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Fjölbreytni og fagmennska í ferðaþjónustunni er stöðugt 
að aukast. Um allt land hefur fólk verið að vakna til vit-

undar um þau gleðilegu tíðindi að þjónustu við ferðamenn 
er hægt að stunda hvar sem er. Þar sem áður voru átthaga-
fjötrar eru núna tækifæri.

Sumarlandið, sérblað um ferðaþjónustu á Íslandi, kemur nú 
út 7. árið í röð og höfum við hjá Landi og Sögu haft einstakt 
útsýni yfir þróunina á seinustu árum. Hún hefur verið hröð 
og haft það í för með sér að Íslendingar eru að sjá möguleik-
ana sem felast í sögu okkar og menningu. Víða er verið að 
byggja upp söfn sem gera grein fyrir sagna-arf inum, þjóð-
sögunum, örlagaríkum atburðum, náttúru landsins og líf-
ríki, söfn sem eru ekki síður áhugaverð fyrir okkur sjálf en 
þá erlendu gesti sem sækja okkur heim.

Þegar ferðamaðurinn er annars vegar, skipta f jórir þættir 
meginmáli. Hann þarf að hafa náttstað, hann þarf að nær-
ast, hann þarf að hafa eitthvað ti l að skoða og hann þarf 
að hafa eitthvað við að vera. Á seinustu árum hefur gisti-
rýmum f jölgað til muna um allt land. Einnig veitinga- og 
kaff ihúsum þar sem úrvalið er með íslensku og alþjóðlegu 
ívafi. Það sem er ánægjulegast við þróunina í veitingageir-
anum, er að menn vinna með stolti úr hráefni úr sínu hér-
aði eftir föngum. Ferðaþjónustan er því ekki einskorðuð við 
þá sem standa í framlínunni. Hún breiðir úr sér og skapar 
þeim aukin verkefni sem vinna í undirstöðunni; þeim sem 
framleiða hráefnið. 

Stundum er gott að fá kleinu með kaffinu, stundum er gott 
að gæða sér á soðnum þorski, en stundum er líka gott að geta 

fengið sér belgíska vöff lu, eða spænska f iskisúpu. Það eru 
þessir valkostir sem við viljum eiga þegar við ferðumst um 
landið. Það á að vera spennandi fyrir ferðamanninn að koma 
í nýtt hérað og f inna hvað það hefur upp á að bjóða. Hvert 
hérað hefur sín sérkenni, sinn sagna- og menningararf, sitt 
náttúrufar, hvað þar er ræktað og alið. Þetta er f jársjóður 
sem íslensk ferðaþjónusta hefur til að byggja á og mjög víða 
er vandað til verka. Fagmennskan og góð þjónusta eykst með 
hverju árinu. Aðilar í ferðaþjónustunni hafa verið að átta sig 
á mikilvægi þess að þeir sem taka á móti ferðamönnum, geti 
veitt upplýsingar um svæðið sem farið er um – og ekki bara 
á íslensku, heldur líka á erlendu tungumáli. 

Þróunin í ferðaþjónustunni er bæði hröð og ánægjuleg.
Gleðilegt ferðasumar!
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!
Í sumar er boðið upp á fjölbreytta og áhugaverða dagskrá fyrir gesti   
Vatnajökulsþjóðgarðs með áherslu á lifandi leiðsögn og persónulega  
upplifun af náttúru og umhverfi þjóðgarðsins. 

Á vefnum www.vjp.is má finna allar 
helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri Í VatnajökulsþjóÐGarÐi Í suMar!
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   »Áætlanaferðir sem og sérsniðnar ferðir

Icelandic Guided Toures
Iceland Gudied Tours, IGTours, hefur 

yfir að ráða flota smárúta sem taka 
tæplega 20 manns í sæti. Fyrirtækið 
býður upp á daglegar áætlanaferðir til 
hluta af vinsælustu ferðamannastaða 
á landinu og er enskumælandi leið-
sögumaður með í hverri ferð.

Á meðal áfangastaða má nefna 
Gullna hringinn sem yf ir 500.000 
erlendir ferðamenn heimsækja ár-
lega, þar með talið Gullfoss, Geysir, 
Þingvellir og Faxi.

Einnig eru eknar tvær v insælar 
leiðir með fram suðurströnd lands-
ins út að Vík í Mýrdal með stoppum 
á Sólheimajökli, Seljarlandsfossi, 
Skógar fossi ,  Rey nisf jör u og v ið 
D y rhól a e y.  A u k þ e ss  er  ön nu r 
ferð farin alla leið út í Jökulsárlón 
með v iðkomu í  Sk a f t a fe l l i  au k 

fossanna tveggja. Þá eru dagsferð-
ir á Snæfellsnes þar sem er rýnt í 
þá þvílíku náttúrufegurð og dýra-
líf sem Snæfellsnesið hefur upp á 
að bjóða.

IGTours eru í samstarfi við ýmis 
önnur fyrirtæki sem m.a. bjóða upp 
á snjósleðaferðir, siglingar, hvala-
skoðun og hestaferðir og köfun.

Þá sníða starfsmenn fyrirtækisins 
ferðir eftir þörfum hvers og eins sem 
geta t.d. verið vinahópar, gæsa- eða 
steggjapartí og fyrirtækjahópar.

L e i ð s ö g u m e n n i r n i r  k o m a 
hvaðanæva að úr heiminum en allir 
hafa það sammerkt að tala bæði sitt 
móðurmál og íslensku. Allir hafa 
þeir ílengst á Íslandi vegna ástar á 
bæði landi og þjóð.

Þótt leiðsögumenn fyrirtækisins tali 

á ensku á meðan á ferðunum stendur 
ætti margur Íslendingurinn að geta 
notið ferðanna. Leiðsögumennirnir 
vita af mörgum leyndum perlum á 
landinu þar sem kannski ekki mjög 
margir Íslendingar hafa komið; þeir 
vita kannski um fjörur þar sem oft er 
hægt að ganga fram á seli á Snæfellsnesi 
og vita um falda hella og aðrar leyndar 
perlur sem Íslendingar eiga svo oft til 
að einfaldlega keyra fram hjá. Íslenskir 
ferðamenn fá því vitneskju um það 
sem var þeim áður á huldu þar sem 
leiðsögumennirnir segja ítarlega frá 
sögu, þjóðsögum og jarðfræði á þeim 
stöðum sem keyrt er á og farþegar fá 
góðan tíma til þess að skoða sig um og 
upplifa náttúru landsins.

www.igtours.is -SJ
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   » Frábærir fiskréttir og hvalkjöt helsta einkenni staðarins

Þrír frakkar 
Veitingastaðurinn Þrír Frakkar 

var stofnaður 1. mars 1989 og 
hef ur ver ið rek inn af f jölsk yldu 
Úlfars Eysteinssonar, matreiðslu-
meistara. Veitingastaðurinn er á 
Baldursgötu í Þingholtunum og er 
því í göngufæri við helstu verslanir 
og þjónustu í hjarta höfuðborgar-
innar. Úlfar hefur ával lt sérhæft 
sig í f iskréttum og staðurinn helst 
þekktur fyrir það. Einnig er boðið 
upp á hvalkjöt, sjófugla og f leira. 
Staðurinn tekur 44 gesti í mat og 
sitja gestir nokkuð þétt sem gerir 
staðinn afar heimilislegan og jafn-
framt vinsælan.

,,Þetta er f jölskyldufyrirtæki og 

góðar l íkur á að starfsfólk ið sem 
mætir gest inum sé sk ylt . Dóttir 
mín er þjónn, sonurinn kokkur og 
barnabörnin vaska upp og þjóna 
í  ve it i n ga s a l nu m ,“  s e g i r  Ú l f a r 
Eysteinsson. ,,Við leggjum áherslu 
á ferskan f isk en hvalkjöt , svart-
fugl og lambakjötið sem einnig er 
á matseðlinum. Við leggjum mik-
ið upp úr að hráefnið sé ávallt það 
besta sem býðst hverju sinni.”

Úlfar segist bjóða upp á hvalkjöt 
vegna þess að það er besta rauða 
kjöt sem býðst. Hreint kjöt, engin 
f ita og f u l lt a f omega-3 f itusý r-
um. Skíðishvalir hafa engar tenn-
ur og í holdi þeirra f innst ekkert 

kvikasilfur 
s e m  e y k u r 
enn á hol l-
ustuna. Það er heldur ek k i búið 
a ð spraut a ly f ju m í  hva l k jöt ið 
vegna blóðkreppu eða Creutzfeldt-
Jacob r iðuveik innar eða annara 
sjúkdóma og svo auðvitað ekkert 
penisil in. Um þetta er hins vegar 
lítið talað en er ein helsta ástæða 
þess að ég kýs að bjóða áfram upp 
á þetta kjöt. Hvalkjöt var algeng-
u r rét t u r á borðu m Ís lend i nga 
hér í eina tíð en heil kynslóð hef-
ur ekki alist upp við þennan góða 
mat . Ástæðan er f yrst og fremst 
sú að hvalveiðar voru stöðvaðar 

hér v ið land í 19 ár. Ég hef haldið 
hefðinni gangandi og kennt ungu 
fólki að meta þetta af bragðskjöt. 
Galdurinn er að steikja það ek ki 
of lengi og passa að það sé a lveg 
ferskt. Meyrara kjöt f innst ekki.”

Margt gleður augað á staðnum, 
m .a .  f i sk a my nd i r ef t i r  f ra nsk a 
listamanninn Auguste Mayer sem 
h ingað kom með Pau l Ga ima rd 
árið 1836 og ferðaðist um landið. 
Þarna geta erlendir gestir einnig 
séð hvernig steinbítu r og lund i 
líta út áður en þeir eru matreiddir. 

Opið er í hádeginu nema um helgar 
og svo aftur um kvöldmatarleytið, 
þ.e. slakað er á yfir miðjan daginn, 
rét t eins og t íðkast í  suðlægar i 
löndum. Þrír Frakkar er f jölskyldu-
vænn staður sem gott er að heim-
sækja þegar v irk i lega á að k it la 
bragðlaukana.

www.3frakkar.com -GG

   »Varma

Hlýtt &notalegt
Fyrirtækið Glófa sem framleiðir 

merkið Varma ættu f lestir að 
kannast við enda margir sem hafa 
yljað sér með aðstoð þessa stærsta 
framleiðanda prjónavöru á Íslandi. 
Helstu framleiðsluvörur fyrirtæk-
isins eru sokkar, vettlingar, húfur, 
hárbönd, treflar og sjöl, ásamt  alls 
kyns flíkum úr íslenskri ull, einkum 
slám, peysum og kápum. Hárbönd 
með áttablaða rósamynstri og húf-
ur úr ýfðri ull ættu margir að þekkja 
en einnig býður Glófi vörur úr 
íslensku lambskinni. 

V o r i ð  2 0 1 2  v a r  n ý 
mokkavörulína sett á mark-
aði n n , hön nuð a f Sig g u 
Heimis iðnhönnuði. Sigga 
lagði áherslu á að leyfa 
hráefninu og staðlaðri 
hönnun að njóta sín en 
kom m.a. með nýja og 
skemmtilega útfærslu 
á vörur eins og höfuð-
föt og lúffur. Einnig hann-
aði hún ver sem smeygja 
má utan um sessur 
gömlu eldhúskol l-
a n na ,  sem ma rg i r 
eiga í fórum sínum, og 
kemur sú hugmynd sérstaklega vel 
út. Kollana má til dæmis finna hjá 
Epal og í ATMO húsinu. Þess má geta 
að mokkavörur þykja afskaplega 
smart erlendis og hönnuðir eins og 
Karl Lagerfeld  hafa unnið flíkur úr 
þessu náttúruvæna og hlýja skinni.

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að setja 
okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó við kunnum kannski ekki viðfangsefnin 
í þínu starfi jafn vel og þú, þá vitum við um hvað starfið snýst.
 
Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að mikilli reynslu á sviði orku 
og hefur víðtæka sérþekkingu á fjárhagsumhverfi og þörfum fyrirtækja í orkugeiranum. 
Þannig getum við ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.

Þekking sprettur af áhuga.

Hjörtur Þór Steindórsson hefur 
margra ára reynslu á sviði orkumála, 
bæði innanlands og erlendis.

Hjörtur er viðskiptastjóri 
Orkuteymis Íslandsbanka.

Við bjóðum 
fyrirtækjum
sérþekkingu

Annar hönnuður Laufey Jónasdóttir, 
er í samstarfi við Glófa, og er prjóna-
línan Blik afrakstur samstarfs þeirra, 
bæði fallega grafísk og stí lhrein. 

Blik samanstendur af sextán vél-
prjónuðum f líkum og aukahlutum 
undir áhrifum frá þjóðsögunni um 
Þóruhólma sem f jal lar í stórum 

dráttum um mann sem sat að fiski-
drætti og krækti sér í hafstúlku. 

Glófi leggur áherslu á að þróa og nýta ís-
lenska ull í hágæða íslenska vöru og vera 

trú uppruna sínum, enda gæði íslensku 
ullarinnar og mokkaskinnsins einstök.

www.varma.is -SP
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   »Bærinn í hrauninu 

Hafnafjarðarbær
Ferðamaðurinn getur haft nóg að 

gera í Hafnarfirði þar sem sagan 
segir að álfar eigi margir hverjir 
bústaði. Bárujárnshúsin í gamla bæn-
um heilla margan manninn og leggur 
bærinn áherslu á að varðveita þess-
ar gömlu götumyndir. Austurgatan 
er ein af þeim götum sem eru svo-
lítið ævintýralegar - þar eiga húsin 
sér marga söguna. Oft hefur verið 
talað um þá sérstöku bæjarsál sem 
einkennir sjávarþorp á Íslandi og 
þótt Hafnarfjörður sé þriðja stærsta 
sveitarfélag landsins hefur tekist að 
varðveita, að hluta, þessa bæjarsál. 
Hafnfirðingar eru stoltir af bænum 

sínum og vilja að sjálfsögðu fá til sín 
sem flesta gesti til að njóta alls þess 
sem bærinn hefur upp á að bjóða.

Frítt í söfnin
Bærinn státar af söfnum sem eru í 
eigu bæjarins og er frítt inn á þau. 
Fyrst skal nefna Hafnarborg, menn-
ingar- og listastofnun Hafnarfjarðar, 
þar sem settar eru reglulega upp 
listsýningar. Þar eru einnig haldin 
myndlistarnámskeið og tónleikar 
og þar er ávallt mikið um að vera 
enda einn aða lsam komustaðu r 
Hafnarfjarðar. Þar er nú veitingastað-
urinn Gló. Tilvalið er að leggja leið 

sína í Hafnarborg, skoða sýningarnar 
og fá sér svo í svanginn.

Byggðasafnið er í nokkrum hús-
um í bænum og þar er sög unni 
gerð góð skil en fimm ár eru síðan 
Hafnarfjarðarbær fagnaði 100 ára af-
mæli sínu.  

Þrjár sýningar eru í Pakkhúsinu; 
í fyrsta lagi er það fastasýning um 
sögu bæjarins, leikfangasýning og 
þemasýning. Saga bæjarins og ná-
grennis frá landnámi til dagsins í 
dag er rakin á sýninguni „Þannig 
var...“ og eru sagnfræðilegir textar, 
ljósmyndir, teikningar, kvikmynd-
ir og ýmsir munir notaðir til að gera 
sýninguna ítarlega. Hvað leikfanga-
sýninguna varðar þá má nefna að hið 
margverðlaunaða enska sýningar-
fyrirtæki Janvs Ltd. hannaði hana. 
Þemasýningarnar, sem eru í forsal 
Pakkhússins, er ætlað að varpa ljósi 
á ákveðin tímabil eða atburði í sögu 
Hafnarfjarðarbæjar.

Næst má nefna Bungalowið þar sem 
er sýning tengd tímabili erlendu út-
gerðanna í bænum á fyrri hluta 20. 
aldar auk þess sem þar má skoða stáss-
stofu bræðranna Harry og Douglas 
Bookles sem bjuggu í húsinu. Gestir 
geta svo skoðað Góðtemplarahúsið 
sem er kallað Gúttó sem var fyrsta 
eiginlega samkomuhús Hafnfirðinga 
og lengi vel menningarmiðstöð í bæn-
um. Svo er það Beggubúð sem er versl-
unarminjasafn byggðasafnsins.

Sívertsenhús varpar ljósi á hvern-
ig yfirstéttarfjölskylda bjó í byrjun 
19. aldar auk þess sem gestir geta 
fræðst um sögu Bjarna Sívertsen og 
fjölskyldu hans en Bjarni rak útgerð, 
verslun og skipasmíðastöð í bænum. 
Húsið er elsta húsið í bænum en það 
var byggt á árunum 1803-1805.

Siggubær er sýnishorn af heim-
ili verkamanns og sjómanns í bæn-
um frá fyrri hluta 20. aldar en það 
var Erlendur Marteinsson sjómaður 
sem byggði húsið árið 1902. Dóttir 
hans hét Sigríður en hún flutti í húsið 
þegar hún var 10 ára og bjó þar þar til 
hún flutti á elli- og hjúkrunarheimili.

R í k i ð  r e k u r  s í ð a n  í  b æ n u m 
Kvikmyndasafn Íslands sem sýnir 
kvikmyndir í Bæjarbíói.

Álfarnir í bænum
Hellisgerði er skrúðgarður í Hafnarfirði 
þar sem bæði bæjarbúar og aðrir njóta 
fallegra blóma og trjáa. Það er aldrei 
að vita nema þar leynist einhverjir 
álfar sem myndu heilsa upp á þá gesti 

sem skynja meira en almennt gengur 
og gerist. Álfagarður nefnist einmitt 
fyrirtæki sem er staðsett í Hellisgerði 
og er tilvalið að koma þar við og gægj-
ast inn í litla, álfalega kaff ihúsið. 
Reyndar eru tvö ferðaþjónustufyrir-
tæki í Hafnarfirði tengd álfum. Það er 
annars vegar Álfagarðurinn og hins 
vegar Horft í hamarinn. Fyrirtækin 
bjóða upp á gönguferðir þar sem farið 
er á álfaslóðir og m.a. sagt frá álfunum.

Háhitasvæði í nágrenninu
Náttúran er við bæjardyrnar og hefur 
bærinn séð um að skipuleggja göngu- 
og hjólreiðastíga á fallegum stöðum. 
Bærinn gefur árlega út ratleik sem 
byggist á því að viðkomandi þarf að 
finna spjöld úti í náttúrunni og stuðl-
ar því að hollri og góðri hreyfingu. 
Sumir taka þetta í nokkrum hollum - 
nota kannski nokkra daga til að klára 
leikinn. Það þarf að ganga töluvert og 
hafa svolítið fyrir þessu.

Krísuvík er í eigu Hafnarfjarðarbæjar 
og þangað kemur fjöldi ferðamanna ár 
hvert. Upplýsingaskilti hafa verið sett upp 
sem og salernisaðstaða og þar er land-
vörður á vegum Reykjanesfólksvangs. 
Breytingar verða reglulega á háhita-
svæðinu í Seltúni og því verður að huga 
vel að göngustígum á hverju ári.

Tvö hótel eru í Hafnarfirði, Fjörukráin 
og Hótel Hafnarfjörður, auk smærri 
gististaða og fallegs tjaldstæðis á 
Víðistaðatúni. Þá laða Íshestar fjöldann 
allan af gestum til sín enda segja margir 
að best sé að njóta landsins og náttúr-
unnar á hestbaki.

www..hafnarfjordur.is -SJ



Sumarlandið

www.landogsaga.is www.landogsaga.is8 9

   » Jarðhiti, vatnsafl og innflutt eldsneyti

Orkubúskapur Íslendinga
O rkubúskapur Íslendinga byggist á jarðhita, vatnsafli og inn-

fluttu eldsneyti. Orkunotkun á hvern íbúa hér á landi er með 
því mesta sem þekkist og hlutfall endurnýjanlegrar orku er hærra 
en hjá öðrum þjóðum. Hlutur innlendra orkulinda hefur aukist 
mikið á undanförnum áratugum og hefur hlutfall innlendrar orku 
aldrei verið hærra. Árið 2011 voru um 86% af heildarorkunotkun 
hér á landi innlend og kom frá endurnýjanlegum orkulindum. 

