukkan 9 á morgnana til 23 á kvöldin og verða 
uppákomur á pallinum í allt sumar. „Sumarið verður skemmtilegt, sólin 
ætlar að vera með okkur.“

Mikil uppbygging hefur 
ver ið í  Fja l labyg gð 
undan farin ár og hefur 

ferðamannastraumurinn þangað 
 aukist mjög eftir að Héðinsfjarðar-
göng opnuðu. „Hér er mikið um að 
vera og margir viðburðir á dagskrá 
í sumar, bæði tónlistar- og mynd-
listarviðburðir. Einnig hafa hér á 
undanförnum misserum opnað 
nokkrir veitingastaðir þannig að 
hér iðar allt af lífi,“ segir Karítas 

Skarphéðinsdóttir Neff, fræðslu- og 
menningarfulltrúi Fjalla byggðar. „Í 
sumar verður hér á Siglufirði í fyrsta 
sinn lista- og hönnunarhátíð. Þetta 
er alþjóðlegt samstarfsverkefni 
skapandi greina sem kallast Reitir. 
Einstaklingar ólíkra greina koma 
saman, eins og hönnuðir og lands-
lagsarkitektar ásamt sérfræðingum 
í félags- og raunvísindum. 

Hér eru ótal mörg gallerí og lista-
vinnustofur sem bæði erlendir og 
innlendir listamenn leigja. Þetta 

gerir samfélagið hér alþjóðlegra, 
skapar nýja menningu og setur 
nýjan og ferskan svip á bæinn,“ 
segir hún.

Í Fjallabyggð er óvenjumik-
ið af söfnum. „Hér er Síldar-
minjasafnið sem er stærsta 
sjóminja- og iðnarsaf n 
 landsins og Þjóðlaga setur 
séra Bjarna Þorsteins sonar, 
þar sem má skoða gömul 

hljóðfæri og hlusta á gömul 
þjóðlög. Þau eru bæði á Siglu-

firði. Nýjasta safnið á Siglufirði 
er Ljóðasetur Íslands þar sem hægt 
er að kynna sér kveðskap, skoða 

ljóðabækur, drekka kaffi og hafa 
það huggulegt. Á Ólafsfirði er svo 
Náttúrugripasafn þar sem megin-
uppistaða safnsins er fuglar en 
einnig sjaldgæfar fisktegundir úr 
Ólafsfjarðarvatni.“

Mikil náttúrufegurð er í Fjalla-
byggð og mikið af skemmti legum, 
merktum gönguleiðum þar sem 
allir geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi. Ólafsfjarðarvatn er mjög 
sérstakt vatn sem er friðað. Þar 
 flýtur ferskvatn ofan á saltvatni. 
„Í  vatninu veiðast sérstakar fisk-
tegundir sem kallast röndungur og 
hnúðlax. Hægt er að sjá þær upp-
stoppaða í Náttúrugripasafninu,“ 
segir Karítas. 

Frekari upplýsingar um það 
sem er að gerast í Fjallabyggð á 
 næstunni má finna á vefsíðunni 
Fjallabyggd.is.

Líf og fjör hvert 
sem litið er 
Mun fleiri ferðamenn hafa heimsótt Fjallabyggð eftir að Héðinsfjarðargöng 
opnuðu. Á svæðinu er mikil náttúrufegurð og fjöldi safna og veitingastaða 
þannig að allir ættu að finna þar eitthvað við sitt hæfi.

Lista- og hönnunarhátíðin Reitir 
verður haldin í Fjallabyggð í 
sumar. „Þetta er í fyrsta skipti 
sem svona hátíð er haldin 
hér í Fjallabyggð,“ segir 
Karítas. 

Akureyrarflugvöllur  þjónar 
öllu Norðurlandi með sjö 
til tólf f lugferðum á dag 

til Akureyrar fyrir þá fjölmörgu 
sem þurfa á þessum almennings-
samgöngum að halda. „Viðskipta-
vinir okkar fljúga með okkur til 
að sækja þjónustu, læknisaðstoð, 
heimsækja ættingja og vini, vegna 
vinnu eða til að njóta allrar þeirra 
náttúru og menningu sem er í boði 
á Norðurlandi,“ segir Ari Fossdal, 
stöðvarstjóri hjá Flugfélagi Íslands 
á Akureyri. 

