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Regnet høljer ned, men oppi ellene over Akureyri holder snøen stand. Det skal være en eller annen festival her denne helga, uten 
at vi har fått med oss hva det handler om. Uansett, artig å se igjen byen vi besøkte for tolv år siden sammen med Agnes og Inge.



På kulturhuset, der turistinformasjonen også er, var det mange stands med realfagsaktiviteter. Her: Fargelegg Islands geologi!





Café Bláa kannan
Da vi var her med Agnes og Inge i mai 2005, var det ikke fritt Da vi var her med Agnes og Inge i mai 2005, var det ikke fritt 
for at vi hadde overvurdert våren her oppe. Vinden ulte og 
snøllene føyk rundt ørene på oss. Redningen ble å kjøpe lue, 
skjerf og votter i en suvenirbutikk. Og kaféen den Bláa kannan 
(bildet til høyre). Der inne kk vi rykende varm suppe, og den 
blå bølgeblikkbygningen husker vi ennå som et av de luneste 
steder vi har vært.
Regnværet i dag kan ikke måle seg med den sure vinden i mai Regnværet i dag kan ikke måle seg med den sure vinden i mai 
2005, men atter en gang søker vi ly i Bláa kannan..



Inne på Den blå kannan er alt som det var for tolv år siden.  Suppa står i det samme hjørnet (til høyre for Ingers venstre skulder).



Inne på Bláa kannan er 
det like lunt og uformelt 
som vi husker det.
På noen servietter står På noen servietter står 
det «Café Paris 1913». 
Det er ikke umiddelbart  
klart hva det parisiske 
består i. Vi ser at lampe-
skjermene er i jugend, 
eller art nouveau..



  _ No, but you can buy it at Eymundsson, var svaret Erling kk nede på kulturhuset, da han spurte om et geologisk kart som lå 
på en stand, var til salgs. Vi tenkte vel at det var en bokhandel, men å leite etter den i regnet fristet ikke. Men vips, så var den der 
helt av seg selv! Og kartet hadde de.
Ellers overvar vi i 2005 en  en konsert-øvelse i kirken der oppe. Den er fra 1940 og huser det 400 år gamle glassvinduet etter den 
bombede domkirken i Coventry. Hotellet til venstre var der vi bodde med Agnes og Inge.

«Eymundsson»



Kunstgalleriet (oppe til høyre) var stengt pga oppussing. Vi var der i 2005 og tok et nt bilde av Inge der inne. Erling og Svein 
fant en god erstatning: En Волга ГАЗ-24 (Volga GAZ-24),1975. Helt strøken med originallakk. Eieren var der, kry som en hane! 



Er lundefulen Islands nasjonal- 
fugl? Den dukker opp i alle 
suvenir-butikker.
Bildet er fra en park i Akureyri.



Kulturhuset i Akureyri, Hof, åpnet sto ferdig i august 2010. Her foregår et mangfold av kulturbegivenheter. I dag er her en eller 
annen form for «realfag-satsing». Huset er hjemmebane for Sinfóníuhljómsveit Norðurlands som holder sine ’tonleikar’ her.



Tilbake fra bytur i Akureyri lørdeg kveld. Vi bor litt utenfor byen på østsida av Eyaörđur. I morra går turen helt til Borgarnes.



Avreise fra gårdshotellet Sveinbjarnargerði søndag morgen 27. august 2017. Gården ligger på østsida av Eyaörður, nær havna 
Svalbarðseyr, ca 26 km nord for Akureyri. Vi har spist frokost og nyter noen minutter frisk morgenlu og utsikt over orden før 
vi tar fatt på turens lengste etappe. Den går til Borgarnes.

Gårdshotell Sveinbjarnargerði



Vi skal inn orden og ut igjen gnennom Akureyri på andre sida. Vi bestemmer oss for å ta nedom kai de for å se på det store 
cruise-skipet som akkurat nå seiler inn orden..

Akureyri sett fra østsiden av Eyafjörður



Inger googler den og straks har vi oppe at den forlot Southampton 19. august og har besøkt øyer langs ruta unerveis hit,

NCL’s Norwegan Jade ankommer Akureyri søndag morgen