Nýting jarðhita er stærsti hluti af heildarnotkun eða um 67% 
og munar þar mestu um hitaveitu til húshitunar. Vatnsafl er um 
19% og afgangurinn, um 14% kemur frá innfluttum orkugjöfum. 

Hjörtur Þór Steindórsson, v iðskiptastjóri orkumála hjá 
Íslandsbanka, segir að árið 2011 hafi raforkuvinnsla hér á landi 
verið um 17.210 GWst og er Ísland í þrettánda sæti miðað við aðr-
ar Evrópuþjóðir þegar kemur að heildar raforkuframleiðslu úr 
endurnýjanlegum auðlindum. Hjörtur Þór segir að Ísland sé hins 
vegar með langmestu endurnýjanlegu raforkunotkunina í heim-
inum ef miðað er við höfðatölu (53,9 MWst/íbúa).

-    Hverjir eru helstir þessir innlendu orkugjafar, Hjörtur Þór?
,,Þetta eru vatnsaflið og jarðhitinn. Landið okkar er blessað með 
miklum orkulindum sem við höfum nýtt okkur á undanförunum 

árum og áratugum. Til að mynda gleymist oft hve einstakt það er 
að geta nýtt jarðhitann til húshitunar miðað við að nota t.d olíu 
eða kol. Svo ég tali nú ekki um gjaldeyrissparnað vegna þessa, 
sem hefur verið áætlaður um 60-80 milljarðar á ári.”

Tækifæri í sérþekkingu Íslendinga 
Mörg tækifæri eru fyrir Íslendinga tengd orkugeiranum, bæði 
innanlands og erlendis. Innanlands eru helstu tækifærin í 
tengslum við virkjun rafmagns frá endurnýjanlegum orku-
gjöfum og hugsanlega uppbyggingu á Drekasvæðinu. 

,,Mörg tækifæri liggja einnig erlendis fyrir t.d. verkfræði- 
og þjónustufyrirtækin. Sem dæmi má nefna að nú þegar eru 
spennandi verkefni í löndum eins og Ungverjalandi, Chile, 
Kenía, Eþíópíu, Nýja-Sjálandi, Grænlandi, Noregi og á f leiri 
stöðum. Þessi verkefni eru fjölbreytt og eru flest öll tilkomin 
vegna tengslanets eða orðspors fyrirtækjanna sem þau hafa 
skapað sér í öðrum sambærilegum verkefnum. Þessi verkefni 
eru allt frá því að vera ráðgjöf, rannsóknir og eftirlit á sviði jarð-
hita yfir í að bora jarðhitaholur og byggja mannvirki. Dýrmæt 
reynsla hefur myndast á frekar stuttum tíma í verkfræði- og 

þjónustufyrirtækjum innanlands vegna uppbyggingarinnar 
sem átti sér stað hér á landi, þessa sérþekkingu hafa fyrir-
tækin nýtt erlendis og fengið lof fyrir.”

Endurskoðunarákvæði viðheldur óvissu 
-    Hvað ber helst að gefa gaum í nýlega samþykktri 

rammaáætlun?
, , Markmið rammaáætlunar var og er göfugt og gott en 
mikil umræða hefur skapast út af vinnubrögðum tengdum 
rammaáætlun eftir að faghópar skiluðu sínum niðurstöðum 
til ráðherra. Nokkrir virkjanakostir færðust á milli f lokka 
undir þeim forsendum að frekari rannsókna þyrfti að af la 
fyrir þau svæði þó svo að á sumum svæðum lægju fyrir ára-
langar rannsóknir. Það sem skýtur einnig skökku við er að 
samkvæmt þessu mun ráðherra endurskoða rammaáætlun 
á fjögurra ára fresti sem orsakar það að þessi áætlun er í eðli 
sínu til skamms tíma og eyðir mun minni óvissu til framtíðar 
ólíkt því sem upphaf lega var lagt upp með. Framkvæmdir af 
þessum toga taka langan tíma í undirbúningi og framkvæmd 
og krefjast mikilla f járfestinga. Við þurfum að setja skýrari 

línur til framtíðar í virkjanamálum. Það væri ákjósanlegt 
fyrir framkvæmdaraðila að geta séð lengra fram í tímann, 
t.d. 10-15 ár með meiri vissu en nú er fyrir hendi. Af þessum 
sökum viðheldur þetta endurskoðunarákvæði óvissu fyrir 
þau fyrirtæki sem hyggja á framkvæmdir með tilheyrandi 
auka kostnaði.

A n na ð sem vek u r e f t i r t ek t  í  ra m m a á æt lu n i n n i  er 
að a f þeim16 svæðum sem samþyk kt vor u í ný t ingar-
f lok k eru einung is t vær vatnsaf lsv irk janir, rest in eru 
jarðvarmavirkjanir.”

Rúmlega 250 milljarða króna fjárfestingarþörf
,,Miðað við hvernig rammaáætlun var afgreidd í þinginu, þá 
gerum við ráð fyrir að f járfestingaþörf vegna þeirra fram-
kvæmda sem eru í nýtingarf lokki og orkufyrirtækin stefna 
á að ráðast í framkvæmdir á næstu árum sé meira en 250 
milljarðar króna. Það er hins vegar alveg ljóst að ekki verður 
farið í þessar framkvæmdir í bráð eða á sama tíma.”

Hjörtur Þór segir að mörg ljón standi enn í veginum, t.d. 
þarf að finna sterka kaupendur rafmagnsins sem sé auðvit-
að lykilatriði. Þar að auki, þá þarf að skapast sátt um þessar 
framkvæmdir og orkusölu. Það þarf auðvitað ekki að virkja 
meira fyrir heimilin í landinu. Allar framtíðarframkvæmd-
ir verða til þess fallnar að selja raforku til stóriðju og því 
er áhugavert að spyrja hvort að vert sé að gera það á veg-
um opinberra fyrirtækja með ábyrgð skattborgara eða sér 
félaga, eins og Orkuveita Reykjavíkur er að skoða í tengsl-
um við Hverahlíð.

Íslandsbanki tilbúinn í framtíðina
Íslandsbanki og forverar hans hafa á undanförnum árum hasl-
að sér völl á sviði endurnýjanlegrar orku og umhverfisvænna 
orkugjafa. Á þessu sviði byggir bankinn á áralangri reynslu 
og þekkingu Íslendinga á nýtingu vatnsaf ls og jarðvarma. 
Íslandsbanki hefur ákveðið að vera í fararbroddi þegar kemur 
að uppbyggingu íslenska orkugeirans, enda mikil og fjölbreytt 
tækifæri framundan.

,,Eins og mörgum er kunnugt er Ísland í sérstöðu þegar 
horft er til endurnýjanlegrar orku og möguleikarnir miklir. 
Íslendingar hafa nýtt sér þá þekkingu sem hér hefur myndast 
samfara uppbyggingu innlenda orkugeirans til að afla verk-
efna erlendis. Þar að auki hafa myndast ný tækifæri eins og 
með hugsanlegri lagningu sæstrengs til Evrópu og olíuvinnsla 
á Drekasvæðinu og þjónusta því tengd.

Bankinn hefur verið að skoða hvaða efnahagslegu áhrif sú 
þróun sem hefur átt sér stað á norðurslóðum mun hafa á Ísland, 
þ.m.t. Drekasvæði og einnig tækifæri tengd Grænlandi. Til þess 
að tryggja afburðaþjónustu við þennan geira hefur verið mynd-
aður hópur sérfræðinga innan bankans sem samanstendur af 
starfsfólki með áralanga reynslu í fjármálageiranum og orku-
málum. Þá hefur bankinn staðið fyrir útgáfu á skýrslum um 
orkumarkaðinn bæði hér heima og í völdum löndum erlendis.”

Íslenski jarðvarmaklasinn slítur barnsskónum
-    Eru aukin tækifæri í orkugeiranum í náinni framtíð?

Hjörtur Þór Steindórsson segir að Jarðvarmaklasinn sé áhuga-
vert verkefni og vinna sem Íslandsbanki hefur verið með í frá 
upphafi. Iceland Geothermal, er fyrirtækjadrifið klasasamstarf 
sem hófst í júní árið 2011 og hefur nýverið verið framlengt með 
stofnun félags í kringum samstarfið. Með í þessu nýja félagi 
eru 43 fyrirtæki, félagasamtök og stofnanir á landinu og þeim 
mun örugglega fara fjölgandi á næstu vikum og mánuðum en 
öllum sem vilja vinna að markmiðum félagsins er frjálst að 
gerast aðili að því. 

Ti lgangur k lasasamstarfsins er að tengja saman ólíka 
klasaaðila, fyrirtæki og stjórnvöld og stuðla að nýsköpun í 
jarðvarmatækni, þar með talið þróun nýrra vara. Samstarfið 
á einnig að stuðla að bættri samkeppnishæfni jarðvarmaklas-
ans og þar með Íslands, auka verðmæti afurða og þjónustu 
í jarðvarma og ef la núverandi fyrirtæki í jarðvarmanýtingu. 
Vonast er til að samstarfið muni stuðla að stofnun nýrra fyr-
irtækja á sviði jarðvarma, laða að innlenda og erlenda fjár-
festingu og stuðla að útf lutningi á þjónustu og framleiðslu 
sem tengist jarðvarmanýtingu.”

Olíuvinnsla á Drekasvæðinu og við austurströnd Grænlands
Töluverð tækifæri geta leynst á Drekasvæðinu og Grænlandi fyrir 
Íslendinga og þá sérstaklega með að þjónusta framkvæmdaraðila. 
Þjónustuiðnaður við olíuleit er gríðarlega stór og umfangsmikill og 
töluverð tækifæri liggja þar.

,,Þessir aðilar munu m.a. þurfa að kaupa vistir og fá ýmsa þjónustu 
í landi. Ljóst er að stórir aðilar eru að skoða olíuvinnslu við aust-
urströnd Grænlands og því skiptir máli að Ísland sé í fararbroddi 
við að þjónusta þessa aðila eins vel og hægt er þar sem Ísland er 
sannarlega nærtækasta landið. Við teljum að sem þjóð þurfum við 
að skoða gaumgæfilega hvað er að fara í gang í grennd við okkur og 
reyna að teikna upp hvernig við getum nýtt okkur legu landsins til 
að ná viðskiptum. Ef ekki, þá verður það bara gert annarsstaðar frá. 
Gott dæmi um þetta eru nýstofnuð samtök, Arctic Services, sem er 
að kortleggja tækifæri vegna aukinna og vaxandi umsvifa í námu- 
og olíuvinnslu á Grænlandi og Drekasvæðinu og kynna þá þjónustu 
sem hægt er að bjóða á Eyjarfjarðarsvæðinu.”

Með sæstreng geta fleiri orkukostir orðið arðbærir
,,Lagning sæstrengs er mjög áhugavert verkefni og vert að skoða 
mjög vel. Það þarf að kortleggja kosti og galla þessa verkefnis og meta 
útfrá heildar þjóðhagslegum áhrifum,” segir Hjörtur Þór. ,,Ísland er 
ríkt af auðlindum sem hægt er að beisla til framleiðslu rafmagns. 
Sæstrengur getur haft marga kosti fyrir land og þjóð en hugsanlega 
geta fylgt þessu ókostir sem þarf að greina gaumgæfilega. Miðað við 
þróun á rafmagnsverði í dag og sífellt aukna eftirspurn eftir endur-
nýjanlegri grænni orku t.d. í Evrópusambandinu með markmiði 
sínum um að 20% af orku komi frá endurnýtanlegum orkugjöfum 
árið 2020, hefur Ísland sterka samkeppnisstöðu og það sem meira 
skiptir hefur landið meira en nóg af grænni orku sem hægt væri að 
nýta á alþjóðvísu, landi og þjóð til heilla.Að auki geta orkukostir 
sem eru í dag óarðbærir orðið arðbærir með sæstreng vegna hærra 
orkusöluverðs á alþjóðlegum markaði.Lagning sæstrengs gæti haft 
þau áhrif að orkuöryggi Íslands eykst, að ótöldu hagræði og bættri 
nýtingu á núverandi virkjunum,” segir Hjörtur Þór Steindórsson, 
viðskiptastjóri orkumála hjá Íslandsbanka.
 -GGFrumorkunotkun. Þróun rafkorkuframleiðslu. 
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   » Ferðafélag Íslands

Hefur gengið í 80 ár
Ferða féla g Íslands va r stof n-

að í nóvember 1927 og hefur 
starfað óslitið í áttatíu ár. Félagið 
er áhugamannafélag og tilgangur 
þess að stuðla að ferðalögum um 
Ísland og greiða fyrir þeim. Strax 
í upphaf i voru kjörsv ið félagsins 
skálarekstur, ferðir og útgáfa og er 
svo enn í dag. 

„Félagið byggir á traustum grunni 
sem mjög margir, bæði sjálf boða-
liðar og aðrir, leggja lið með vinnu 
eða ýmsum stuðningi,“ segir Páll 
Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands. „Starf félagsins 

í dag er mjög fjölbreytt og blómlegt. 
Það er mikill meðbyr með félaginu 
í dag , enda ný tur útiv ist , f ja l la-
mennska og ferðir um hálendið sí-
fellt meiri vinsælda.“ 

Glæsileg útgáfa
Á h v e r j u  á r i  ge f u r  Fe r ð a fé l a g 
Íslands út árbók og nýlega kom út 
árbókin 2013 . Hún er eftir Hjörleif 
Guttormsson og f jal lar um norð-
austurland.  Nú þegar er verið að 
v inna að næstu f jórum ti l f imm 
árbókum. 

Það er óhætt að segja að árbækur 

Ferðafélags Íslands séu einstakar. 
Í þeim eru ítarlegar upplýsingar 
um svæðið sem þær fjalla um; jarð-
f ræði , g róður, f ug la- og dý ra l í f , 
sögur og sagnir, mannlíf , menn-
ingu, atvinnuhætti, göngu-, reið- og 
akstursleiðir, svo eitthvað sé nefnt. 
Þær eru vel skemmtilega skrifaðar 
af höfundum sem gerþekkja til að-
stæðna, r íkulega myndskrey ttar 
og frágangur á þeim allur til fyrir-
myndar. Reyndar ættu þær að vera 
til á hverju heimili.

Í útgáfunni er einnig f jöldi smá-
r ita , handhægir l it l ir bæk l ingar 

sem f ja l la u m a f mörk uð s væði 
og gott að hafa með sér í bakpok-
a nu m , t i l  dæm is ,  göng u leiði r í 
Hva l f jarðarbotni ,  á Hel l isheiði , 
Laugavegurinn, Gönguleiðir á Kili, 
gönguleiðir í Þórisdal. Auk þess gef-
ur félagið út göngukort.

 
 Vinsælasta gönguleið landsins   
Ferðaáætlun ársins kemur al ltaf 
út í byrjun árs. Í henni er að f inna 
f jölbre y t t  ú r v a l  ferða þa r  sem 
a l l i r ættu að f inna eit thvað v ið 
sit t hæf i ,  a l lt f rá lét tum k völd-
ferðu m , upp í  jök la ferði r.  „ Frá 
upphaf i hefur félagið staðið fyrir 
y f ir tvö þúsund ferðum, með yf ir 
tvö hundruð þúsund þátttakend-
um,“ segir Pál l , „og starfar í dag 
á f jölmörgum svæðum og leiðum. 

Þar má nefna Laugaveginn, v in-
sælustu gönguleið landsins, sem 
liggur frá Landmannalaugum og 
niður í Þórsmörk.   Á þessari leið 
hefur félagið byggt upp sex skála, 
í Hrafntinnuskeri, við Álftavatni, í 
Hvanngili, Emstrum og Þórsmörk. 
L a u g a v e g u r i n n  e r  e i n s t ö k 
gönguleið og má segja að sé gengið 
í mjög f jölbreyttu landslagi, allt frá 
l íparítsvæði, y f ir jökulsvæði, um 
eyðimerkursanda og niður í skógi 
va xna Þórsmörk . Á leiðinni þarf 
auk þess að vaða yfir nokkrar ár. 

   Á hverju sumri ganga á milli sex 
og átta þúsund manns Laugaveginn 
og ný ta sér aðstöðu í skálum fé-
la g si n s .  Í  öl lu m sk á lu nu m er u 
skálaverðir sem sinna þjónustu og 
viðhaldi. Einnig eru tjaldstæði og 

salernisaðstaða við alla skálana, 
sem og aðgang ur að eldhúsi og 
eldhúsáhöldum. 

Þ e t t a  e r u  s t ór i r  s k á l a r  me ð 
svefnpokaplássi en þó ek k i með 
rafmagni og á stórum hluta leiðar-
i n na r er ek ker t s í ma sa mba nd . 
Laugavegurinn er okkar f laggskip, 
ásamt Hornströndum – sem er stór 
þáttur í ferðaáætlun okkar.“ 

Félagsaðild borgar sig 
Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið, 
ungir sem aldnir og fjölskyldan öll. 
Það er fátt betra en að vera úti með 
fjölskyldunni í gönguferð og upplifa 
íslenska náttúru. 

Maður hvílist hvergi betur en í 
hreinu fjallaloftinu með alla þessa 
stórbrotnu náttúru í kringum sig. 

Félagsmenn njóta umtalsverðra 
fríðinda í formi veglegrar árbókar ár 
hvert og verulegs afsláttar af gistingu 
í skálum og fargjaldi í ferðum félags-
ins og deilda þess. Þar að auki veita 
fjölmörg fyrirtæki félagsmönnum af-
slátt af þjónustu sinni. Árgjaldið er 
því fljótt að skila sér, því það er aðeins 
6.700 krónur í ár. 

E i n s  o g  P á l l  s e g i r  þ á  e r u 
Hornstrandir stór þáttur í ferða-
áætlun Ferðafélagsins. „Við erum 
með tíu ferðir í boði á Hornstrandir 
á hverju ári og erum að fara með 
tvö ti l þrjú hundruð manns á ári 
þangað. Þar göngum við um eyði-
byggðir og ákaf lega falleg og heill-
andi svæði. Í þessari ferð gistum 
við í skálum og þeim húsum sem 
eru fyrir á svæðinu.“ Félagið hefur 

nú nýlega tekið við Hornbjargsvita 
og rekur þar gistiaðstöðu og þjón-
ustu við ferðamenn. 

 
Skálar og deildir 
S k á l a r  Ferða fé l a g s  Í s l a nd s  og 
dei ldanna úti um land eru þægi-
leg i r á n i nga rst aði r á ferða la g i 
um óbyggðir Íslands. Þeir eru á 
þrjátíu og átta stöðum víðsvegar 
u m l a nd o g  a l lu r  a l me n n i n g-
u r get u r ný t t þá óháð aði ld að 
Ferðafélag inu. „ Á K i l i erum v ið 
s t a r f a nd i  me ð f i m m s k á l a  o g 
göng u leið sem heit i r Kja lveg u r 
hinn forni ,“ seg ir Pá l l . „Þetta er 
gömul þjóðleið sem naut mikil la 
v insælda ti l langs tíma. Vonandi 
á  hú n e f t i r  a ð  k om a i n n  v i n -
sæl a f tur, þv í þetta er á kaf lega 

fa l leg leið um hr júf t og eyði legt 
la nd sla g og m i k lu m sög u slóð -
um þar sem ý msar hörmungar í 
Íslandssögunni gerðust.“ 

Innan Ferðafélags Íslands eru 
s t a r f a nd i  s já l f s t æ ð a r  de i ld i r , 
sem starfa í anda FÍ . Dei ldirnar 
standa f y r i r eig in ferðaáætlun, 
eiga og reka ferðaskála og standa 
f y r ir útgáf ustar f i a f ý msu tag i . 
Þeir sem eru í Ferðafélaginu geta 
ný tt sér a l lt sem þessar dei ld ir 
hafa upp á að bjóða. 