Sérstakt átak er í gangi hjá Flug-
félagi Íslands til að auka fjölda 
þeirra erlendu ferðamanna sem 
sækja Norðurlandið heim og hefur 
það átak farið vel af stað. Boðið er 
upp á afþreyingarferðir fyrir hópa 
og einstaklinga. „Fjölmargar dags-
ferðir undir stjórn fararstjóra eru 
í boði hjá okkur, meðal annars 
 ferðir til Mývatns, hvalaskoðunar-
ferðir og norðurljósaferðir,“ segir 
hann. 

Það er einnig mikil  aukning í 
þeim fjölda íslenskra ferðamanna 
sem sækir Norðurlandið heim. 
„Það er orðið mjög vinsæll áfanga-

staður hjá Íslendingum sem vilja 
komast burt úr vananum og 
skreppa í leikhús, á skíði eða upp-
lifa menningu norðursins. Það er 
mikið um að fólk komi  hingað í 
árshátíðarferðir eða vinnustaða-
ferðir og að saumaklúbbar eða 
aðrir hópar komi og skemmti sér 
saman. Það tekur einungis 45 
mínútur að koma hingað og upp-
lifa eitthvað nýtt og skipta um um-
hverfi.“

Flugið er samgöngumáti sem 

margir nota reglulega. „ Mikill 
fjöldi viðskiptavina okkar er fólk 
sem kemur hingað reglulega, 
nokkrum sinnum í viku eða jafn-
vel daglega. Þeir nota þetta sem 
ákveðinn samgöngumáta, svipað 
og strætó. Þess vegna leggjum við 
mikla áherslu á stundvísi, hraða 
og einfaldleika í þjónustuferlinu. 
Stór hluti viðskiptavina okkar er 
farinn að bóka sig sjálfur á Flug-
felag.is enda er ódýrast að nota 
þann möguleika,“ segir Ari.

Stundarkorn á 
spennandi áfangastað 
Aukning er í fjölda ferðamanna sem sækja Norðurland heim. Flugfélag Íslands 
flýgur sjö til tólf ferðir til Akureyrar á dag og það tekur einungis 45 mínútur að 
skreppa úr höfuðborginni og upplifa eitthvað nýtt og spennandi.

Ari og hans fólk hjá Flugfélagi Íslands á Akureyri leggja mikla áherslu á stundvísi, hraða 
og einfaldleika í þjónustuferli sínu.  MYND/HEIÐA

Nýjasta kaffihúsið á Akureyri er til húsa í gamalli söðlasmiðju. MYND/HEIDA.IS

Síldarminjasafnið á Siglufirði.

FIMM ÚTVARPS-
STÖÐVAR Í BEINNI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag
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Á listanum yfir það sem er 
ómissandi að gera á Norður-
landi er að sjálfsögðu heim-

sókn í Vatnajökulsþjóðgarð. Þjóð-
garðurinn er víðfeðmur og nær 
yfir tæp þrettán prósent landsins. 
Honum er skipt í fjögur svæði og á 
norðursvæðinu má meðal annars 
finna náttúruperlur eins og Öskju, 
Herðubreiðarlindir, Dettifoss og 
Ásbyrgi.

Dettifoss og Mývatn
Dettifoss er aflmesti foss Íslands. 
Hann er 44 metra hár og rúm-
lega hundrað metra breiður og er 
í Jökulsá á Fjöllum sem er hluti af 
Vatnajökulsþjóðgarði. Hann þarf 
að skoða þegar Norðurlandið er 
heimsótt.   

Í Mý vatnssveit og nágrenni 
er fjöldi náttúruperla, til dæmis 
Dimmuborgir, Höfði, Námafjall 
og margt fleira. Eldgígar og eldfjöll 
móta landslag Mývatns sveitar og 
frægar eldstöðvar eru þar  margar, 
til dæmis Kraf la og  Hver fell. Í 
kringum Mý vatn er mikið af 
 fjöllum sem eru kjörin til að ganga 
á. Ekki má svo gleyma að nefna 
Jarðböðin við Mývatn. 

Flúðasiglingar fyrir spennuþyrsta
Þeir sem vilja smá spennu geta 
farið í flúðasiglingu niður Jökuls-
á vestari eða austari. Ferðirnar 
eru mjög vinsælar og hægt er að 

velja um mismunandi ferðir eftir 
því hvað  hentar hverjum. Fyrir 
yngstu og elstu meðlimina hentar 
að fara á Blöndu en það er  tilvalin 
 skemmtun fyrir fjölskyldur með 
ung börn. Þeir sem eru tólf ára og 
eldri geta farið á vestari Jökulsá og 
sú austari er fyrir þá sem eru átján 
ára og eldri og langar að reyna 
meira á sig. Reyndir leiðsögumenn 
eru með í öllum flúðasiglingunum. 