Einnig njóta félagar betri kjara 
meða l ferða féla ganna í Noreg i , 
Sv í þjóð og Finnlandi . Pá l l seg ir 
félagsmenn hafa gert hei lmik ið 
a f þv í að taka sig saman um að 
fara í ferðir t i l Norðurlandanna 
án þess að Ferðafélagið sem slíkt 

væri aðili að þeim ferðum. 
„Hins vegar erum v ið núna að 

endu r vek ja ok kar sambönd v ið 
ferða félög i n á Norðu rlöndu m ,“ 
segir hann, „og verðum þá vænt-
a n le g a  me ð s k ipu l a gða r  fe rð -
ir þangað á næstu árum.“ Innan 
Ferðafélags Íslands er jeppadeild 
sem starfar allt árið um kring, fer 
í dagsferðir, helgarferðir og lengri 
ferðir. Pá l l seg ir að sá hópur sé 
a l lt a f  a ð st æk k a ,  „end a s í fe l lt 
f leiri sem eiga jeppa og ferðast á 
eig in veg um. Síðan má seg ja að 
v ið séu m með st a r fa nd i sk íða-
ferðadei ld .  Þega r got t er veðu r 
og færi gott , þá bjóðum v ið upp 
á gönguskíðaferðir.“ 

www.fi.is -



Sumarlandið

www.landogsaga.is www.landogsaga.is12 13

   »Grindavík

Heimabær Bláa Lónsins
B láa Lónið er vinsælasti ferða-

mannastaður Íslands. Grindavík er 
heimabær Bláa Lónsins. Bæjaryfirvöld 
í Grindavík og ferðaþjónustuaðilar 
hafa nú lyft grettistaki í ferðaþjónustu 
í Grindavík undanfarin meðal annars í 
þeim tilgangi að opna dyrnar fyrir gesti  
gesti úr Bláa lóninu til þes að upplifa 
Grindavík enda aðeins þriggja mínútna 
akstur í miðbæinn.

Finnst þér gaman að útivist, hreyf-
ingu og ævintýuramennsku? Þessi 

vinalegi þrjú þúsund manna sjávarút-
vegsbær býður upp activities eins og 
fjórhjólaferðir, hellaferðir og hestaferð-
ir. Búið er að malbika 4 km göngu- og 
hjólastíg frá Bláa lóninu til Grindavíkur 
fyrir þá sem vilja koma blóðinu á hreyf-
ingu og hjóla, skokka eða ganga. Þá er 
frábær 18 holu golfvöllur í bænum.

Við höfnina, lífæð Grindavíkur, eru 
m.a. kaffihús, tvö söfn, verslanir og 
ferðamenn geta komist í návígi við 
þegar íslenskir sjómenn koma að landi 

með afla sinn. Hægt er að fylgjast með 
þegar verið er að landa aflanum. Hægt 
er að skoða fiskvinnsluna þar sem afl-
inn er unninn. Grindavík er fimm 
stjörnu matarkista en þar eru fram-
úrskarandi matsölustaðir sem bjóða 
upp á besta fisk í heimi, sem landað er 
og unninn í Grindavík!

Ertu að leita að gistingu? Ef þú ert að 
leita að gistingu  er eitt glæsilegasta 
tjaldsvæði landsins í Grindavík sem 
opnað var fyrir nokkrum árum. Það 

er er við nýja Suðurstrandarveginn 
sem tengir Grindavík við Suðurland. 
Tjaldsvæðið er fyrsta f lokks og er 
vinsælt hjá ferðamönnum að gista 
þar í nokkrar nætur þegar þeir koma 
úr flugi til Íslands eða eru að ljúka 
ferð sinni um landið og vilja eyða 
einum eða fleiri dögum í Grindavík 
og nágrenni. Þá eru gistiheimili í 
bænum og einnig hótel skammt 
frá Bláa lóninu sem sérhæfir sig í 
Norðurljósum. 

Ertu á bílaleigubíl? Þegar þú ekur 
t .d . f rá Bláa lóninu, prófaðu að 
beygja til v instri og fara framhjá 
Þorbjarnarfelli og til Grindavíkur. 
Búið er að setja ýmis upplýsinga-
skilti um Grindavíkurbæ fyrir ferða-
menn. Á þeim eru QR-kóðar. Hægt 
er að nálgast kort og upplýsinga-
bæklinga í Bláa lóninu og út um allt 
í Grindavík. Þá er líka hægt að spjalla 
við Grindvíkinga, þeir eru einstaklega 
þægilegir í samskiptum, eru gestrisn-
ir og finnst gaman að fá góða gesti í 
heimsókn.

www.grindavik.is -SJ

   »Hótel Keflavík

Þar sem stjanað er við gestina
Hótel Kef lavík er eitt glæsileg-

asta hótel ið í Kef lav ík ef t ir 
gagngerar umbætur. Það er jafn-
f ramt elsta og stærsta hótel ið í 
bænum en í því eru 70 herbergi. Á 
hótelinu eru eins manns herbergi, 
t vegg ja manna herberg i og f jöl-
skylduherbergi; þar af átta svítur. 
Gist i heim i l i  Kef lav í k er rek ið í 
tengslum v ið hótel ið en þar eru 
sex herbergi.

Þess má geta að á hótelherbergj-
unum má m.a. f inna 14 rása sjón-
varpskerfi, geislaspilara og aðgang 
að iPad auk þess sem á hótelinu er 
sérstakt tölvuherbergi fyrir þá sem 
eru ekki með eigin tölvur.

Ýmis ti lboð eru í gangi. Þar má 
nefna helgart i lboð þar sem fólk 
getur t .d. keypt rómantíska helgi 
og ein n ig má nef na pa k k a ferð-
i r  en gest i r  leig ja þá bí la leig u-
bí l . Starfsfólk hótelsins aðstoða 
þá gest i sem það v i lja að sk ipu-
leggja ferðir til ýmissa áhugaverða 
staða innan svæðisins og má þar 
nefna Ví k ingaheima, Duus-hús, 
g lerblástur v ið smábátahöfnina 
og hvalaskoðun, sem er v insæl á 
meðal hótelgesta , en sig lt er f rá 
Kef lav íkurhöfn sem er steinsnar 
frá hótelinu.

Hótelið hefur verið tekið í gegn 
á árinu og er nú staðið að mestu 
endu rbót u m f rá uppha f i .  Sk ipt 
verður um alla glugga hótelsins á 

árinu og er verið að taka í gegn her-
bergi, móttökuna og veitingastað-
inn. Byggingin verður k lædd með 
graníti að utan og verður upplýst 
þegar dimma tekur.

Boðið er upp á morg unmat f rá 
klukkan f imm á morgnana með þá 
í huga sem fara í morgunf lug sem 

og akstur upp á f lugvöll sem tek-
ur um f imm mínútur. Glæsilegur 
veitingastaður er á hótelinu sem 
heit i r  C a fé Iðnó sem er e i n n ig 
k a f f i hús og ba r.  Na f n ið teng ist 
þv í að eigendur hótelsins keyptu 
g lersk á la nn sem áðu r va r f y r i r 
utan Iðnó v ið Reykjav íkurt jörn. 

Salurinn tekur 46 manns í sæti og 
er boðið upp á f jölbrey ttan mat-
seði l . Lögð hefur verið áhersla á 
f isk og lamba kjöt au k þess sem 
reg lu lega er boðið upp á ý msar 
nýjungar. 

Um 70 0 fer metra l í k amsræk t-
a r s t ö ð ,  L í f s s t í l l ,  e r  í  k j a l l a r a 

hótelsins og hana sækja bæði gest-
ir hótelsins og bæjarbúar. Um er að 
ræða eina af stærstu líkamsrækt-
arstöðvunum á hóteli í Evrópu.

Það ætti enginn að verða svikinn 
af gistinu á Hótel Kef lavík.

www.kef.is -SJ

   »Brú á milli tveggja heimsálfa

Reykjanes
Margar perlur leynast á Reykjanesi 

sem tengjast bæði náttúrunni 
og sögunni. Á Reykjanestánni sést 
hvar Atlantshafshryggurinn kemur á 
land og þar er vinsæll áfangastaður, 
Brúin milli heimsálfa; brú sem hægt 
er að standa á sem bókstaflega ligg-
ur á milli tveggja heimsálfa. Þeir sem 
þangað koma geta fengið viðurkenn-
ingu upp á að þeir hafi staðið á brúnni.

Margar náttúruperlur eru á svæðinu 
sem má virða fyrir sér á þeim fjölmörgu 
gönguleiðum sem þar eru. 25 helstu 
gönguleiðirnar eru um 390 kílómetr-
ar í allt og eru þær allar merktar. Alla 
miðvikudaga í sumar bíðst fólki að fara 
í skipulagðar gönguferðir um svæðið 
með leiðsögumanni og eru ferðirnar 
miserfiðar. Sumar leiðir liggja í gegn-
um hraunið á Reykjanesi, um gaml-
ar þjóðleiðir, en einnig er gengið upp 
á fjöll eins og Keili og Þorbjörn. Þá er 
fjöldi hella á svæðinu en ekki þykir ráð-
lagt að fara í þá nema með réttan bún-
að og með leiðsögumanni. 

Skessan, skipin og víkingarnir
Reykjanesbær býður upp á skemmti-
legar sýningar og fjölbreytta þjón-
ustu. Þar best hæst - í bókstaf legri 
merkingu - skessa nokkur sem börn 
á öllum aldri hafa gaman af. Skessan 
býr í helli nokkrum við höfnina og má 
elta fótspor hennar þangað frá hinum 
ýmsu stöðum í bænum. Börn, sem eru 
að hætta á snuði, skilja það gjarnan 
eftir á tré sem er hjá sofandi skessunni. 

Duus-hús er þarna rétt hjá þar sem 
til sýnis eru rúmlega 120 handsmíð-
aðar eftirlíkingar af skipum og bát-
um. Í húsinu eru jafnframt settar upp 

hinar ýmsu sýningar og í sumar var 
sett upp sýning á olíumálverkum sem 
hafa verið máluð af Reykjanesi á löngu 
tímabili. Þar er sjórinn og hraunið í að-
alhlutverki. Í húsinu er einnig sýningin 
Er pabbi fór á sjóinn sem sýnir lífið í 
landi hjá sjómannafjölskyldunum á 
meðan mennirnir fóru á sjóinn.

Svo má ekki gleyma Víkingaheimum 
þar sem lögð er áhersla á nýstárlegan 
hátt um þátt Íslands í landafund-
um Norður-Ameríku. Víkingaskipið 
Íslendingur er þar til sýnis en siglt var 
á því til Ameríku fyrir rúmum áratug. 
Í byggingunni er einnig sýning sem 
bandaríska Smithsonian stofnunin 
gaf til Víkingaheima en hún sýnir sögu 
og lifnaðarhætti víkinga við Norður-
Atlantshafið fyrir um þúsund árum.

Ork uver ið jörð er að f i n na á 
Reykjanesi en þar er sýning þar sem 
lögð er áhersla á orkuna á Íslandi og 
tæknileg atriði hafa verið sett upp á 
einfaldan hátt til að sýna t.d. hvernig 
orkan virkar. 

Pourquoi-pas 
Sandgerði hefur ýmislegt upp á að 
bjóða. Í Þekkingarsetrinu er unnið 
að hvers konar rannsóknum er tengj-
ast sjó og fuglum. Þar er til sýnis safn 
lífvera og jurta, steina og þar eru 
líka lifandi dýr í sjóbúrum. Þeir sem 
heimsækja safnið geta m.a. skoðað í 
smásjá dýr af hafsbotni og úr tjörn-
um. Í byggingunni er einnig sýningin 
Heimskautin heilla þar sem lögð er 
áhersla á leiðangra könnuðarins 
Jean-Baptiste Charcot sem ferðaðist 
á skipinu Pourquoi-pas í tengslum 
við vísindarannsóknir.

Orkan, saltfiskurinn og rithöfundurinn
A uð l i nd a-  og  men n i n ga rhú sið 
Kvikan er í Grindavík og þar eru 
þrjár sýningar. Sýningunni Jarðorka 
er ætlað að fræða gesti um undir-
stöðuatriði íslenskrar jarðsögu og 
jarðfræði og skýra á einfaldan hátt 
eðl i jarðhita , eldv irk ni og jarð-
skjálfta. Saltf isksetur Íslands er í 
byggingunni og á þeirri sýningu er 
lögð áhersla á sögu saltfiskverkun-
ar á Íslandi. Þar f léttist inn  saga 
sjómennsku, þróun skipa, veiða og 
vinnslu frá lokum hefðbundinnar 
verbúðarmennsku til dagsins í dag. 
Þá var opnuð í sumar  sýning um 
Guðberg Bergsson rithöfund.  

Vitarnir og golfvellirnir
Vitarnir á Reykjanesi hafa verið vin-
sælir meðal ferðamanna og eru þeir 

flestir vel aðgengilegir. Fyrsti vitinn 
á landinu var byggður á Valahnjúk 
á Reykjanestánni. Gamli vitinn var 
rif inn þar sem hann var að hruni 
kominn en annar byggður í stað-
inn innar í landinu. Þar var á sínum 
tíma vitavörður með búskap. Hægt 
er að skoða vitann í fylgd leiðsögu-
manns. Vinsælt er að heimsækja 
v itana v ið Garðskaga í Garði en 
þar er gott aðgengi að vitunum og 
jafnframt gott útsýni yfir fjöruna og 
hafið. Stundum hafa sést þar hval-
ir frá ströndinni en undanfarin ár 
hefur verið fylgst með hvölum frá 
Garðskagavita í tengslum við rann-
sóknir á þeim frá Þekkingasetrinu í 
Sandgerði og Háskóla Íslands.  

Fjórir golfvellir eru á Reykjanesinu 
í ævintýralegu umhverfi. Hraunið 
og sjórinn er í næsta nágrenni við 

Grindavíkurvöll. Leiran er á milli 
Reykjanesbæjar og Garðs og þar hafa 
oft verið haldin Íslandsmót. Svo eru 
vellir í Sandgerði og í Vogunum.

Jú, ferðamaðurinn ætti að geta 
f und ið ý m isleg t v ið sit t hæf i á 
Reykjanesi ; h itt sofandi skessu, 
f ræðst um jarðfræði, dý r og r it-
höfund. Skoðað vita og leikið golf. 
Reykjanesið er mjög aðgengilegt og 
er hægt að finna eitthvað við allra 
hæf i. Mikið og f jölbreytt fuglalíf 
er við ströndina en jafnframt líkt 
og inn í landi er að finna heillandi 
hraunmyndanir og skemmti legt 
umhverfi sem geymir sögu um líf og 
störf Suðurnesjamanna í tengslum 
við hernámið, eldsumbrot, jarðhita 
og sjóinn.

www.visitreykjanes.is -SJ
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   » Frábær fiskréttamatseðill, fuglaskoðun við Eldey og margt fleira

Kaffi Duus
Ka f f i  D u u s  e r  s t a ð s e t t  v i ð 

gömlu Duus húsin v ið smá-
bátahöfnina í Kef lav ík , með frá-
bæru útsýni y f ir höfnina. Bergið 
og smábát a höf n i n f y r i r  neða n , 
sjóinn og f jallasýn í f jarska er vel 
v iðrar. Þegar dimmir þá er bergið 
sem l iggur v ið höfnina upplýst á 
kvöldin. Í ársbyrjun 2008 var tek-
inn í notkun nýr salur sem rúmar 
65 manns ásamt fundaraðstöðu á 
efri hæð með sæti fyrir 30 manns, 
svo a l ls getur staðurinn tek ið á 
móti 180 manns í sæti. Í hádeginu 
er boðið upp á f iskrétti, gril lrétti 
og einnig frábær salöt og rjómalag-
aðar súpur ásamt hamborgurum, 

pastaréttum, samlokum, pizzum 
á s a mt ba r n a m a t s e ð l i  og  s úpu  
sem fólk getur fengið í brauði eða 
í hefðbundinni skál. Kaff idrykkir, 
brauðmeti og tertur eru í boði allan 
dag inn. A La Carte matseði l l er 
svo á kvöldin frá kl 18:00 en sérfag 
Duus eru f iskréttir en frábær gæði 
þeirra hafa vakið verulega athygli 
og aðdáun.

Sigurbjörn Sigurðsson, eigandi 
staðarins, seg ir að auk reksturs 
veitingastaðarins sé gerður út bát-
ur ti l skemmtiferða og mjög v in-
sælt sé af ferðafólki að fara í ferð 
til Eldeyjar til að skoða frábært og 
f jölskrúðugt fuglalíf ið þar, fara í 

hvalaskoðunarferð en stutt er að 
fara frá smábátahöfninni í Kef lavík 
út á Faxaf lóa þar sem í f lestum til-
fel lu m má sjá s já hva l i  að lei k , 
og það nok krar tegundir eins og 
hnúfubaka, hrefnur og höfrunga.

,,Það færist stöðugt í vöxt að fyr-
irtæki panti ferðir fyrir sína starfs-
menn, en fyrirtækjaferðirnar byrja 
kannski með hvalaskoðun en fugla-
skoðun við Eldey og síðan er góður 
kvöldverður á Kaffi Duus en þeir sem 
kaupa slíkan pakka fá 10% afslátt af 
veitingum á Duus. Svo koma auðvit-
að hópar sem panta steggjaferðir eða 
gæsapartý, þ.e. skipulögð er einhver 
dagskrá fyrir þann eða hana sem er 

að fara að gifta sig. Það hefur alltaf 
verið vinsælt,“ segir Sigurbjörn.

Staðsetning Kaffi Duus getur vart 
verið betri. Fallegt timburhús við 
sjávarsíðuna þaðan sem er útsýni 
út á Faxaf lóann, hægt er að fara í  
gönguferð eftir ströndinni eða rölta 
upp á  berg þar sem fjallasýn blasir 
við og gott er að sjá yfir flóann í góðu 

veðri .ásamt   gönguleið sem liggur  
út í Helguvík. Einnig er hægt að fara  
með bátnum til að skoða hvali eða 
fugla, eða jafnvel hvoru tveggja. Allt 
þetta býðst þeim sem koma í Kaffi 
Duus, eða hluti þess, allt eftir vali 
hvers og eins.

www.duus.is -GG

Gullkollur
Náttúrulegu jurtasmyrslin undir 
nafninu Gullkollur eru framleiðsla Möggu 
Hrannar Kjartansdóttur, fæddri og upp- 
alinni í Sandgerði. Smyrslin sem eru hvað 
vinsælust eru varasalvi sem  
hefur dugað vel við frunsum (herpes1),  
exemsmyrsl sem hefur reynst sumum 
psoriasissjúklingum vel, auk þess að 
virka vel á önnur húðvandamál og svo 
græðandi smyrsl sem hefur ma.áhrif á 
unglingabólur, sólbruna og bleyjubruna. 
Jurtasmyrslin eru 100% náttúruleg  
- og tínd og unnin úr jurtum af Reykjanesinu.  
Reynslusögur má finna á facebook og 
má bæta þar í safnið. Hlíðargata 42 • 245 Sandgerði +354 895 7746 maggahk@visir.is www.facebook.com/Gullkollur

Vönduð bílaleiga staðset t á 
Keflavíkurflugvelli, býður upp á bíla 
fyrir allar aðstæður. Skilvirkt og 
ábyggilegt starfsfólk reiðubúið til 
þjónustu. Starfsmenn geta komið 
með eða sótt bíla hvort sem er  
á Keflavíkurflugvelli, í Reykjavík 
eða í Bláa lónið eftir ósk leigjanda.

BLUE CAR RENTAL

Blikavellir 3 • 235 Keflavíkurflugvöllur +354 773 7070 blue@bluecarrental.is www.bluecarrental.is

Handgerðar íslenskar vörur í sérflokki

GK Leir & Litir er keramikverkstæði þar sem hægt er að  
sjá listamanninn að verki og fjárfesta í fallegum 
leirmunum þar sem handbragðið nýtur sín til hins ýtrasta.

GK Leir & Litir

Vitatorg 13 •  245 Sandgerði +354 893 8812 
ggk@btnet.is á facebook

Bakkavegur 17 • 230 Reykjanesbær +354 422 7922

berg@hotelberg.is www.hotelberg.is

Á Hótel Bergi nýturðu í senn persónulegrar þjónustu 
heimagistingar og þeirra þæginda sem gæðahótel veita.

Þetta nýja hótel í Keflavík er á einum fallegasta stað Suðurnesja,  
við smábátahöfnina í Keflavík. Aðeins fimm mínútna gangur er á  

helstu veitingastaði bæjarins og sjö mínútna akstursleið á Keflavíkurflugvöll 
– en við bjóðum gestum okkar gjaldfrjálsan akstur til og frá flugvellinum 

ásamt því að geyma bílinn á meðan þú ert erlendis .

HÓTEL BERG

Hafnargata 19 • 230 Keflavik +354 421 4601
rain@rain.is www.rain.is

Einn glæsilegasti veitingastaður Reykjanesbæjar
með fagurt útsýni yfir Bergið og yfir sjóinn í átt til 
Reykjavíkur. Starfræktur síðan 1989 og tekur um  

300 manns í sæti. Boðið er upp á lifandi tónlist um helgar 
og einnig er Karaoke-kerfi á staðnum.

Einungis tíu mínútna akstur frá Keflavíkurflugvelli.

Ráin 
Veitingastaður
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   » Sveitarfélagið Garður

Byggðasafn og vitar tveir
Sveitarfélagið Garður er á nyrsta 

odda Reykjanessskagans og eru 
elstu heimildir um Garðinn eða 
Reykjanes að f inna í Landnámu. 
Nafnið - Garðurinn - tengist fornum 
grjóthlöðnum garði frá Útskálum í 
Garði að Kirkjubóli í Sandgerði. Talið 
er að þessi garður tengist akuryrkju 
á þeim tíma.

Í Byggðasafninu í Garði eru til sýn-
is ýmsir áhugaverðir hlutir sem tengj-
ast sögu sjávarútvegs og byggðar í 

Garðinum í gegnum tíðina. Nefna má 
t.d. gamlar bátavélar úr smábátum 
sem eru gangfærar auk þess sem þar 
er safn af fjarskiptabúnaði úr skipum, 
skipslíkön, húsbúnaður og eldhús-
áhöld frá fyrri tímum. Safnið er opið 
daglega frá 1. apríl og fram í október 
og er aðgangur ókeypis. Veitingahús 
er á annarri hæð hússins og af svöl-
um og úr stórum gluggum, sem snúa 
út að sjónum, má stundum sjá hvali 
leika listir sínar.

Tvei r  v it a r  er u á Ga rðsk a ga . 
Annars vegar er það gamli vitinn á 
Garðskagatá sem var byggður 1897 og 
er ekki lengur í notkun. Gamli vitinn 
er formfagur og fallegur og er tákn í 
bæjarmerki Garðs. Hins vegar er það 
nýrri viti sem var byggður 1944 og 
stendur á flötinni gegnt byggðasafn-
inu og gamla v itavarðarhúsinu á 
Garðskaga. Efst úr vitanum er mikið 
og fagurt útsýni í allar áttir.

Þeir sem kjósa að gista í tjaldi geta 

tjaldað á tjaldstæði á Garðskaga þar 
sem margir leggja húsbílum, hjólhýs-
um og fellihýsum og njóta þess að 
dvelja á staðnum. Þar er góð, gjald-
frjáls aðstaða með lágmarksþjón-
ustu en greiða þarf fyrir notkun á 
rafmagni. Verið er að byggja upp nýtt 
tjaldstæði við íþróttamiðstöðina í 
Garðinum sem verður tekið í gagn-
ið í sumar.

Ferðamaðurinn ætti að geta fund-
ið ýmislegt v ið sitt hæf i á þess-
um nyrsta odda Reykjanesskagans. 
Gol f völ lu r in n í  Lei r u er in na n 
sveitar félagsins Garðs þar sem 
Golf klúbbur Suðurnesja rekur þar 

18 holu golfvöll. Náttúran er fögur 
og fuglalífið er fjölbreytt. Þarna get-
ur fuglaáhugamaðurinn virt fyrir 
sér ýmsar sjófuglategundir auk þess 
sem mófugla er að finna á svæðinu út 
með ströndinni. Gönguleiðir eru fjöl-
breyttar og svo styttist í að kræki-
berin og bláberin skjóti upp kollinum 
berjatínsluáhugafólki til mikillar 
ánægju. Sundlaugin í Garði laðar 
til sín margan manninn og svo má 
nefna skrúðgarðinn Bræðraborg við 
Garðbraut sem ungir og aldnir hafa 
haft ánægju af í gegnum árin.

www.svgardur.is -SJ

SUMARHÚS OG FERÐALÖG

Bíldshöfði 12 •110 Reykjavík • 577 1515 • skorri.is • Opið virka daga frá kl. 8.15 til 17.30

Gas-ofnar

Gas-hellur

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-125w

Sólarrafhlöður fyrir 
húsbíla og fellihýsi.
Þunnar 130w  

Kælibox
gas/12v/230v

Gas-eldavélar

Kælibox
gas/12v/230v

Gas-kæliskápur 180 lítra

Gas-kæliskápur 100 lítra

Gas-vatnshitarar
5 - 14 l/mín

Led-ljós - minni eyðsla

Borð-eldavél

12v Kæliskápur 110 lítra

 Vitinn  |  Vitatorg 7  |  Sandgerði  |  Sími: 423 7755  |  www.vitinn.is

30 ára 
1982-2012

Vitinn

Hlaðborð í 
hádeginu alla daga

Fjölbreyttur 
a la carte matseðill

Bjóðum uppá frábæra 
krabba- og skelfiskveislu

   » icelandic Times Extra

Vegleg bók um ferðaþjónustu á Íslandi
Land og Saga hefur um árabi l gef ið út 

tímaritið Icelandic Times, upplýsingarit 
fyrir erlenda ferðamenn um ferðaþjónustuna 
hér á landi. Ritið hefur frá upphafi notið mik-
illa vinsælda og var því ákveðið síðastliðið ár 
að taka hlutina skrefinu lengra og gefa út bók 
með safni nýrra og áður útgefinna greina, alls 
250 greinar.

Bókin  sem ber heitið Icelandic Times Extra, er 
400 síður og smekklega innbundin. Auk greina 
um ferðaþjónustu-aðila eru í bókinni lands-
hlutakort og fjöldi ljósmynda, greinar um fugla- 
og gróðurlíf, jarðfræði og jarðsögu – sem gera 
bókina sérlega eigulega. Líkt og í blöðum okk-
ar er greinum bókarinnar skipt eftir landshlut-
um og er ætlunin að láta greinargóð kort fylgja 
hverjum hluta – þá götukort jafnt sem svæð-
iskort. QR kóðar eru á sínum  stað og að venju vel 
skrifaðar, aðgengilegar og skýrar umfjallanir. 

Mikil áhersla er lögð á ljósmyndasíður, umfram 
það myndefni sem fylgir greinum, eða um 50-60 
aukasíður fylltar ljósmyndum.  Menningarlegar 
umfjallanir eru á sínum stað auk þess sem vel er 
farið í kynningar varðandi hönnun og fyrirtæki. 
Icelandic Times Extra kemur út árlega og fer því 
hver að verða síðastur til að bóka pláss fyrir sitt 
ferðaþjónustufyrirtæki. Þau fyrirtæki sem hafa 
nú þegar keypt greinar í blöðum Icelandic Times 
fá endurbirtingu á kostakjörum.

Ef fyrirtækið þitt hefur ekki áður keypt grein-
ar í blaðinu okkar en langar að vera með í inn-
bundnu bókinni er verðið töluvert lægra en í 
fríu tímaritunum. 

Hægt er að fá nánari upplýsingar með því 
að  hringja eða senda tölvupóst til útgefanda. 
Netfangið er  info@icelandictimes.com og  
síminn: 578 5800.
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Langar þig að heimsækja Eldgjá, 

Lakagíga, Langasjó, Skaftafell, 

Hvannadalshnjúk, Lónsöræ�, 

Skriðuklaustur, Snæfell, Ásbyrgi, 

Jökulsárgljúfur, Öskju, 

Herðubreiðarlindir og Mývatn? 

Leiðsögn um Vatnajökulsþjóðgarð 

er frábær ferðafélagi, í rétti stærð 

og hefur svör við öllu.

 
Vinir Vatnajökulls - Hollvinasamtök Vatnajökulsþjóðgarðs.    

“Frábær bók til að hafa í vasanum” 
 Eric Hansen, ferðaritari á �e New York Times

Stór og glæsilegur veitingastaður í hjarta Mosfellsbæjar sem býður uppá sportið  
í beinni og frábæran mat og lifandi tónlist um helgar.

Opið mánudag - fimmtudag frá 17 - 01:00, föstudaga 17 - 03:00,
laugardaga 12:00 - 03:00 og sunnudaga 12:00 - 01:00.

Háholti 13 • 270 Mosfellsbær • Tel. (+354) 5666 222 • hvitiriddarinn@hvitiriddarinn.is • www.hvitiriddarinn.is

Drykkir - Forréttir - Hamborgarar - Samlokur - Salat  
Pizzur - Aðrir réttir - Barnamatseðill - Eftirréttir

     

Opnunartímar: 15. maí – 15. sept. alla daga kl. 11 - 18 eða eftir samkomulagi
Sími: 483 1504 & 483 1082   |   husid@husid.com   |   www.husid.com

HÚSIÐ Á EYRARBAKKA
Byggðasafn Árnesinga er staðsett í Húsinu, 
sögufrægum bústað kaupmanna sem var 
byggt 1765. Húsið er eitt elsta hús landsins 
og glæsilegur minnisvarði þess tíma er 
Eyrarbakki var einn helsti verslunarstaður 
landsins. 
Þar eru margar og áhugaverðar sýningar um 
sögu og menningu Árnesssýslu, fornfrægt 
píanó, herðasjal úr mannshári og koppur 
kóngsins eru meðal sýningargripa. Hlýlegur 
og heimilislegur andi er aðalsmerki safnsins.

Húsið á Eyrarbakka
Hvað þýðir Minilik?

Minilik þýðir Sonur hins vitra manns og auðvitað 
er saga á bak við nafnið. Minilik var sonur 
drottningarinnar Shebu. Í Biblíunni segir frá því að 
Sheba hafi heimsótt Salómon konung í Jerúsalem til 
að nema visku hans. Hún færði honum gull og aðrar 
gersemar – og að sjálfsögðu urðu þau elskendur. 
Konungurinn gerði henni son sem hún ól eftir að hún 
sneri aftur til Eþíópíu. Hann fékk nafnið Minilik.

   »Minilik á Flúðum

Af öllu hjarta
Eþíópía er okkur nánast eins framandi og tunglið. Þessi aldagamla menningarþjóð á sér 

þrjú til f jögur þúsund ára sögu með mannlíf i og matarhefðum, menningu og listum 
sem við vitum fátt um – ef eitthvað. Það hefur lítill sem enginn snertif lötur verið á milli 
þjóðanna, en það er að breytast. Á Flúðum er yndislegt veitingahús sem ber heitið Minilik. 
Þar gefst gestum og gangandi kostur á að gæða sér á eþíópískum mat og upplifa þá alúð sem 
sú þjóð leggur í matargerð.  Þar gefst gestum og gangandi kostur á að gæða sér á eþíópískum 
mat og upplifa þá alúð sem sú þjóð leggur í matargerð. Og það er af nógu að taka vegna 
þess að í Eþíópíu eru 85 ættbálkar sem hafa 85 mállýskur, eiga sér 85 menningarheima og 
byggja á 85 mismunandi matarhefðum. Það er því ekki að undra að eþíópísk matargerð 

njóti sívaxandi vinsælda í Evrópu og 
Bandaríkjunum. Hefðin er bæði rík 
og f jölbreytt.

Hjón in og eigendu r M in i l i k ,  í s-
lend ing u r inn Á rni Hannesson og 
A seb K a hssay,  æt t uð f rá Eþíópíu 
langaði að prófa eit thvað ný tt og 
fengu þá hugmynd að opna veitinga-
hús sem sameinaði þessa tvo menn-
i n g a r h e i m a .  E þ í ó p í s k u r  m a t u r 
gerður úr íslensku grænmeti rækt-

uðu á Flúðum kemur ákaf lega vel út , en einnig er boðið upp á kjötrétti , lamb, naut og 
kjúkling. Maturinn er borinn fram með eþíópísku brauði sem líkist íslensku pönnukökun-
um og er brauðið notað í stað mataráhalda til að færa matinn upp í munn og ofan í maga. 
Það verður að játast að það er alveg sérstök tilf inning að borða með höndunum.

Opnunartímar eru frá 18.00 til 21.00 á miðvikudögum, f immtudögum og föstudögum og 
frá 14.00 til 21.00 á laugardögum. Hins vegar eru þetta aðeins föstu opnunartímarnir, því 
hægt er að hringja utan þess tíma í 846-9798 og panta mat, annað hvort til að taka með sér 
eða til að gæða sér á, á staðnum. Pöntunin verður þó að vera fyrir f jóra eða f leiri. 

www.minilik.is                                                                                                                                                     -AÖ
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   »Vestasti hluti Akraness sóttur heim

Fuglalífið við Breiðina
Br e i ð i n  e r  v e s t a s t i  h l u t i 

A k raness og þar er að f inna 
einn elsta steinsteypta vita lands-
ins sem var reistur 1918. Á f jöru er 
hægt að ganga út í og upp í minni 
v itann og njóta fagurs útsýnis.  Í 
sumar verður stærri vitinn einni-
gopin almenningi. 

Á Breiðinni er fagurt útsýni yf ir 
allan Faxaf lóann, fuglalíf mikið og 
brimbarðar klapparfjörur. Nokkuð 

sem lætur engan ósnortin hvort 
sem er í blíðviðri eða sjórinn ýf ir 
sig. Útsýni úr vitanum er einstakt 
og hafa ljósmyndarar nýtt sér að-
stöðuna útí æsar.
Fuglalíf ið við Breiðina er f jölbreytt 
árið um kring. Æðurin er langmest 
áberandi fuglinn. Stærstu hóparn-
ir sjást á útmánuðum þegar loðnan 
gengur á svæðið og geta fuglarn-
ir þá sk ipt þúsundum. Venjulega 

eru einn eða f leir i æðarkóngar í 
hópnum og sjást þeir jafnvel inní 
Akraneshöfn. Þessi skrautlegi ætt-
ingi æðarfuglsins kemur hingað 
frá Grænlandi þar sem hann verp-
ur og eiga blikarnir ti l að krækja 
sér í íslenska kollu og setjast að í 
æðarvörpum.

En f leiri endur eru á sveimi kring-
um Breiðina og Akranes. Litlir hóp-
ar hinnar skrautlegu straumandar 

sjást þar allan veturinn. Hinn há-
væra og f jöruga hávella er líka sjó-
fugl á veturna og of t að þvælast 
kringum æðarhópana. Toppendur 
sjást árið um kring, en stokkendur 
mest á veturna.
S end l i n g u r  er  a l gen ga s t i  v a ð -
f u g l i n n á k löppu nu m k r i ng u m 
Breiðina og er þar of t í  hópum. 
Nokkrir tjaldar sjást al lan vetur-
inn, en honum f jölgar á vorin og 
hann verpur jafnvel ofarlega í f jör-
unni og það gerir sandlóa einnig. 
Nokkrar ti ldrur eru oft í slagtogi 
með sendlingunum. 

Sjófuglar og sjávardýr
Fýlar eru algengir sjófuglar kring-
um Akranes, þeir sækja í ýmislegt 
æti eins og loðnu, f iskúrgang og 
f leira. Þeir sjást stundum í stórum 
hópum við ræsi og í höfninni. Máfar 
sækja í svipaða fæðu, helstu máfa-
tegundir sem sjá má við Breiðina 
eru silfurmáfur, svartbakur, hvít-
má f u r,  bja r tmá f u r,  het tumá f u r 
og rita . Bjartmáfurinn er vetrar-
gestur f rá Grænlandi , h in ir er u 
íslenskri varpfuglar. Stundum sjást 
músarrindlar í grjótinu og starar 
og hrafnar leita í f jöruna eftir æti. 

Ýmsa f leiri fugla má reikna með að 
sjá, en of langt mál er að telja þá 
alla upp hér. Þegar f iskitorfur eru 
nærri landi eða jafnvel á öðrum 
tímum er ekki óalgengt að sjá hvali 
velta sér í sjávarborðinu. Helst eru 
það hnýðingar og háhyrningar sem 
sjást frá landi, en hrefnum bregður 
einnig fyrir. Landselir liggja stund-
um á skerjunum útaf Breiðinni.

Víkur og vogar
Ef við færum okkur aðeins útfyrir 
Breiðina og sérstaklega norður og 
austur með ströndinni er f jöld i 

v í k na og voga með f jölbre y t t u 
fugla l í f i . Nefna má Kalmansv ík , 
Höfðav ík og Mjóavog. Blautós er 
löng og mjó vík sem er afmarkast 
af tanga, Innstavogsnesi. Ósinn og 
nesið eru friðlýst samkvæmt nátt-
úruverndarlögum. Á f jöru þornar 
ósinn og þar myndast miklar leirur 
sem laða að fugla í þúsundatali eins 
og rauðbr ysting og margæs. Það 
eru fuglar sem koma hér við á leið 
sinni milli vetrarstöðva í Evrópu og 
varpstöðva á Íshafseyjum Kanada. 
Margæsin stoppar hér í tvo mánuði 
á hverju vori til að safna f ituforða 

f y r ir lang t og er f it t far f lug y f i r 
Græn landsjök u l og síðan t i l  að 
get a ha f ið v a r p meða n g róðu r 
er enn sk ammt á veg kom inn á 
varpstöðvunum.

Verndun votlendis
E n n  i n n a r  t e k u r  s í ð a n 
Gr u nna f jörðu r inn v ið.  Ha nn er 
stór og grunnur og þar eru gríðar-
m i k l a r  s a n d m a ð k s l e i r u r  s e m 
koma í ljós á f jöru. Grunnaf jörður 
er eit t sex svonef nd ra R a msa r-
svæða á Íslandi, sem táknar að það 
ha f i ver ið v iðu rkennt a f h inum 

alþjóðlega Ramsar-samningi um 
vernd vot lendis með mik la þýð-
ingu fyrir fuglalíf. Grunnaf jörður 
e r  m i k i l v æ g u r  f y r i r  m a r g a r 
tegundir fugla. Svæðið er alþjóð-
l e g a  m i k i l v æ g t  f y r i r  m a r g æ s , 
rauðbrysting og sanderlu.Um 25% 
margæsarstofnsins hefur viðkomu 
í Grunnaf irði á ferðum sínum frá 
meginlandi Evrópu til heimskauta-
svæðanna bæði vor og haust og um 
1% rauðbrystingsstofnsins. Þar er 
stærsti vetradvalarstaður t ja lda 
á Íslandi og mikið kemur þar v ið 
af sandlóu, lóuþræl sendl ingi og 

f jölda annarra fugla. Meðal sjald-
gæfra var pf ug la er brandönd og 
stundum sjást hafernir á sveimi. 
Fjölda annarra fugla má vænta í 
Gr u n na f i rði ,  en aðgeng i er þa r 
fremur erf itt.

A k r a n e s  e r  a ð e i n s  s t e i n s n -
a r f rá Reyk jav í k .  Ef ek ið er u m 
h in 5 k m löng u og 165 m djúpu 
Hval f jarðargöng er þetta aðeins 
rúmlega hálftíma akstur.

Gleðilega fuglaskoðun!

www.visitakranes.is tv -JÓH

Æðarkóngar á sundi

Fálki í leit að æti

Rauðbrystingar á flugi

Oddaflug breiðtjalda

Háhyrningar

Fýlar
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   »Geirabakarí

Fyrir sælkera og alla hina
Fa l l e g i  b æ r i n n  B o r g a r n e s 

blasir v ið þegar ek ið er y f ir 
Borgarfjarðarbrúna á leiðinni norður 
og er þjónustukjarni strax á vinstri 
hönd sem margur ferðalangurinn 
sækir í og eru alltaf næg bílastæði; 
enda kannast margir af höfuðborgar-
svæðinu við að hafa í gegnum árin 
stoppað í Borgarnesi  - það er svolítið 
eins og fastur þáttur. 