Söfn á hverju strái
Mikill fjöldi safna er á Norðurlandi. 
Sem dæmi má nefna söfn eins og 
Textílsafnið á Blönduósi, Síldar-
minjasafnið á Siglufirði, Náttúru-
gripasafn Fjallabyggðar á Ólafs-
firði, Selasetrið á Hvammstanga, 
Vesturfarasetrið á Hofsósi, Byggða-
safnið Hvoll á Dalvík, Safnahúsið 
á Húsavík, Flugsafnið á Akureyri, 
auk fjölda byggðasafna og lista-
safna. 

Hvalir og selir
Hvalaskoðunarferðir aukast sífellt 
og er nánast skylda fyrir þá sem 
heimsækja Norðurland að fara í 
eina slíka ferð. Norðurlandið er 
eitt besta hvala skoðunar svæði 
landsins og þar má sjá fjölda 
hvalategunda svo sem hrefnur, 
höfrunga, hnúfubaka og jafnvel 
steypireyðar leika sér við báts-
hliðina. 

Það er ekki síður skemmtilegt 
að skoða seli og hvergi er betra að 
skoða þessi fallegu dýr en í þeirra 
náttúrlega umhverfi. Selasetur Ís-
lands er á Hvammstanga og þar er 
hægt að fræðast um allt sem við-
kemur selum. 

Að sjálfsögðu verða gestir 
Norður lands að gera vel við sig í 
mat og drykk því í fjórðungnum 
er ógrynni veitingastaða og kaffi-
húsa sem bjóða upp á dýrindis 
veitingar og kósíheit.

Ómissandi á Norðurlandi
Á vefsíðunni Nordurland.is má finna mikið af alls kyns upplýsingum um landsfjórðunginn. Þar má til dæmis finna lista yfir það sem 
þykir ómissandi að gera þegar Norðurland er sótt heim. Á listanum eru meðal annars fjöldi náttúruperla, hvalaskoðanir og fleira. 

Flúðasiglingar eru tilvaldar fyrir þá sem langar að upplifa ævintýri. Hægt er að velja milli 
nokkurra áa eftir því hverjir ætla með, Jökulsá austari hentar þeim sem eru átján ára og 
eldri. Vestari er fyrir þá sem eru orðnir tólf ára og Blanda hentar fjölskyldum með ung 
börn.  NORDIC PHOTO/GETTY

Hvalaskoðunarferðir eru orðnar ein vin-
sælasta afþreying ferðamanna sem koma 
hingað til lands. Norðurlandið hentar 
einstaklega vel til þess konar ferða. 

Nauðsynlegt er að fara og skoða seli í sínu 
náttúrulega umhverfi og einnig má kynna 
sér þessi fallegu dýr nánar á Selasetrinu á 
Hvammstanga.

Dettifoss er aflmesti foss landsins. Það er ómissandi að skoða fossinn þegar Norðurland 
er sótt heim.  MYND/VILHELM

Eitt merkilegasta og  fallegasta 
náttúrugripasafn  landsins 
er Fuglasafn Sigurgeirs sem 

stendur við Mývatn.  Safnið á um 
330 uppstoppaða fugla og um 500 
egg. Í sýningarsalnum  sjálfum 
eru sýnd 280 fuglar og 300 egg. 
Pétur Bjarni Gíslason, safnstjóri 
Fuglasafnsins, segir  safnið búa 
yfir öllum uppstoppuðum ís-
lenskum varpfuglum utan tveggja 
fugla. „Við höfum haförn að láni 
frá Náttúrufræðistofnun og síðan 
 vantar okkur alltaf þórshanann. 
 Annars má finna alla íslenska 
varpfugla á safninu.“ Fugla safnið 
var byggt til minningar um Sigur-
geir Stefáns son sem lést 
af slys förum árið 1999. 
Sigur geir  byrjaði snemma 
að safna eggjum og að 
stoppa upp  fugla. Pétur 
segir það vera sérstakt við 
fuglasafnið að lítið sé um 
skotinn fugl. „Það vissu 
allir í sveitinni af þessari 
ástríðu Sigurgeirs. Ef ein-
hver í sveitinni fann dauðan fugl 
var hringt í hann og spurt hvort 
hann vildi eiga  fuglinn. Hann átti 
fulla frystikistu af dauðum  fuglum 
og  stoppaði upp eftir efnum.“ 

Aðsóknin hefur verið ágæt að 
sögn Péturs og safnið vel sótt af 
Íslendingum. „Fuglaskoðun er 
kannski ekki algengasta áhuga-
mál Íslendinga og mörgum þykir 
kannski ekki spennandi kostur 
að kíkja á fuglasafn við Mývatn. 