Geirabakarí er í þessum þjónustu-
kjarna og er til húsa í fallegu og nú-
tímalegu húsnæði. Gluggarnir ná 
frá lofti niður á gólf og blasir stór-
kostleg náttúran við svo að það er 
eins og um síbreytilegt málverk sé 
að ræða sem gestir staðarins geta 
notið; Hafnarf jal l . Fuglalíf ið fyr-
ir utan getur ver ið f jölbrey tt og 
gestirnir geta því virt fyrir sér bæði 

náttúruna og dýralífið.
Bakaríið er ekki bara bakarí því 

um konditor er að ræða og geta 
gestir setið í glæsilegum salnum. 
Mik ið af f jölskyldufólk i stoppar 
við í Geirabakaríi og eru sérstakir 
barnastólar í salnum fyrir yngstu 
kynslóðina.

Fy rir utan þá sem fá sér sæti í 
Geirabakarí i þá eru þeir marg ir 

sem kaupa sér eitthvað í svanginn 
og fara með út. Það er t.d. hægt að 
fara með girnilegar krásir eitthvert 
út í náttúruna og njóta þeirra þar.

Úrvalið á staðnum er jafn stór-
kostlegt og útsýnið; úrval nýbak-
aðra brauða er mik ið og má þar 
nefna miðjarðarhafsbrauð, þarna 
eru til alls konar samlokur og svo 
fást í Geirabakaríi kökur, kruðerí 

og ekta smurbrauð. Boðið er upp 
á súpu og brauð í hádeginu. Úrval 
drykkja er mikið - heitir og kaldir 
drykkir svo sem ýmsar tetegundir 
og gott kaffi.

Þ e g a r  v e ð u r  e r  g o t t  e r  e k k i 
verra að sitja v ið borð fyrir utan 
Geirabakarí, borða dýrindis brauð, 
kökur, kruðerí eða ekta smurbrauð, 
bergja á heitum eða köldum drykk, 
njóta stórkostlegs útsýnisins og 
hlusta jafnvel á fuglana sem sveima 
þarna um.

Er á Facebook -SJ

   » Fyrir sælkera á öllum aldri

Gamla kaupfélagið
Veitingastaðurinn Gamla kaup-

féla g ið er t i l  húsa í  ga mla 
Barbró eins og sérstaklega eldri íbú-
ar Akraness hafa kallað húsnæðið. 
Veitingastaðurinn er mitt í gamla 
bænum og í göngufjarlægð frá helstu 
gististöðum bæjarins. Stórir gluggarnir 
sem snúa út að götunni gefa gestum færi 
á að virða fyrir sér mannlífið í bænum.

Staðurinn er bjartur og hlýlegur og 
leggja starfsmenn áherslu á að bjóða 

góða þjónustu. Veitingastaðurinn hefur 
frá því hann var opnaður verið vinsæll 
á meðal heimamanna og ferðamanna 
sem heimsækja bæinn við sjóinn.

Fjölbrey ttur matseði l l inn ætti 
að höfða t i l a l l ra a ldurshópa en 
þar má m.a. f inna inverskt salat , 
mex íkanska rétt i svo sem ques-
adilla og nachos, úrval af ljúffeng-
um kjúklingaréttum, pastarétti og 
holla og góða f iskrétti í bland við 

safaríka nautapiparsteik og góm-
s æ t a h a mb orga r a .  E ldba k a ða r 
pizzur að hætti hússins eru l íka 
á matseðl inum. Humarréttirnir, 
sem boðið er upp á í Gamla kaup-
félaginu, ættu ekki að svíkja neinn. 

Tandoori ofn er á staðnum sem 
býður upp á að matreiðslumennirn-
ir galdri fram ljúffenga rétti sem eiga 
uppruna sinn að rekja til Indlands. 
Á staðnum er einmitt lögð áhersla á 

spennandi nýjungar til að staðurinn 
höfði enn frekar til gesta hvort sem 
það eru heimamenn, ferðamenn sem 
eiga leið um bæinn og vilja fá sér eitt-
hvað í svanginn, sælkera sem vilja 
smakka eitthvað nýtt og spennandi, 
f jölskyldur sem fara saman út að 
borða eða pör sem vilja eiga róman-
tíska stund yfir góðum mat. 

Líf legur bar opnar í húsnæðinu 
eftir að búið er að loka eldhúsinu 
og þar skemmta sér saman heima-
menn og aðkomufólk. 

Te k ið  e r  á  mót i  s t ór u m s em 
sm áu m hópu m í  sölu m Ga m la 

kaupfélagsins, hvort heldur er í mar-
grétta veislur eða skólahópa sem 
vilja gæða sér á eldbökuðum pizz-
um af hlaðborði. Starfsmenn geta 
þjónað til borðs alla að 170 manns í 
einu og á staðnum er allt til að gera 
árshátíðir eða brúðkaup þannig 
í garð að enginn ætti að g leyma 
kvöldinu. Starfsfólk vinnur einnig í 
samstarfi við alla helstu skemmti-
krafta landsins en Gamla kaupfé-
lagið er einmitt vel tækjum búið er 
varðar hljóð og ljósakerfi.

www.gamlakaupfelagid.is -SJ

   »Arkart - Guðrún Stefánsdóttir

Eftirtektarverð hönnun byggð úr leðri
Guðrún Stefánsdóttir hannar leðurvarning 

undir eigin vörulínu að nafni Arkart sam-
hliða störfum sínum sem arkitekt. Hönnun á svo 
ólíkri stærðargráðu getur vel átt sér marga sameig-
inlega fleti, enda má hæglega sjá hin geometrísku 
form arkitektúrsins í hönnun Guðrúnar.

Arkart-línan samanstendur aðallega af leður-
töskum af öllum stærðum og gerðum, sem og háls-
festum og eyrnalokkum úr sama efni. Guðrún hélt 
sig upprunalega við að sníða töskurnar en upp-
götvaði svo sér til ánægju að það leður sem varð 
afgangs við vinnuna við töskurnar gat nýst til ým-
iss brúks. Hóf hún því að hanna hálsfestarnar og 
eyrnalokkana úr afganginum með því að sníða hin 
ýmsu geometrísku form, svo sem hringi og fern-
inga, í mismunandi litum sem svo mynda fallega 
heild þegar þeim er raðað saman á festi eða lokk.

Vörur Arkart-línunnar bera þess ljós merki 
að um vanan og reyndan arkitekt er að ræða 

með greinilegar fagurfræðilegar áherslur. 
Einfaldleikinn sem og regufestan er í fyrirrúmi, 
eiginleikar sem eru prýði bæði fyrir hverja ein-
ustu byggingu sem og fallega hönnun.

Geometrísk form, sem svo mikilvæg eru við 
mótun fallegs umhverfis húsa og bygginga, ein-
kenna hönnun Arkart-línunnar. En á sama tíma 
glæða hinir ýmsu ólíku litir hin einföldu form 
miklu lífi og tóna saman á skemmtilegan hátt. 
Allar vörur línunnar eru unnar frá grunni af 
Guðrúnu sjálfri. Vinnur hún töskurnar og skart-
gripina úr náttúrulegu, ólituðu sauðskinnsleðri.

Guðrún hafði lengi verið að vinna hluti úr leðri 
sér til yndisauka samfara störfum sínum sem 
arkitekt. Hana hafði dreymt um að geta eytt 
meiri tími í leðurhönnunina en það var ekki fyrr 
en harnaði á dalinum á Íslandi að sá tími gafst.  
Áhuginn á arkitektúr hefur þó aldrei dvínað.

Hún nam arkitektúr við hin Konunglega 

Arkitektaskóla í Kaupmannahöfn, þaðan sem hún 
lauk námi árið 1986. Hóf hún vinnuferillinn hjá 
Guðna Pálssyni arkitekt en hóf sjálf rekstur eigin 
teiknistofu árið 1989 í samfloti við samstarfsmenn.

Að sögn Guðrúnar spanna verkefni hennar sem 
arkitekts allt litrófið, frá hönnun umhverfis til stórra 
bygginga. Mest hafi hún teiknað fyrir einkaaðila og 
þótt það skemmtilegustu verkefnin þegar hún fengi 
að hanna allt umhverfi fólks; byggingu sem og inn-
réttingar hennar, garða og jafnvel sumarbústaði.

Sala á vörulínunni Arkart hefur gengið afar 
vel að sögn Guðrúnar og tók hún meðal annars 
þátt í sýningunni Handverk og hönnun í Ráðhúsi 
Reykjavíkur á dögunum. Hægt er að nálgast nánari 
upplýsingar um vörulínu Guðrúnar á arkart.is en 
hún er einnig til sölu í Listasafni Íslands og hjá 
Sædísi Gullsmiðju við gömlu höfnina í Reykjavík.

www.arkart.is -INH
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   »Hótel Flatey

Eins og tíminn standi kyrr
Hótel Flatey er til húsa í gömlum pakkhúsum. Flatey var mikil versl-

unarmiðstöð fyrir Vesturland og er eyjan stærst af Vestureyjunum 
svokölluðu á Breiðafirði. 

Húsin hafa verið gerð upp og er gamli stíllinn látinn njóta sín. 13 her-
bergi eru á hótelinu og eru engin tvö eins hvort sem um er að ræða litina 
á veggjunum eða húsgögnin. Lögð er áhersla á að vera með gömul hús-
gögn fyrir utan að öll rúm eru nýleg. Nýtínd blóm eins og sóleyjar eru 
gjarnan í blómavösum. Myndirnar á veggjunum sýna t.d. hvernig þorp-
ið á eyjunni var í gamla daga og hvernig húsin voru áður en þau voru 
gerð upp en flest húsin eru notuð sem sumarhús eða jafnvel heilsárs-
hús. Veitingastaðurinn á hótelinu tekur rúmlega 50 manns í sæti og er 
hann vinsæll á meðal hótelgesta sem og þeirra sem kjósa dagsferð út í 
eyjuna. Boðið er upp á morgunverð, hádegisverð, kaffi og meðlæti og 
kvöldmat. Á meðal þess sem boðið er upp á er þorskur, bláskel, kræk-
lingur og grásleppuhrogn sem starfsmenn hótelsins marinera sjálfir en 
þeir fá þau beint frá grásleppuveiðimönnum. Það er Sveinn Kjartansson, 
matreiðslumeistari og sjónvarpskokkur, sem ræður ríkjum í eldhúsinu 
og hefur hann fengið mikið hrós fyrir góðan mat.

Boðið er upp á fjölbreytta dagskrá yfir sumartímann og er hægt að 
fylgjast með því á heimasíðu hótelsins, hotelflatey.is, hvað er í gangi 

hverju sinni. Tónlistarmenn koma gjarnan fram í matsal hótels-
ins þar sem er gott píanó og allt til taks til að hægt sé að taka á móti 
tónlistarmönnum. 

Náttúran, friðurinn og fuglalífið
Gestir upplifa stórbrotna náttúru, kyrrð og frið og fjölbreytt fuglalíf. Þeir 
upplifa fleira en því má líkja við að vera kominn um 100 ár aftur í tímann 
með því að dvelja í Flatey. Því ráða gömlu, uppgerðu húsin og enginn er 
bíllinn á eyjunni nema kannski hótelbíllinn en tilgangur hans er að aka 
með farangur hótelgesta frá bryggjunni, þar sem ferjan stoppar, og upp 
að hótelinu. Einstaka traktor ekur um eyjuna.

Umhverfið er ævintýralegt enda hafa verið teknar kvikmyndir í eyj-
unni þar sem segja má að eyjan sé eins og besta leikmynd. Það er ein-
faldlega hægt að ná réttu stemmningunni í Flatey. Engin steypt bygging 
hefur áhrif á heildarmyndina.Um 25 hús eru í eyjunni og eru flest í litla 
þorpinu. Önnur standa ein hér og þar á eyjunni. 

Það var Guðjón Samúelsson, sem var húsameistari ríkisins, sem hann-
aði Flateyrarkirkju sem var byggð árið 1926. Baltasar Samper listmálari 
málaði hvelfingu kirkjunnar með myndum sem vísa m.a. í sögu eyjar-
innar auk þess sem hann málaði altarismyndina.

Sagan 
Saga Flateyjar er merkileg. Samkvæmt Landnámu bjó Þrándur mjó-
beinn í Flatey. Svo má nefna Flateyjarbók en hún er stærst íslenskra 
skinnbóka og var skrifuð í lok 14. aldar. Eyjan var ein af miðstöðvum 
enskra duggara á síðari hluta 15. aldar en þeir stunduðu fiskveiðar og 
versluðu hér við land. Þarna bjuggu stórbændur en Flatey er eina eyjan 
í Breiðafirði þar sem myndaðist raunverulegt þéttbýli. Flatey var með 
öðrum orðum menningarsetur og verslunarsetur, samgöngumiðstöð og 
útgerðarbær en húsin í eyjunni eru verslunar- og íbúðarhús frá blóma-
tíma Flateyjar í verslun og útgerð á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar.  Jú, það 
má líkja því við að það sé eins og tíminn standi örlítið kyrr þegar komið 
er í eyjuna sem er 1850 metrar að lengd og 400 metrar þar sem hún er 
breiðust. Þetta er víst engin lygasaga - það virðist hægjast á öllu. Það virð-
ist jafnvel hægjast á gestunum sem koma og dvelja í eyjunni - á hótelinu 
í gömlu pakkhúsunum. Engin sjónvörp eru á hótelinu né útvörp og ekki 
koma dagblöðin þangað; það er ekki nema gestirnir sjálfir komi með 
eigin tæki til að fylgjast með gangi mála. Þarna ganga gestir um græn tún 
og malarvegi og bjóða góðan daginn. Eins og ekkert sé sjálfsagðara. Það 
er í þessari eyju þar sem fuglinn býr sér til hreiður við húsgafla þar sem 
maðurinn gengur fram hjá. Þessir fuglar eru ekki hræddir við manninn. 
Það er í þessari eyju sem maðurinn tengist náttúrunni. Og sögunni.

www.hotelflatey.is -SJ

   » Staðarsveit býður upp á gönguleiðir, veiði og ölkeldusundlaug

Gistiheimilið Kast 
G ist i heim i l ið K ast er í  land i 

Lýsudals í Staðarsveit, í hjarta 
Snæfellsness. Það stendur við ræt-
ur Lýsuskarðs sem er fagurt skarð 
milli Lýsuhyrnu, austan megin og 
Ánahyrnu að vestanverðu. Nafnið 
er dregið af stað í nágrenninu þar 
sem fylfullar merar venja oft komu 
sína til að kasta folöldum.

,,Hér er stutt í afar skemmtilegar 
gön g u leið i r  þa r sem töf ra nd i 

náttúra Snæfel lsnes nýtur sín ti l 
fu l lnustu,“ segir Lydia Fannberg 
Gunnarsdóttir, eigandi staðarins. 
, ,V ið er u m með hesta leig u sem 
nýtur vaxandi vinsælda. Veiðimenn 
geta líka fengið sínar óskir uppfyllt-
ar, en stutt er í veiði í Lýsuvatni og 
Staðará þar sem hægt er að veiða 
lax, silung og sjóbirting. Gestir geta 
einnig far ið um nágrennið, m.a . 

að Arnarstapa og notið hrífandi 
klettaumhverf isins, og um leið og 
notið er f jölskrúðs fuglalífsins, en 
þar má sjá m.a. fylgjast með ritu, 
fýl, kríu og margra tegunda máva.
Við Kast er stórt og gott tjaldsvæði 

og kallast svæðið Á Eyrunum. Þar 
er mjög góð sny r t iaðstaða með 
sturtum og salernum og kkolagrill 
er á svæðinu. Á t ja ldsvæðinu er 
einnig rafmagnstenging fyrir hús-
bíla og fellihýsi.

Við bjóðum upp á gott tjaldstæði 
sem k a l la st  , , Á Ey r u nu m” með 
góðr i sny r t iaðstöðu, stur tur og 
salerni. Hægt er að kaupa aðgang í 
þvottavél og þurrkara og kolagrill 
er á svæðinu og á tjaldsvæðinu er 
einnig rafmagnstenging fyrir hús-
bíla og fellihýsi. 

Í næsta nágrenni er sundlaug þar 
sem gestir synda í ölkelduvatni, en 
ölkelduvatnið hef ur mjög g ræð-
andi áhrif á húðina, sérlega gott 
fyrir þá sem eru með húðsjúkdóma 
a f ý msu ta g i ,  og svo má einn ig 
drekka það kælt,” segir Lydia.

Allt brauð heimbakað
Á Gistiheimilinu Kasti eru sextán 
uppábúin tveggja manna herbergi. 
Herberg in eru rúmgóð og þv í er 
auðveldlega hægt að bæta við f leiri 
rúmum og gera þau að f jölskyldu-
herbergjum. Gengið er inn í stærri 
herbergin utan frá , þau eru með 
sérbaðherbergi með sturtu. Minni 
herbergin nýta sameiginlegan inn-
gang, tvö og tvö. Þau nýta einnig á 
sama hátt baðherbergi með sturtu. 
Einnig er boðið upp á svefnpoka-
pláss í t veimur f jög urra manna 
herbergjum þar er eldunar- og sal-
ernisaðstaða. Hæg t er að kaupa 
nettengingu í móttökunni.

Gistiheimilið er með glæsilegan 
veitingasal sem rúmar 50 manns. 
Þar er boðið upp á ýmsa létta rétti 
og kræsingar sem gerðar eru frá 
grunni í eldhúsi Kasts. ,,Allt brauð 
er bakað á staðnum svo í morgun-
mat er boðið upp á nýbakað brauð. 
Að sjálfsögu er einnig boðið upp á 
hádegis- og kvöldverð, en í sumar 
hefur verið töluverð aukning í því,” 
segir Lydia Gunnarsdóttir.

www.kastguesthouse.is -GG

   »Hvalaskoðun, sjóstangveiði, fuglaskoðun og margt fleira í boði

Láki tours
Hvalir eru ótrúlega skemmtilegar skepnur, 

enda sækjast margir eftir því að komast í 
mikla nálægð við þessar stóru og kraftmiklu skepn-
ur. Í Grundarfirði er hvalaskoðunarfyrirtækið Láki 
Tours sem býður upp á hvalaskoðunarferðir frá 
Ólafsvík, en þaðan er mun styttra á viðurkennd-
ar hvalaslóðir en frá Grundarfirði. Þeir sem fara í 
þessar ferðir geta gert sér vonir um að sjá hnúfubak, 
hrefnur og höfrunga. Nýlega gengu 100 grindhvalir 

inn á Breiðafjörð, og þeir létu ekki standa á því að 
leika listir sínar í hafinu fyrir þá gesti sem voru 
á hvalaskoðunarbát Láka Tour. Slík sjón er ekki 
algeng en er algjör happdrættisfengur fyrir þá sem 
ná að mynda slíka hvalahjörð. Ókeypis er fyrir börn 
undir 11 ára aldri í þessar ferðir og unglingar 11 til 
16 ára borga hálft gjald.

Gísli Ólafsson segir að margt fleira sé boðið upp á 
hjá Láka Tour. ,,Við förum með fólk á sjóstangveiði 

sem stendur í 2 – 2,5 tíma, en þar veiðist helst 
þorskur, ufsi og steinbítur. Við bjóðum upp á frá-
bæra fuglaskoðun í Melrakkaey, en eyjan hefur ver-
ið friðuð frá árinu 1967, og þar er afar fjölskrúðugt 
fuglalíf, sem skilur engan sem í Melrakkaey kemur 
eftir ósnortinn. Þar er töluvert æðarvarp og mikið 
um lunda og sést hefur til þórshana. Ekki má held-
ur gleyma öllum sjófuglunum en er krökkt af þeim 
í Melrakkaey.  Við bjóðum upp á ferðir allt árið, en 
á veturna ganga háhyrningarnir inn í Grundarfjörð 
í hundruða tali. Háyrningarnir eru þá að koma inn 
á Breiðafjörð á eftir síldinni, sem gengur hingað 
inn í vaxandi mæli. Þekkt er ganga hennar inn á 

Kolgrafarfjörð í fyrra þar sem um 50.000 tonn af 
síld dó vegna súrefnisskorts,” segir Gísli Ólafsson, 
sem jafnframt rekur Hótel Framnes sem er staðsett 
skammt frá höfninni í Grundarfirði. 