Svo þegar inn er komið gengur 
erfiðlega að draga gesti út, svo 
skemmtilegt þykir þeim safnið. 
Gestum finnst fuglasafnið allt 
öðruvísi en það bjóst við og það 

fer yfirleitt langt fram úr 
væntingum gesta, bæði 
innlendra og erlendra.“

Í júní hefjast daglegar 
skoðunarferðir frá safn-
inu í samstarfi við ýmsa 
ferðaþjónustuaðila. „Við 
munum einnig bjóða upp 
á spennandi fuglaskoð-
unarpakka í samstarfi 

v ið f leiri ferðaþjónustu aðila. 
 Ferðirnar standa yfir í þrjá til 
fimm daga og við stílum inn á Mý-
vatnsveitina og norður á Langa-
nes.“ Pétur segir mögulegt að sjá 
94-96% íslenskra fugla í ferðum 
á þessu svæði. „Besti tíminn til 
að skoða fuglana er frá miðjum 
apríl fram í mánaðarmót maí og 
júní. Þetta er yfirleitt  frekar ró-
legur tími í ferða þjónustunni og 
því kærkomin viðbót.“ 

Fuglaparadís
Stærsta fuglasafn landsins stendur við Mývatn. 
Safnið hefur vakið mikla athygli og farið langt fram 
úr væntingum gesta.

Pétur Bjarni 
Gíslason safnstjóri.

Fuglasafn Sigurgeirs stendur við Mývatn.
MYND/ÚR EINKASAFNI

www.rit.is

„Árstíðirnar í garðinum“ er fimfimmtmta bókin n í í bókaflokkkknunum “ ViViðð ræræktum, sem Sumarhúsið og garðurinn gefur út.
Höfundur er Vilmundur Kip Hansnsenen ggarðyð rkju- og þþjój ðffræðingur, einn þekktasti penni í garðyrkju á Íslandi. 

Ljósmyndir Páls Jökuls Péturssonar úr íslenskum görðum prýða bókina.

Í bókinni er fjallað um garðverkin og fjölda plantna, hvort sem um er að ræða sumarblóm, haustlauka, grænmeti, 
laukjurtir, fjölda kryddtegunda, sígræn og lauffellandi tré og runna, úrval ávaxtatrjáa og berjarunna.

VIÐ RÆKTUM

Bókaklúbburinn Við ræktum var settur á laggirnar vorið 2005 
þegar fyrsta bókin kom út, Garðurinn allt árið. Árstíðirnar í 

garðinum er fimmta bókin í flokknum, en einnig hafa komið út 
bækurnar Lauftré á Íslandi, Barrtré á Íslandi og Matjurtir.

 Félagar í bókaklúbbnum fá bækurnar á betra verði.

Skráning í bókaklúbbinn er í síma 578 4800 eða á www.rit.is
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BYGGIR Á GAMALLI HEFÐ
Bjórinn Kaldi á sér ekki langa 
sögu en hefur slegið rækilega í 
gegn hjá landsmönnum. Hann 
er framleiddur átappaður á 
Árskógssandi í Eyjafirði.
Bjórinn Kaldi er bruggaður í 
Bruggverksmiðjunni á Ár-
skógssandi í Eyjafirði. Upphaf 
framleiðslunnar má rekja til 
ársins 2005 en hugmyndin 
kviknaði eftir að hjónin Agnes 
Sigurðardóttir og Ólafur Þröstur 
Ólafsson sáu frétt í sjónvarpinu 
frá lítilli bruggverksmiðju í 
Danmörku. Viku seinna voru 
þau komin til Danmerkur að 
skoða kaup á bruggverksmiðju. 
Verksmiðja var reist á Árskógs-
sandi, bruggtæki keypt og 
fyrsta átöppunin fór fram 28. 
september 2006. Bjórinn er 
bruggaður eftir gamalli tékk-
neskri hefð sem rakin er til 
ársins 1842. Agnes og Ólafur 
fengu til liðs við sig tékkneska 
bruggmeistarann David Masa 
sem er bruggmeistari í fjórða 
ættlið með níu ára bruggnám 
á bakinu. Það var því vandað 
til verka frá upphafi enda hefur 
bjórinn notið mikilla vinsælda 
hjá landsmönnum. Verksmiðjan 
hefur stöðugt verið að stækka 
og auka framleiðsluna eftir 
því sem vinsældir bjórsins 
hafa aukist. Í upphafi var gert 
ráð fyrir 170 þúsund 
lítra framleiðslu á 
ári en fljótlega var 
ákveðið að bæta við 
gerjunartönkum og 
auka framleiðsluna 
upp í 300 þúsund 
lítra. Árið 2008 stækk-
aði verksmiðjan 
enn frekar og er 
framleiðslugetan 
um 500 þúsund 
lítrar á ári. Kaldi 
framleiðir alls átta 
tegundir af bjór en 
þrjár af þeim eru 
árstíðabundnar; 
jóla-, páska- og 
þorrabjór.