Láki Tours er í samstarfi við rannsóknar fólk 
frá Hafrannsóknastofnunina sem er að ransaka 
hegðun háhyrninga og eru sérfræðingar um borð 
í ferðunum á veturnar til mynda háyrninga til að 
greina einstaklinga og að taka upp hljóð sem gest-
ir í hvalaskoðun geta hlustað á um borð á meðan 
þeir skoða hvalina.

www.lakitours.com -GG
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   » Skáleyjar, Hvallátur og Flatey

Eyjasigling
Ey jasigling býður upp á ferðir 

til 20. ágúst til Skáleyja, fram 
hjá ey jaklasanum Hvallátrum og 
til Flateyjar í Breiðafirði. Siglt er á 
bátnum Súlunni frá höfninni á Stað 
á Reykjanesi sem er um 10 km. fyrir 
vestan Reykhóla. Auk þess er boðið 
upp á klæðskerasaumaðar ferðir fyr-
ir utan þessa leið og þarf þá að panta 
með nokkurra vikna fyrirvara.

Eyjasigling sér um leiðsögn 
Hv a ð f öst u s i g l i n g u n a v a rða r, 
s em f a r i n  er  d a g le ga  k lu k k a n 
hálfel lefu og f jögur, þá er siglt út 
í Skáleyjar og tekur ferðin þangað 

um hálftíma. Farþegar skoða vísi 
að safni í Skáleyjum þar sem skoða 
má innbú ábúenda í ey junni f rá 
fyrri tímum. Þá er gengið um eyj-
una og sagt frá búskaparháttum og 
líf inu í eyjunni.

Næst er siglt fram hjá ey jak las-
anum Hvallátrum. Siglt er nálægt 
H ról fsk let t i  og f ug la l í f ið skoð-
að en þar má sjá ritu, skarf, lunda 
og mú k ka . Næst er sig lt í geg n-
um Hafnarsundið og síðan áram 
að K lofning i en einn elst i v it i á 
landinu, sem var byggður árið 1927, 
er á ey junni . Stór h luti a f topp-
skarfi í Breiðafirði verpir í eyjunni.

Næst er siglt að Flatey þar sem far-
ið er í land. Farþegar byrja yfirleitt 
á því að fara inn í Bryggjubúðina 
sem er krambúð að gamall i gerð 
þar sem m.a. er hægt að kaupa kaffi 
og bækur. Leiðsögumaðurinn leið-
ir síðan hópinn um ey juna í um 
klukkutíma og er m.a. farið í kirkj-
una og bókhlöðuna sem var önnur 
í röðinni af bókasöfnum sem reist 
voru á Íslandi. Stundum er klaust-
u r s t e i n n i n n á  K l a u s t u rhólu m 
skoðaður en á staðnum var stofn-
að klaustur árið 1172.

Þar næst fer leiðsögumaðurinn 
með hópinn í  bæinn á ey ju nn i . 

G öm lu hú si n ,  sem þa r st a nd a , 
eru skoðuð og þar næst er farið í 
Hrólfsklett og fuglar skoðaðir.

Hópurinn endar y f i rleit t á þv í 
að fara á veitingastaðinn á Hótel 
F l a t e y.  Þá  er  s i g l t  t i l  ba k a t i l 

hafnarinnar á Stað og geta farþegar 
á leiðinni notið fegurðarinnar sem 
Breiðafjörður og eyjarnar óteljandi 
hafa yfir að ráða.

www.eyjasigling.is -SJ

   » Þaraböð SjávarSmiðjunnar  á Reykhólum

Fullkomin slökun
S ífellt færist í vöxt að fólk leiti leiða til að rækta 

og bæta heilsu sína í fríum. SjávarSmiðjan 
á Reykhólum er ný þjónusta þar sem njóta má 
slökunar og hvíldar meðan líkaminn endur-
nærist með hjálp hollra efna í þaranum. Þetta 
enn eitt frábært dæmi um hvernig hin einstaka 
náttúra Íslands gleður og nærir líkama og sál 
þeirra sem ferðast um landið. 

Þari hefur fyrir löngu sannað gildi sitt sem 
náttúruleg heilsubót.  Íslendingar hafa lengi 
ýmist tekið hann inn eða borið á líkama sinn. 
Þarinn hefur sótthreinsandi og bólgueyðandi 
virkni auk þess að vera græðandi og mýkjandi. 

Heitir lindir, ferskvatn og þari
Á Reykhólum eru heitar lindir og gnótt ferskvatns. 
Þegar þessar auðlindir eru samtvinnaðar við 
þaramjöl framleitt í Þörungarverksmiðjunni á 
Reykhólum skapast heilsulind sem á fáa sína líka í 
heiminum. Í laugunum er sírennsli þannig að vatnið 
endurnýjast stöðugt og varla er hægt að hugsa sér 
einfaldari og eðlilegri aðferð til að njóta baða. Hitinn 
í vatninu slakar á stífum vöðvum og útsýnið yfir 
Breiðafjörð og eyjarnar óteljandi kyrrir hugann. 

Þessi paradís er aðeins í rúmlega tveggja tíma 
akstursfjarlægð frá höfuðborginni. Ósnortin 

náttúra, fjölbreytt fuglalíf og skemm tileg tengsl 
staðarins við sögu landsins gera þetta að eftir-
sóknarverðum áfangastað. Hér bar Grettir sterki 
uxa upp úr fjörunni og var samtíða þeim fóstbræðr-
um Þorgeiri Hávarsyni og Þormóði Kolbrúnarskáldi 
og hér sátu héraðshöfðingjar um aldir. 

Næring fyrir líkama og sál
Heilsutengd ferðaþjónusta er va xandi og 
spennandi grein sem skapar ótal möguleika. 
SjávarSmiðjan er frumkvöðlafyrirtæki sem 
nýtir þara á nýstárlegan og fjölbreyttan hátt 
til meðferðar og almennrar heilsubótar fyrir 
fólk á öllum aldri. Þaraböð Sjávarsmiðjunnar 
stuðla að vellíðan gesta meðan þeir slaka á um 
leið og þeir geta virt fyrir sér einstaka náttúru 
á Reykhólum. 

Sjávarsmiðjan kappkostar að bjóða gestum 
sínum velkomna í notalegt umhverfi í gömlu 
verkstæði sem gert hefur verið upp til að halda í 
tengingu við sjó, vatn og sögu staðarins. Gestir 
geta þannig bæði notið slökunar í þaraböðum 
eða eingöngu sest niður í kaffi yfir skemmti-
legu útsýni við Breiðafjörðinn.

www.sjavarsmidjan.is -St.S

   »Gistiheimili, þaraböð, nudd og spa

Álftaland
Boðið er upp á g istingu á Á lftalandi á 

Reykhólum. Í húsinu eru 10 herbergi þar 
sem hægt er að fá uppábúin rúm eða velja svefn-
pokapláss. Um er að ræða bæði eins manns, 
tveggja manna og fjölskylduherbergi. Boðið er 
upp á morgunmat og einnig er hægt að fá tilbú-
inn kvöldmat fyrir hópa sem þarf að panta með 
fyrirvara. Gestir geta líka nýtt sér sameiginlegt 
eldhús og eldað sinn mat sjálfir. 

Á Álftalandi eru heitir pottar og gufubað fyrir 
gesti og einnig er hægt að fara í þarabað, nudd og 
þaraskrúbbspameðferð. Þess má geta að vatnið í 

heitu pottunum er fengið úr náttúrulegum hver 
sem er staðsettur rétt við húsið. 

Opið er allt árið sem er tilvalið fyrir starfshópa 
og aðra hópa eins og t.d. saumaklúbba að eiga 
góða stund á fallegum stað þar sem útbúinn er 
glæsilegur kvöldmatur. Lambakjötið sem boðið 
er upp á er beint frá býli.

Um 800 fermetra tjaldsvæði er við húsið þar 
sem er aðgengi að sturtum, heitum pottum, 
gufubaði og leiksvæði fyrir börnin. 

www.alftaland.is -SJ

   »Reykhóladagar með fjölbreyttri dagskrá

Reykhólahreppur
Fagrar hlíðar, fjöll og sjórinn sjálfur er 

í næsta nágrenni við Reykhóla. Hin 
umhverfisvæna Þörungaverksmiðja er 
þungamiðja samfélagsins og út úr henni 
blæs gufustrókur sem setur sterkan svip 
á svæðið. Reykhólahreppur hefur verið 
að skapa sér sérstöðu varðandi þara 
og nytjar og hlunnindi svæðisins og 
hvað ferðaþjónustuna varðar er þarinn 
einmitt notaður í Sjávarsmiðjunni þar 
sem boðið er upp á þaraböð og heilsu-
böð. Ýmsar áhugaverðar vörur eru seldar 
í Sjávarsmiðjunni svo sem þarabaðsalt, 
þarasápur og þaratöflur. 

Heita vatnið er líka sérstaða svæðis-
ins en hverir eru víða á Reykhólum þar 
sem er glæsileg sundlaug sem og heitir 
pottar.

Glæsileg Báta- og hlunnindasýning er 
í gamla mjólkurbúshúsinu á Reykhólum 
þar sem einnig er upplýsingamiðstöð. 
Þar hefur verið hlunnindasýning til 
margra ára en nýlega var sú sýning 
sameinuð sýningu áhugamannsfélags 
um bátasafn á Breiðafirði. Það er svolítið 
eins og að koma inn í gamla tímann með 
því að stíga inn í gamla mjólkurbúshúsið 
- þar eru bátar, uppstoppaðir æðafuglar 
standa þar og sýnt er hvernig dúnninn er 
verkaður. Stundum er verið að gera upp 
báta á staðnum þannig að segja má að 
sýningin sé vissulega lifandi. Kaffihús 
er á staðnum. Á Reykhólum er rekið 
gistiheimilið Álftaland, þar sem er stórt 
tjaldsvæði með góðri aðstöðu, og einnig 
er tjaldsvæði við Grettislaug.

Margar áhugaverðar gönguleiðir eru 
í nágrenninu og geta ferðamenn fengið 
kort af svæðinu á upplýsingamiðstöð-
inni og upplýsingar um hvert er best að 
fara. Þar má nefna hin til komumiklu 
Vaðalfjöll sem sjást víða að og eru tákn-
ræn fyrir sveitarfélagið.

Fuglalífið á Reykhólum er sérsakt en 
þar má m.a. sjá t.d. hin sjaldgæfa flór-
goða, lóminn og fáséðar endur og oft 
má sjá haförninn svífa hátt yfir byggð. 

Algengt er að sjá ljósmyndara með 
myndavélar og langar linsur sem ætla 
að fanga fuglana á filmu - eða stafræn-
ar myndavélar. 

Reykhóladagar
Reykhóladagar eru haldnir 25. - 28. júlí 
og er boðið upp á fjölbreytta dagskrá. 
Frítt er inn á Báta- og hlunnindasýn-
inguna. Föstudaginn 26. júlí verður t.d. 
kassabílakeppni, þrautabraut hverfanna 
og spurningakeppni í íþróttahúsinu. 
Laugardaginn 27. júlí verður t.d. þara-
bolti, akstur dráttarvéla um Reykhóla, 
keppni í baggakasti, markaður verður í 
matsal Reykholtsskóla, ævintýraleikritið 
um Búkollu verður í Hvanngarðabrekku, 
kvöldskemmtun í íþróttahúsinu og um 
kvöldið verður dansleikur í íþróttahús-
inu með hljómsveitinni Nýja band keisar-
ans. Sunnudaginn 28. júlí verður fjör í 
Grettislaug, söguganga um Reykhóla og 
leikrit um Sigvalda Kaldalóns í setustof-
unni í Barmahlíð.

Eitthvað við allra hæfi
Það er marg t að sjá og skoða í 
Reykhólahreppi fyrir utan Reykhóla. 
Upplýsingamiðstöð, kaffihús og hand-
verksmarkaður er í Króksfjarðarnesi auk 
Össuseturs sem er rannsóknasetur og 
sýning um örninn. Bjarkarlundur er í um 
15 km fjarlægð frá Reykhólum þar sem 
rekið er glæsilegt hótel og veitingastaður 
en þaðan er stutt í fallegar gönguleiðir. 
Bjarkalundur er eitt af elstu hótelum 
landsins.  Nefna má ferðaþjónustuna í 
Djúpadal en þar er einnig sundlaug.

Eyjasigling siglir með ferðamenn um 
eyjar Breiðfjarðar auk Flateyjar, perlu 
Breiðafjarðar, sem er upplifun út af fyr-
ir sig. 

Reyk hólahreppur unaður aug-
ans, má með sanni segja. (Slagorð 
hreppsins).

www.heimasíða.is -SJ
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   » Fuglar við norðanverðan Breiðafjörð

Paradís fuglaskoðara
Breiðaf jörður er v íðáttumiki l l 

og grunnur f lói. Þar er mikið 
grunnsævi og meiri sjávarföl l en 
annars staðar við landið. Talið er 
að f jórðungur allra f jara landsins 
sé við Breiðafjörð. Mikill fjöldi eyja, 
hólma og skerja er á firðinum og eru 
eyjar Breiðafjarðar taldar óteljandi, 
þó að sumir haldi fram að þær séu 
um 2500. Fjörðurinn er eitt þýð-
ingarmesta svæði landsins f yr ir 

fugla, enda njóta eyjar og innri hluti 
fjarðarins verndar samkvæmt sérs-
tökum lögum. Fuglalífið einkennist 
af fuglum sem eiga allt sitt undir 
sjónum og verpa í stórum byggðum. 
Breiðafjörður er höfuðvígi arnarins 
og þar hélt hann velli þegar honum 
hafði næstum verið útrýmt á Íslandi 
um miðja síðustu öld. Mjög mikið 
er af æðarfugli og þetta er ríki hvít-
máfsins á Íslandi. 

Borgarland og Reykhólar
Strandlengjan v ið norðanverðan 
Breiðafjörð er paradís fuglaskoðara, 
sem og annarra náttúruunnenda. Við 
ætlum að ferðast frá austri til vest-
urs og hefjum ferðina í Króksfirði. 
Milli Króksfjarðar og Berufjarðar er 
fallegt nes, Borgarland. Landslagið 
er prýtt tjörnum, mýrum og kletta-
borgum og útsýni til margra átta er 
gott. Tjarnirnar og votlendið laða til 

sín f jölbreytt fuglalíf, gróðurfarið 
áhugavert og víða er að finna sjávar-
minjar uppi á þurru landi. Á þessum 
stað sá höfundur í fyrsta sinn konung 
íslenskra fugla, haförninn, en óvíða 
eru meiri líkur á að rekast á þennan 
tignarlega fugl en á þeim slóðum sem 
við ferðumst um í þessum pistli.

N æ s t i  v i ð k o m u s t a ð u r  e r u 
Reyk hólar. Á svæðinu neðan v ið 
Reykhóla er bæði víðáttumikið mó-
lendi og mýrlendi og tjarnir og vötn 
þar sem ýmsar fáséðar fuglategund-
ir halda sig. Fuglaskoðunarstígar 
hafa verið lagðir frá sundlauginni 

á  Re y k hólu m , Gret t i s lau g ,  u m 
mý rar og móa að Langavatni og 
Neðravatni. Við Langavatn er fugla-
skoðunarhús. Þarna verpa m.a. f lór-
goði, lómur, hávella, jaðrakan, spói, 
óðinshani og rjúpa.

Firðirnir
Þessu næst tekur við aragrúi fjarða 
með afar fjölbreyttu fuglalífi. Leirur 
eru í fjarðarbotnunum sem koma í ljós 
á fjöru. Þúsundir fargesta koma við í 
þessum fjörum á leið milli varpstöðva 
á Grænlandi og Íshafseyjum Kanada og 
vetrarstöðva í Evrópu og Afríku. Þeirra 

á meðal eru margæs, rauðbrystingur, 
sanderla og tildra. Það hefur verið árátta 
Vegagerðarinnar að stífla þessa firði eða 
leggja vegi um leirurnar. Gilsfjörður var 
m.a. eyðilagður á þann hátt. Íslenski 
músarrindillinn syngur víða í kjarrinu 
í fjörðunum. Hann er einlend undir-
tegund, sem gæti orðið að sérstakri 
tegund innan skamms. Sendlingar verpa 
á heiðum og hálsum milli fjarðanna.

Vestasti fjörðurinn er Vatnsfjörður. 
Hann er sérstakt náttúrurverndar-
svæði. Um tuttugu tegundir fugla halda 
sig í friðlandinu að staðaldri. Mikið er 
af æðarfugli á firðinum. Straumendur 

halda til á Vatnsdalsá, frá útfalli henn-
ar úr Vatnsdalsvatni til sjávar á vor-
in og fram eftir sumri. Þær geta skipt 
tugum í maí. Einnig sjást straumendur 
á efri hluta árinnar sem rennur í vatn-
ið. Ein himbrimahjón verpa venjulega á 
Vatnsdalsvatni og þar verpa einnig topp-
endur. Örn og fálki eru oft á ferðinni og 
verpa nærri. Nokkuð er um hagamýs, ref 
og mink en auðveldara er að koma auga 
á selina sem gjarnan flatmaga á skerj-
unum við Hörgsnesið. Hagavaðall og 
Rauðisandur eru mikilvægir viðkomu-
staðir farfugla og þar er einnig fjölbreytt 
varpfuglafána.

Látrabjarg
Út vörður Breiðaf jarðar í norðr i 
er Látrabjarg , næstvestasti oddi 
Evrópu. Það er ógleymanleg upplif-
un að koma akandi á Bjargtanga, 
leggja á bílastæðinu við vitann og 
ganga austur með bjargbrúninni. 
Lundarnir skondrast í brúninni, 
koma og fara og iðka sitt fjölskyldu-
líf, óðháðir fólkinu sem fylgist með 
þeim í návígi. Hvergi er betra að 
skoða lunda en á Bjargtöngum og er 
lundinn óvíða spakari. Þetta er einn 
besti lundaskoðunarstaður í heimin-
um, þar er hægt að taka nærmynd af 

lunda með víðhornslinu. Álkur eru 
einnig í brúnum, en neðar í bjarginu 
eru langvía og stuttnefja í bælum svo 
skiptir tugum þúsunda, en fýll og 
rita eru dreifðari. Stærsta álkubyggð 
í heimi er í Stórurð undir Látrabjargi, 
talsvert austur af Barðinu, klettabrík 
sem gengur í sjó fram og sýslan ber 
nafn sitt af. Í urðum undir bjarginu 
gerir teistan sér hreiður en hún er 
ek k i eig inleg ur bjargfugl . Íbúar 
bjargsins eru sennilega vel á þriðju 
m i l l jón .  Und i r  bja rg i nu s y nd a 
virðulegir æðarfuglar, litskrúðugar 
straumendur og toppskarfar reigja 

sig á klöppum og skerjum. Skúmar, 
kjóar og súlur sjást tíðum á flugi. Á 
fjöru flatmaga útselir á klöppum og 
stundum sjást hvalir blása eða bylta 
sér við bjargið. Á síðkvöldum skopp-
ar tófan fram á brún og vippar sér 
niður fyrir hana til að ná sér í fugl.

Að sjálfsögðu ber að sýna náttúr-
unni fulla virðingu og truf la ekki 
varpfugla við hreiður eða styggja þá 
á annan hátt.

Gleðilega fuglaskoðun!

www.stykkisholmur.is -JÓH

Rita á flugi við Látrabjarg

Lundar á Látrabergi

Straumendur sjást gjarnan á Vatnsdalsá í Vatnsfirði

Fullvaxinn örn hvílir lúin bein

Flórgoðapar. Slíkir fuglar stofna oft til hreiðurgerðar á Reykhólum

Toppskarfur í fullum skrúða
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   » Skoða hnúfubaka á víkingaskipi í stuttri siglingu frá Bíldudalshöfn

EagleFjord
EagleFjord er ferðaþjónustufyr-

irtæki á Bíldudal við Arnarfjörð 
sem býður upp á f jölbreytta þjón-
ustu f yrir ferðamenn. Eitt af þv í 
sem boðið er upp á eru siglingar um 
Arnarfjörð, sem stundum er kallað-
ur fegurstur vestfirska fjarða. 