FALLEGIR FOSSAR Á 
NORÐURLANDI
Fjölmargir fossar eru á Norðurlandi sem vert er að skoða. Fyrst 
ber að nefna Dettifoss sem talinn er vera aflmesti foss Evrópu. 
Hann er 44 metra hár og rúmlega 100 metra breiður og er í 
Jökulsá á Fjöllum. Fyrir neðan hann eru Jökulárgljúfur sem eru 
ein hrikalegustu gljúfur landsins. Vegurinn að Dettifossi er fær 
öllum bílum að sumri til en lokast í byrjun október. Hann opnar 
svo aftur í lok maí. Selfoss er einnig í Jökulsá, um einn kílómetra 
sunnan við Dettifoss og er vel þess virði að ganga að honum. 
Þriðji fossinn í Jökulsá á fjöllum er Hafragilsfoss sem er tvo og 
hálfan kílómetra norðan við Dettifoss. Goðafoss er í Skjálfanda-
fljóti í Barðadal. Hann er tólf metra hár og 30 metra breiður og 
meðal stærstu fossa landsins. Goðafoss er stutt frá þjóðvegi eitt 
og auðsjáanlegur þeim sem eiga leið hjá. Aðrir fallegir fossar 
á Norðurlandi eru meðal annars Aldeyjarfoss í Skjálfandafljóti 
sem talinn er vera einn fegursti foss fljótsins og Barnafoss.

EIN MEÐ ÖLLU Á AKUREYRI
Davíð Rúnar Gunnarsson, 
skemmtanastjóri Sjallans og 
stjórnarmaður í Vinum Akur-
eyrar, segir hátíðina Eina með 
öllu um verslunarmannahelgina 
vera sniðna fyrir fjölskyldufólk. 
„Við stílum inn á að fólk komi 
hérna með börnin sín og gisti 
á tjaldsvæðum eða gistihúsum 
og njóti þess að dvelja á Akur-
eyri.“ Í miðbænum verður stórt 
svið með skipulagðri dagskrá 
frá hádegi til miðnættis alla 
helgina þar sem fram koma 
ýmsir listamenn. Einnig verða 
hefðbundin tívolítæki, litbolti, 
gokart auk þess sem leikhópur-
inn Lotta mætir á svæðið. „Svo 
eru skemmtistaðir bæjarins með 
glæsilega dagskrá sem tekur 
við á kvöldin. Páll Óskar mun 
troða upp og Sálin hans Jóns 
míns. Á sunnudagskvöldið eru 
svo sparitónleikar á túninu fyrir 
neðan leikhúsið með tónleikum, 
brekkusöng og flugeldasýningu 
á miðnætti.“

FLUG EÐA BÍLL   
FLUGFELAG.ISEINFALT REIKNINGSDÆMI

JÁ, ÞAÐ BORGAR SIG!  Við hjá Flugfélagi Íslands viljum ekki horfa niður á þá sem aka á milli en í 18.000 feta hæð er stundum erfitt að 
komast hjá því. Á Íslandi var ekki til neitt sem hét bein leið áður en flugið kom til sögunnar og þegar allt kemur til alls þá borgar sig frekar að 
fljúga beint en keyra krókaleiðir.  Komdu um borð. Við erum með heitt á könnunni.
*Skv. töflu FÍB; bifreið í  3.350.000 kr. verðflokki: 31,33 kr. á km.

FRÁ  7.990 kr. FRÁ  15.209 kr.

REYKJAVÍK

AKU R E Y RI

MIÐI = 7.990 kr.

BLÖÐ KAFFI

ELDSNEYTI = 11.968 kr. *

KAFFI = 245 kr.

PYLSA = 310 kr. PYLSA = 310 kr.

GOS = 240 kr. ÍS = 395 kr.

GÖNGIN = 1.000 kr.

NEYTI  11 RÚÐUPISS = 741 kr.