S t u t t  e r  í  h v a ð a s k o ð u n  þ a r 
sem hnúfubakur er helsta hvala-
t e g u nd i n .  Jón  Þ ór ð a r s on s e g-
i r að hjá Ea g leFjord þu r f i  ek k i 
of t að fara langt t i l að sjá hval i , 

stundum aðeins 4 mínútna sigling 
frá Bíldudalshöfn og margir kunni 
ákaf lega vel að meta að hægt er að 
fara á víkingaskipi sem undirstriki 
vel nálægðinga v ið haf ið og nátt-
úruna, oft eru hvalirnir alveg við 
borðstokkinn. 

Söguferðir á slóðir Gísla Súrssonar 
í Geirþjófsf irði eru einnig á dag-
skrá þar sem saga og náttúra spila 
saman. Við þjónum einnig leið-
sögn þeim sem vilja sjá hvar Gísli 

í Uppsölum í Selárdal fæddist og 
bjó, seg jum sög u l istamannsins 
Samúels Jónssonar og f jöllum um 
kumlin í Hringsdal og bjóðum í ferð 
um Tálknafjörð. 
Sögurnar lifna við
Í öllum þessum ferðum leggjum við 
áherslu á að hafa söguna lifandi, þá 
er ekki alltaf nauðsynlegt að það sé 
sólskin, náttúran á Vestfjörðum er 
svo hrífandi og vestfirsku fjöllin svo 
tignarleg að ég fullyrði að ekkert 

stenst samanburð við þau,” segir Jón 
Þórðarson hjá EagleFjord.

Jón Þórðarson ferðamálafröm-
uður á Bí lduda l hef ur tek ið v ið 
rekstri Skrímslasetursins og eflt þar 
veitingarekstur þar sem áherslan 
er ekki bara á matinn sem borinn 
er fram, heldur ekki síður upplif-
un gesta. Grillferðir EagleFjord eru 
einnig einstakar þar sem boðið er upp 
á grillveislur út í náttúrunni, fund-
inn er fallegur staður og sest nið-
ur. Margir nota þá einnig tímann og 
fara í gönguferðir. Í Skrímslasetrinu 
er fjallað um skrímslin í Arnarfirði 
enda segir Jón að hvergi á landinu sé 

eins mikið af sjóskrímslum og í og 
við Arnarfjörð!

,,Það að sýna fólki alla þá athygl-
isverði staði og ferðir sem fólk i 
stendur til boða hefur hjálpað mér 
að sjá þetta með öðrum augum, 
upplifa náttúruna á nýjan hátt enda 
var ég ekki að njóta þess áður fyrr 
þegar ég var sjómaður þar sem siglt 
var inn og út Arnarfjörð. Ég er afar 
glaður með og met það sem fyrir 
augu ber hér sem ég var vanur áður 
fyrr að taka sem sjálfsagðan hlut,” 
segir Jón Þórðarson á Bíldudal.

www.eaglefjord.is -GG

   »Hótel Látrabjarg

Fyrsta flokks sveitahótel
Ú ti við ystu höf landsins, við ægifagra vík, 

stendur reisulegt og fallegt hótel. Ber 
nafnið Hótel Látrabjarg.  Staðsett í Örlygshöfn 
við sunnanverðan Patreksfjörð aðeins stein-
snar frá einhverri stórbrotnustu náttúruperlu 
vestfjarða, Látrabjargið sjálft.  Fjórtán kíló-
metra langt og 440 metrar á hæð, talið f jöl-
mennasta fuglabjarg Evrópu.

Hótel Látrabjarg hefur  yfir að ráða tveimur  
byggingum, gistiaðstöðu annars vegar og  
veitingaaðstöðueldhúsi og móttöku hins vegar. 
Saman mynda húsin notalegt fjölskylduhótel 
sem býður gestum sínum persónulega þjónustu, 

rúmgóð og falleg herbergi. Mikill munaður er 
að vakna á morgnanna, líta út um gluggann og 
njóta dásemdanna sem bera við augu.  

Afþreying og óvæntir gestir
Við hótelið er yndisleg baðströnd með ljósum 
sandi og tærum sjó sem mjög gott er að stunda 
sjósund í vegna þess hve þar er aðgrunnt.  
Mega gestir eiga von á óvæntum gestum við 
sundtökin en nokkuð er um að hnúfubakar  
stingi upp kollinum ekki langt frá landi.  
Stutt er yfir á Rauðasand, í sund á Patreksfirði, 
fossinn Dynjanda, Byggðasafnið á Hnjóti,  

golf, sjóstangveiði auk þess sem mikið er um 
spennandi gönguleiðir og heitar náttúrulaugar 
í nágrenninu sem gaman er að heimsækja.

Hollur og góður heimilsmatur
Veitingasalan á Hótel Látrabjargi býður upp 
á f jölbreyttan morgunverð og svo 3 rétta 
matseðil á kvöldin. Lögð er áhersla á hollan 
og góðan heimilsmat sem hefur fa l l ið vel 
í kramið hjá gestum. Veitingasalur Hótel 
Látrabjargs tekur allt að 40-50 manns í sæti 
og eru ýmsir möguleikar fyrir stærri og minni 
hópa í boði. Meðal annars er hægt er að leigja 

veitingasalinn en þar er fyrirtaks aðstaða til að 
troða upp, hafa hljómsveit og skella til dæmis 
upp góðu balli! 

Rétt er að geta þess að ekki er tekið á móti 
ættarmótum og stórafmælum fyrr en eftir  
háannatíma sumarsins,  frá miðum júní til 
ágústloka, en fyrir og eftir þann tíma eru  
slíkar bókanir í boði. Einnig er mögulegt að 
leigja hótelið/veitingar utan almenns opnunar-
tíma  eða eftir samkomulagi. 

Hótel Látrabjarg er fyrsta f lokks sveita-
hótel og veit ingahús með áherslu á gæði  
í gistingu, veitingum og þjónustu, opið frá 
1.júní -1.september.

www.latrabjarg.com -SP

   »Hótel Djúpavík 

Svolítill ævintýrastaður
Það er eins og það sé svolíti l l 

ævintýrablær yf ir Djúpavík á 
Ströndum. Þarna iðaði allt af lífi og 
fjöri á síðustu öld í kjölfar byggingu 
glæsilegrar síldarverksmiðju á þriðja 
áratug síðustu aldar. Slíkur var mann-
fjöldinn að sumir sem unnu síldina 
gátu ekki gist í húsunum á staðnum 
heldur var gist í fyrrum farþega- og 
flutningaskipinu Suðurlandinu sem 
var bundið við festar.

F j ö l d i  s í l d a r s t ú l k n a  b j ó  í 
Kvennabragganum svokallaða. 

Eftir að síldin fór og verksmiðjunni 

v a r  lok a ð á  s jöt t a  á rat u g nu m 
breyttist staðurinn mikið. Það var 
svo árið 1984 sem hjón að sunn-
a n ,  Ev a  S i g u r b j ö r n s d ó t t i r  o g 
Ásbjörn Þorgilsson, festu kaup á 
Kvennabragganum, gerðu húsið upp 
og breyttu því í hótel. Þau höfðu áður 
fest kaup á verksmiðjunni.

Á Hótel Djúpavík er boðið upp á 
gistingu í tveggja manna herbergj-
um auk þess sem svenfpokapláss 
er í tveimur minni húsum á staðn-
um. Lögð er áhersla á að hafa hótel-
ið hlýlegt og svolítið haldið í gamla 

stílinn. Þar er boðið upp á morgun-
verðarhlaðborð og yfir daginn er hægt 
að velja um gómsætar veitingar: Kaffi 
og kökur, grillaðar samlokur, smurt 
brauð og súpu með heimabökuðu 
brauði. Gestir geta síðan gætt sér á 
gómsætum kvöldmat í hlýlegum saln-
um á hótelinu.

Sögusýning Djúpavíkur er í véla-
sal síldarverksmiðjunnar auk þess 
sem þar stendur yfir samsýning sjö 
ljósmyndara. Hjónin sem eiga hótel-
ið eru að gera verksmiðjuna upp sem 
er vinsæll viðkomustaður þeirra sem 

eiga leið til Djúpavíkur - hvort sem 
þeir gista á hótelinu eða ekki. Gestir 
geta skoðað hluta hennar á eigin veg-
um en annars er leiðsögn tvisar á dag, 
klukkan 10 og 14, og er þá gestum sögð 
saga verksmiðjunnar.

Suðurlandið, sem fólk bjó áður 
í, l iggur ryðgað við land og gefur 
staðnum enn meiri ævintýrablæ en 
ella. Götin í skipsskrokknum minna 
svolítið á listaverk frá náttúrunnar 
hendi.

Það má líkja því við að vera í ævin-
týri að ganga um staðinn - svo ekki sé 

minnst á verksmiðjuna.
Náttúran skartar sínu fegursta á 

svæðinu og getur göngufólk valið um 
fjöldann allan af gönguleiðum. Sú 
þekktasta er Djúpavíkurhringurinn 
svokallaði en gengið er frá Djúpavík 
upp á hamarinn fyrir ofan þorpið 
og er leiðin stikuð. Um eins og hálfs 
til tveggja tíma göngu er að ræða. 
Djúpavíkurfoss er í leiðinni og er út-
sýnið þaðan stórkostlegt í góðu veðri. 
Fjallstindar í fjarska blasa þá við. 

www.djupavik.com -Sj

Reykjanes Selir við HvítanesRaggagardur Refir Lundi Tjaldsvæði í Súðavík

Valagil Álftafirði VigurHeydalur Litlibær í Skötufirði Melrakkasetur

Sjáumst í
Súðavík
www.sudavik.is

• Fjölbreytt dýralíf
• Fjöldi gönguleiða
• Öflug ferðaþjónusta
• 3 ára afmæli Melrakkaseturs Íslands verður 9 júní nk.
• Inndjúpsdagurinn verður 3 ágúst nk.
• Bláberjadagar verða haldir 16 – 18 ágúst nk. 

Frábær staður til að heimsækja
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   »  Melrakkasetur Íslands

Fyrsti landnemi Íslands
Heimskautarefurinn er heillandi skepna. Í 

lok síðustu ísaldar ferðaðist hann yfr frosið 
hafið og fann sér griðarstað hér á þessari hrjóstr-
ugu eyju á hjara veraldar. Heimskautarefurinn 
er eina infædda íslenska landspendýrið og fyrir 
þær sakir hefur hann verið löngum verið rann-
sóknar- og áhugaefni leikra jafnt sem lærðra. Árið 
2010 opnaði sérstakt rannsóknarsetur á Súðavík 
tileinkað refnum. Staðsetningin er vel við hæfi 
enda er refurinn einkennisdýr svæðisins.

Einstök sýning á friðsælum stað.
Melrakkasetur er ti l húsa í 120 ára gömlu 
býli, elsta húsi Súðavíkur, sem bæjaryfirvöld 
ákváðu að gera upp til að styrkja verkefnið. 
Húsið er ákaflega fallega staðsett á milli þess 
sem bæjarbúar kalla „gamla“ bæinn og vísar 
til byggðarinnar sem varð undir í flóðinu 1995 
og „nýja“ bæjarins sem reis í kjölfarið. Setrið 

er bæði fræða- og menningarsetur og heldur úti 
umfangsmikilli sýningu tileinkaðri heimskaut-
arefnum en sýnir jafnframt list og handverk eftir 
listamenn frá svæðinu. Meginhlutverk Setursins 
er að safna og varðveita hvaðeina markvert 
tengt refnum og aldagömlu sambandi hans við 
manninn en jafn ótrúlega og það hljómar eru 
refaveiðar elsta launaða starf á Íslandi. 

Sýningin skiptist í þrjá hluta; líffræði refs-
ins, refaveiðar fyrr og nú og veiðimenn, þar 
sem má meðal annars lesa persónulegar frá-
sagnir veiðimanna og líta ýmsan búnað tengd-
an veiðunum. Öðru efni er miðlað í gegnum 
texta og myndskeið en auk þess er töluvert 
af uppstoppuðum dýrum til sýnis. Gestir fá 
leiðsögn um sýninguna sem er sú eina sinnar 
tegundar á Íslandi og er opin allan ársins hr-
ing. Setrið er fyrst og fremst vettvangur rann-
sókna og fræða og hefur sem slíkt til að mynda 

eftirlit með stærð refastofnsins en býður auk 
þess uppá sérstakar refaskoðunarferðir í sam-
vinnu við ákveðnar ferðaskrifstofur. Auk þess 
starfar setrið í anda umhverfisvænnrar ferða-
mennsku og fylgist með áhrifum ferðamanna 
á refastofninn og umhverfi hans.

S e t r ið  re k u r  l í t ið  not a le g t  k a f f i hú s , 
Rebbakaffi, þar sem boðið er uppá heimabakað 
bakkelsi og létta rétti. Á góðum degi er tilval-
ið að fá sér sæti úti á verönd með kaffibolla og 
njóta útsýnisins til fjalla og sjávar. Rebbakaffi 
býður gestum ókeypis internetaðgang og á 
föstu dags kvöldum myndast gjarnan skemmti-
leg stemming á efri hæðinni þar sem lifandi 
tónlist er leikin. Á laugardögum í sumar verður 
svo brúðuleikhús fyrir yngstu gestina þar sem 
þekktir refir troða upp og skemmta og fræða.

www.melrakki.is -St.S

Hlaðan
Kaffihús

Notalegt kaffihús, sem býður upp á súpu, brauð, kökur og drykki. 
Yndisleg staðsetning á besta stað með útsýni yfir sjóinn.

Opið mánudaga-laugardaga frá klukkan 09:00-21:00,  
sunnudaga frá klukkan 10:00-21:00.

hladan@simnet.is+354 451 1110Brekkugata 2 •  530 Hvammstangi

Verið velkomin!

 Kjörbúðin Óspakseyri er hefðbundin 
nýlenduvöruverslun í anda gömlu kaupfélaganna, 

en þar er einnig starfrækt upplýsingamiðstöð  
og boðið upp á internetaðgang.  

Verslunin sjálf hefur svo á boðstólum allt milli 
himins og jarðar; skóreimar, gamlar bækur, kaffi 

og kökur, gamlar skyrtur og vínilplötur svo eitthvað 
sé nefnt. Antíkvörur í sérflokki! Gamlir kjólar, 

bollar, diskar og gjafavara...láttu þetta einstaka 
verslunartækifæri ekki renna þér úr greipum!

Kjörbúðin Óspakseyri

K íktu við!+354 451 3360 / +354 857 4800Bræðrabrekka • 500 Staður www.facebook.com/kjorbudin

Brúðarhamar
Til er ævagömul saga af Brúðarhamri en þar áttu 
gjafvaxta bóndadóttir og þræll að hafa elskast í 

hinsta sinn áður en þrællinn var veginn.

   » Súðavíkurhreppur

Fullur hreppur af heimildum & sögu
Súðav í kurhreppur er g r íðarlega landmik i l l hreppur.  

Eina þéttbýlið er í Súðavík í Álftaf irði þar sem búa um 
200 manns, en annars nær hreppurinn frá botni Ísafjarðar 
við innanvert Ísaf jarðardjúp (Djúpinu) og að Brúðarhamri  
í Álftafirði.

Innan vébanda hreppsins eru hinsvegar margir firðir í Djúpinu 
og væntanlega fallegar sögur sem tilheyra hverjum og ein-
um.  Þarna eru hálfur Ísafjörður, Mjóifjörður, Reykjarfjörður, 
Vatnsf jörður, Skötuf jörður, Hestf jörður, Seyðisf jörður og 
Álftafjörður sem er þekktur fyrir einstaka náttúrufegurð. Inn af 
botni Álftafjarðar er einnig að finna fjölbreytt gróðurfar og dýra-
líf. Inn úr botni fjarðarins ganga tveir stuttir dalir, Hattardalur 
og Seljalandsdalur en úr þeim síðarnefnda má ganga yfir í bæði 
Önundarfjörð og Dýrafjörð. 

K irk jur má f inna nok k rar, má nefna Súðav í kurk irk ju 
og  Ög urk irkju , sem státar af a ltar istöf lu málaðri 1889 

af danska málaranum Anker Lund, - sem málaði ma. l íka 
altaristöf lu SauðárkrókskirkjuVatnsf jarðarkirkju og loks 
Eyrarkirkju í Seyðisf irði.  Í kirkjugólf i Eyrarkirkju er hleri 
sem hægt er að opna og f inna undir legstein með ártali frá 
því um árið 1600.

Frá Súðavíkurhrepp er stutt til margra áhugaverðra staða 
á Vestf jörðum. Ísaf jörður, höfuðstaður Vestf jarða er að-
eins í 20 km f jarlægð og má þaðan fara t i l dæmis y f ir á 
Hornstrandir eða heimsækja  nálæga kaupstaði eða eyjur. 
Ey jur  á Ísaf jarðardjúpi eru Æðey, Vigur og Borgarey sem 
er minnst og innst. 

Í Borgarey er bæði æðarvarp og mikil lundabyggð en tak-
markaður aðgangur að ferskvatni hamlar byggð þar. 

Æðey, gróin og láglend dregur nafn sitt af góðu æðarvarpi 
sem þar er að finna. Í Æðey var eitt sinn kirkja og síðar bæn-
hús. Hún tilheyrir í dag Unaðsdalssókn en tilheyrði áður 

Snæfjallasókn og var þjónað þaðan. Í eynni er góð lending 
en alla þriðjudaga og föstudaga eru ferðir þangað frá Ísafirði. 
Þar hefur verið mönnuð veðurathugunarstöð síðan 1946.

Eyjuna Vigur (sem dregur nafn sitt af af spjótlaga lögun 
sinni) er einnig hægt að heimsækja og tekur sigling frá Ísafirði 
rúman hálftíma. Þess má geta að elsta byggingin í Vigur er 
vindmylla byggð um 1840 , nú í vörslu Þjóðminjasafns Íslands 
oog er hún sú eina sem enn er uppistandandi á Íslandi.

www.sudavik.is                                                                   -SP
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   » Sveitarfélagið Skagaströnd

Þar sem ævintýrin gerast
Sveitarfélagið Skagaströnd við aust-

anverðan Húnaflóa telur um 520 
íbúa. Bærinn stendur á láglendi milli 
Spákonufells og Spákonufellshöfða 
sem gengur í sjó fram og liggur norð-
ur-suður með ströndinni. Víkur eru 
bæði norðan og sunnan Höfðans. 
Byggðin stendur við syðri víkina og 
þar er höfnin. Spákonufell setur vegna 
sérstaks útlits ákveðinn svip á bæjar-
stæðið. Í landnámu er ekki getið um 
neinn sérstakan landnámsmann á 
Skagaströnd,en hins vegar eru margar 
sögur af Þórdísi spákonu,sem uppi var 
á seinni hluta 10. aldar og bjó á Felli. 
Um Þórdísi leikur nokkur ævintýra-
ljómi, hún var var talin fjölkunnug 
mjög og ráðríkur héraðshöfðingi. 

 
Skagaströnd er forn verslunarstaður
Fy rst u heim i ld i r u m verslu n á 
Skagaströnd eru frá 1586 en líklegt 
er að þá hafi verslunarrekstur verið 
búinn að standa um nokkurt skeið. 
Með tilkomu einokunarverslunar-
innar 1602 var Skagaströnd gerð 
að lögboðinni verslunarhöfn. Lengi 
framan af var talað um að versla 
í Höfða og staðurinn því nefndur 
Höfðakaupstaður en lík legt er að 
slík nöfn hafi verið dönskum kaup-
mönnum óþjál í munni og því hafi 
þeir nefnt staðinn Skagaströnd eftir 
strandlengjunni á vestanverðum 
Skaga. Byggð tók að myndast um 
verslunina á seinni hluta 18.aldar. 
Þótt í smáu væri en um miðja 19.öld 
fjölgaði húsum nokkuð þegar salt-
f iskverkun hófst og f iskur varð að 
útflutningsvöru. Þéttbýli fór þó ekki 

að myndast á Skagaströnd fyrr en upp 
úr aldamótunum á eftir, einkum voru 
það breytingar á útgerð og fiskverkun 
sem gerðu það að verkum að fólk tók 
sér búsetu í þéttbýlinu. Þegar síldveiði 
brást kom jafnframt niðursveif la í 
þróun byggðarinnar og í íbúafjöld-
ann. Seint á sjöunda áratugnum hófst 
útgerð togskipa og hefur togaraútgerð 
verið ein meginundirstaða atvinnu-
lífsins á staðnum síðan.

Spákonufell er eitt svipmesta fjallið 
á Skaganum vestanverðum. Fellið er 
646 metrar á hæð og efst er þverhnípt 
hamrabelti úr grágrýti sem kall-
ast Spákonufellsborg, í daglegu tali 
nefnt Borgarhaus. Fyrir þá er hyggj-
ast ganga á fjallið er bent á að fara 
upp að norðanverðu, er sú leið talin 
auðveldust og og ætti að vera flestum 
fær. Sagnir herma að Þórdís spákona 
sem fellið er kennt við hafi falið gull 
sitt í því. Spákonufellshöfði var frið-
lýstur fólkvangur árið 1980. Hann er 
úr stórgerðu stuðlabergsbasalti, lík-
lega gamall gostappi.

Kálfshamarsvík, þorp í upphafi aldar
Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri, seg-
ir að þeir sem komi til Skagastrandar 
megi ek ki láta hjá l íða að skoða 
Kál fshamarsv ík sem er 23 k í ló-
metra fyrir norðan Skagaströnd en 
í Kálfshamarsnesi myndaðist fyrsti 
v ísir að þorpi í upphafi 20. aldar. 
Þorpið var nefnt Kálfshamarsvík eftir 
samnefndri vík. Það varð aldrei fjöl-
mennt, rétt um 100 manns þegar flest 
var á árunum 1920-1930. Byggðinni 
hnignaði hratt upp úr 1930 og um 

1940 höfðu flestir íbúarnir flust burtu 
af staðnum. Skýringin á myndun 
þessa þorps í Kálfshamarsvík á sínum 
tíma var hversu góð hafnaraðstaða 
var þar frá náttúrunnar hendi. Þetta 
var á þeim tíma þegar vélbátar voru 
að taka við af árabátum. Þaðan var 
sótt af þessum smábátum en tiltölu-
lega stutt á fiskimiðin og fiskurinn 
saltaður í landi. Einkum var róið 
frá Kálfshamarsvík að sumarlagi og 
fram undir jól en þá var algengt að 
karlar héldu til Suðurnesja á vertíð. Í 
Kálfshamarsvík hafa húsarústir ver-
ið merktar með nöfnum húsanna sem 
þar stóðu ásamt nöfnum ábúenda. 
Einnig hefur verið sett upp auglýs-
ingaskilti fyrir ferðamenn. Á nesinu 
stendur Kálfshamarsvíkurviti, en 
hann var tei k naðu r a f Guðjóni 
Samúelsyni. Í Kálfshamarsvík er 
einstök stuðlabergsmyndun sem 
gleður auga ferðamanna, ekki síður 
að kynnast þeirri byggð sem þarna 
var og fræðast um sögu staðarins.

Spákonufell, veiðilendur og kántrý 
S v e i t a r s t j ó r i n n  M a g n ú s  e r 
inntur eftir hvað standi  gestum 
Skagastrandar helst t i l boða og 
svarar að ekki síst sé bent á tvær 
góðar gönguleiðir, enda vilji margir 
ganga um og sjá, ekki bara aka um. 
,,Annars vegar er það gönguleið á 
Spákonufellshöfða og hins vegar á 
Spákonufell, en á heimasíðu sveitar-
félagsins er hægt að sjá greinagóða 
lýsingu á gönguleiðum. Nokkur veiði 
er í nágrenninu, á Skagaheiðinni þar 
sem eru fjölmörg vötn en veiðileyfi 

eru ekki dýr, kosta sum ekkert en 
það þykir almenn kurteini hér að 
biðja um veiðileyfi. Veiðin er auðvit-
að misjöfn og fiskurinn sem menn fá 
misstór, en í einhverjum vötnunum 
er hann fremur smár, og þar þyrfti 
auðvitað að grisja svo sá fiskur sem 
eftir lifir hafi meiri vaxtamöguleika, 
sem auðvitað gleður veiðimanninn.

Á Spákonuhöfða er sýning í spá-
konuhof inu um Þórdísi spákonu 
sem talin var göldrótt, og er  fyrsti 
íbúi Skagastrandar sem getið er um, 
okkar landnámsmaður. Þar er líka 
boðið upp á spádóma, spáð í lófa og 
spil og sitthvað f leira. Við höfum 
fengið v iðurkenningu fyrir tjald-
stæðið hér af þeim sem þar hafa 
verið, þar er gott skjól í náttúrulegu 
klettaumhverfi með góðu þjónustu-
húsi og erum með litla sundlaug, en 
ákaf lega notarlega Í Árnesi er sýn-
ing á heimili frá því um 1920, það er 
ekki safn í eiginlegri merkinu þess 
orðs, heldur heimili sem komið er 
inn í . Ekki má gleyma Kántrýbæ 
sem býður upp á f rábæran mat-
seðil en á síðustu árum hefur fjöldi 
ferðamanna á Skagaströnd aukist, 
ekki síst fyrir þá sérstöðu sem stað-
urinn hefur áunnið sér sem vagga 
kántrýtónlistar hérlendis.

Einnig er hér kaff ihús sem heit-
ir ,,Kaffi Bjarmanes” og er rekið af 

Áslaugu Ottósdóttur, en kaffihúsið 
er í uppgerðu gömlu skólahúsnæði á 
sjávarbakkanum í fallegu og notar-
legu umhverfi. Þar er hægt að sitja 
úti á bekkjum og horfa yfir fjörðinn, 
yfir Skagastrandarhöfn eða á líflegt 
fuglalífið á sjónum.”

Listamiðstöð Skagastrandar
Á Skagaströnd er rekin listamiðstöð 
þar sem listamenn geta komið að 
starfað að list sinni. Hún er ekki opin 
fyrir ferðamenn en það er ekki bund-
ið við heimamenn að fá að starfa þar 
í um mánaðartíma. 
Allflestir þeir listamenn sem þarna 
starfa koma erlendis frá , margir 
þeirra ferðast um heiminn og vinna 
að l ist sinni. Þeir listamenn sem 
þarna starfa hafa því margir hverjir 
kynnst vel íbúum Skagastrandar, 
menningunni og notið náttúrunn-
ar. M.a. hefur verið gerð risavaxinn 
andlitsmynd sem prýðir einn veggja 
gömlu síldarverksmiðjunnar sem var 
strarfrækt á síldarárunum, en er eðli-
lega löngu aflögð.

,,Það er því vel þess virði að nema 
staðar á Skagaströnd og njóta og 
kynnast því sem staðurinn hefur upp 
á að bjóða,” segir Magnús B. Jónsson 
sveitarstjóri.

   »Nú einnig á frönsku og þýsku

Icelandic Times
Icelandic Times er tímarit um ferðaþjón-

ustu á Íslandi ætlað erlendum ferðamönn-
um. Það hóf göngu sína árið 2009 og er gefið 
út annan hvern mánuð í nánu samstarfi við 
erlendar ferðaskrifstofur. Hingað til hefur 
tímaritið aðeins komið út á ensku og hefur 
verið ákaf lega vel tekið af þeim ferðamönn-
um sem hingað koma. Einnig hefur erlendum 
ferðaskrifstofum þótt fengur að því, þar sem 
það hefur að geyma yfirgripsmiklar upplýs-
ingar um íslenska ferðaþjónustu á hverjum 
tíma. Auk ensku útgáfunnar er tímaritið gefið 
út á frönsku og þýsku undir  vökulum augum 
þeirra Dagmar Trodler (þýska) og Delphine 
Briois. (franska)

Icelandic Times er dreift á erlendar ferða-
skrifstofur og í f lugvélum til þess að auðvelda 
þeim sem eru á leið til Íslands að skipuleggja 
ferðalag sitt um landið. Auk þess er Icelandic 
Times dreift í stórum upplögum hér innan-
lands, til upplýsingamiðstöðva, aðila í ferða-
þjónustunni, bensín- og þjónustustöðva, 
hótela og veit ingastaða . Næsta tölublað 
Icelandic Times er nú í vinnslu og kemur út 
í kringum mánaðarmótin ágúst/september.  
Þar verður gerð ítarleg grein fyrir því sem 
stendur ferðalangnum til boða, bæði hvað 
varðar ferðaþjónustu og menningarlíf.

Auk prentmiðla framleiðir Icelandic Times 
kynningar-myndbönd fyrir ferðaþjónustuna 
og menningargeirann. Nú þegar hafa verið 
framleiddar um 70 kynningar sem eru að-
gengilegar öllum á vef Icelandic Times. Þar má 
einnig finna vefútgáfur af þeim prentmiðlum 

sem fyrirtækið gefur út. Heimsóknir á vef i 
okkar skipta orðið milljónum og má segja að 
Icelandic Times sé að verða helsta upplýsinga-
veita ferðamannanna um möguleikana sem 
Ísland hefur upp á að bjóða.  

Dagmar Trodler
Dagmar Trodler kom til Íslands fyrir f jórum 
árum. Hún er rithöfundur og áhugi hennar 
á sögu, skandinavískum fræðum og hestum 
var kveikjan að því að hún kom til Íslands. 

 Da g ma r fædd ist á r ið 19 65 í  Du ren í 
Rínarlöndum. Að skyldunámi loknu lærði hún 
hjúkrun en meðan hún var lærlingur á spítala 
kynnti hún sér sögu, listasögu, guðfræði, skandin-
avísk fræði og fleira sem vakti áhuga hennar.  
Hestamennska var og er henni ástríða og hún 
skrifaði um hesta í þýsk blöð á þessum árum. 

Varðandi útgáfu Icelandic Times á þýsku 
segir hún það skemmtilegt og ögrandi ver-
kefni að  kynna ferðamönnum möguleikana 
sem Ísland býður. w

ww.icelandictimes.com. -St.S

Delphine Briois
D e l p h i n e  l a u k  n á m i  v i ð s k i p t a f r æ ð -
um og st jórnun og f ramha ldsmenntun í 
birgðastjórnun. 

Delphine hefur gaman af að ferðast og í 
gegnum árin hefur hún ásamt kærasta sínum 
nýtt hvert tækifæri til þess. Árið 2005 tóku 
þau þá ákvörðun að heimsækja Ísland og má 
segja að sú ferð hafi dregið dilk á eftir sér en 
í kjölfarið hafa þau sest hér að.

Ferðalögunum hefur þó ekkert fækkað en 
nú heimsækja þau skötuhjúinn hvern krók 
og kima Íslands, hvenær sem tækifæri gefst.
Ferðalög Delphine hafa sannarlega borgað sig 
því núna skrifar hún um íslensk ferðaþjón-
ustufyrirtæki og náttúruperlur í tímaritið 
Icelandic Times. Hún þekkir vel þarfir ferða-
manna og veit hvaða upplýsingar koma þeim 
best.Auk þess hefur hún kynnt tímaritið fjöru-
tíu stærstu ferðaskrifstofum Frakklands og 
bent þeim á franska útgáfu blaðsins á
www.icelandictimes.com.www.skagastrond.is -  GG 

Dagmar Trodler rithöfundur, þýðir alla texta þýsku útgáfunnar og skrifar og Delphine Briois leiðir 
frönsku útgáfuna, þýðir texta og skrifar. 
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   »Nánast endanleg uppspretta náttúrudýrkunar

Tröllaskaginn
Ma r g i r  a k a  h r i n g v e g i n n , 

ja f nvel  á rlega ,  njót a þess 
að koma v ið á sögufrægum stöð-
um og þéttbýlisstöðum og njóta í 
leið auðvitað náttúrunnar sem er 
afar margbreytileg. En það er líka 
hægt að leggja lyk kju á leiðina á 
þessum akstri , m.a. þegar komið 
er á Blönduós ef t ir að hafa ek ið 
u m Hú n av at ss ý s lu n a .  E f t i r  a ð 
veg ur var lagður um Þverárhl íð 
opnast möguleiki að aka hann til 
Sauðárkróks, þaðan til Hofsós þar 
sem m.a . má fá sér sundsprett í 
einnu fa l legustu sundlaug lands 
sem gef ir var sveitar félag inu a f 
I ng ibjörg u Pá l madót t u r.  Þega r 
synt er til norðurs í lauginni blasir 
Skagafjörður og Drangey við og það 
er rétt eins og Skagafjörðurinn taki 
v ið á ny rðr i ba k ka laugar innar. 
Þaðan liggur leiðin um Fljótin ti l 
Siglufjarðar en sveitarfélagið hefur 
jarðgöng í ,,báða enda,” Strákagöng 
og Héðinsf ja rða rgöng , og síðan 
u m ný ja n ve g  u m Hé ð i n sf jörð 
og jarðgöng ti l Ólafsf jarðar, ek ið 
u m Ól a f s f ja rða r mú l a  þa r  s em 
útýni y f ir Ey jaf jörð og Hrísey er 
f rábær t , komið t i l   Da lv í kur og 
þaðan ti l Akureyrar. Þessi leið er 
um 220 km löng en ef farið er um 
Langadal í Varmahlíð um Öxnadal 
til Akureyrar er leiðin 144 km, svo 
mismunurinn er ekki nema um 75 
km eða um klukkutíma akstur, og 
þarna er hægt að njóta a l ls þess 
sem þetta landsvæði hefur upp á að 
bjóða, þarna eru mörg söfn, stór-
kostleg náttúra og enginn þarf að 
verða svangur, f jöldi veitingastaða 
stendur ferðalanginum til boða.

Síldarminjasafn og Þjóðlagasetur
Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til 
v ið sameiningu Ólafsf jarðarbæjar 
og Sig lu f ja rða rk aupst aða r á r ið 
2006. Í Fja l labyggð búa um 2000 
manns. Héðinsf jarðargöng tengja 
saman þessi t vö byggðarlög , en 
þau vor u v ígð 2 .  ok tóber 2 010 . 
Fyrir ferðamenn og útiv istarfólk 
er marg t skemmti leg t að skoða 
og gera í Fjallabyggð. Á veturna er 
staðurinn skíðaparadís og draum-
ur útivistarmannsins. Hægt er að 
fara á svigskíði, gönguskíði, skauta, 
þeytast um á snjósleða eða dorga í 
Ólafsfjarðarvatni. Á sumrin eru það 
f jöllin, vatnið og svört sandfjaran 
sem heil la. Í stórbrotnu landslagi 
Fjallabyggðar má f inna f jölbreytt-
ar gönguleiðir um f jöl l og dali og 
njóta einstaks útsýnis í kyrrð og 
ró.  A f þrey inga r mög u lei k a r er u 
nánast ótæmandi . Í Fja l labyggð 
er boðið er upp á sjóstöng og auk 
þess er hægt að stunda stangveiðar 
í Ólafsf jarðará, í Ólafsf jarðarvatni, 
í Héðinsfirði, og í Hólsá á Siglufirði. 
Svo má ek ki g leyma þv í að hægt 
er að veiða á bryggjum bæjanna. 
Sí ldarminjasafnið er á Sigluf irði, 
en það  er stærsta sjóminja- og 
iðnaða rsa f n la nd si ns ,  ja f nvel  í 
allri Evrópu. Í þremur ólíkum hús-
um er hægt að kynna sér síldveið-
ar og v innslu á si l f r i hafsins. Á 
Sigluf irði er einnig Þjóðlagasetur 

og í Ólafsf irði er glæsilegt náttúr-
gripasafn með fjölda uppstoppaðra 
fugla.

Bakkabræðasýning á Dalvík
Um Dalv ík má ek k i fara án þess 
að skoða sa f n u m þa n n merk a 
Svarfdæling , Jóhann r isa sem er 
í Hvol i , aka um Svarfaðardal og 
Skíðadal, og fyrir göngufólk er hægt 

að ganga yfir Heljardalsheiiði yfir í 
Hjaltadal í Skagafirði, og þá liggur 
beinast við að koma við á Hólum, 
og skoða þann sögufræga stað og 
njóta veitinga. Úr Svarfaðardal og 
Sk íðadal er einnig hægt að velja 
f jölmargar aðrar gönguleiðir um 
Tröllaskagann, af nógu er að taka.

Nok kur togstreita hefur staðið 
um það milli nokkurra sveitarfé-
laga hvar Bakkabræður, þeir Gísli, 
E i r í k u r og Helg i  bju g g u á sa mt 
föður sínum, en Dalv ík ingar eru 

þess fullvissir að það var á Bakka 
í Svar faðarda l . Þessa dagana er 
verið að koma um safni ti l minn-
ingar um Bakkabræður  í Siggabúð 
á Da lv í k , verslun sem rek in var 
á Dalv ík f y r ir marg t löng u en er 
en n me ð göm lu i n n ré t t i n g u n-
u m .  S ý n i n g i n  v e r ð u r  e i n n i g  í 
Ung menna féla gshúsinu þa r v ið 
hliðina yfir sumartímann, en á vet-

urna hefur Leikfélag Dalvíkur hús-
ið ti l umráða. Bakkabræðasafnið 
e r  h u g m y n d  h j ó n a n n a  A ð a l - 
heiðar Símonardóttur og Bjarna 
Gunnarssonar.

,,Við ákváðum árið 2010 að setja 
á fót ferðaþjónustu sem við köllum 
,,Á Vegamótum,” segir Aðaheiður. 
Við bjóðum gistingu í gamla bæn-
um, þremur smáhýsum og í Gimli 
sem er g ist i hús í  m iðju m bæn-
um á Dalvík. Allt þetta er hluti af 
, ,hostelkeðjunni” eða farfuglum. 

Það má þv í seg ja að v ið rek u m 
f jölbreytilegt farfuglaheimili. Við 
höfum fengið góðar viðtökur hing-
að t i l og erum mjög ánægð með 
hvernig gengið hefur í ár.” Svo má 
auðvitað ekki gleyma að um aðra 
helg i á g ústmánaða r er ha ld inn 
,,Fiskidagurinn mikli” á Dalvík þar 
sem gestum og gangandi er boð-
ið upp á f jölmarga f iskrétti, þeim 

að kostnaðarlausu. Fiskdagurinn 
mikli hefur verið ein f jölsóttasta 
úthátíð landsins undanfarin ár.”

Dásamleg orka í Hrísey
Ti l perlu Ey jaf jarðar, Hr ísey rar, 
er  s ig lt  da g lega f rá höf n i n n i á 
Árskógsströnd, og siglingin tekur 
ekki nema um 15 mínútur. Þegar 
í eyjuna er komið er hægt að taka 
, , t ra k tor t a x a n n” f y r i r  það sem 
nenna ek k i eða eiga er f it t með 
gang ,,Helsti kosturinn við Hrísey 

er að þetta er eyja umlukt hafinu á 
allar hliðar og svo er er hún lífrænt 
vottuð,” segir Michael Jón Clarke 
tónlistarkennari á Akureyri sem á 
bústað í Hrísey og ver þar mörgum 
stundum. ,,Það er einhver dásam-
leg orka þarna, Hrísorka, svo mikil 
kyrrð og ró sem ég finn ekki annars 
staðar. Fugla l í f ið þarna er a lveg 
frábært, þrestir éta úr lófa manns, 
garðurinn er oft ful lur af fuglum 
af mörg um teg undum, enda eru 
engir kettir í Hrísey. K ríuvarpið 
á norðurhluta ey junnar er mik-
ið og er af tur að aukast ef t ir að 
sandsí lastof nu nn fór að bra g g-
ast . Svo vappar r júpan þarna um 
götur alls óhrædd enda bannað er 
að veiða hana. Fjallasýn er þarna 
mikil, bæði yfir á Látraströnd og á 
Tröllaskaga. En auðvitað er þarna 
hafgola oftast síðdegis sem getur 
veið nöpur, en það gerir bara ekkert 
ti l , annað er svo ómótstæðilegt. Í 
Hrísey er góð sundlaug og svo auð-
vitað Júllabúð sem er með allt sem 
þú þarft, og kannski rúmlega það,” 
segir Michael Jón Clarke.

Hvalaskoðun frá Hauganesi
Hja lt e y r i  er  sm á b yg gð norða n 
v ið  A k u re y r i  á  G a l m a s t rönd í 
Eyjafirði. Í dag starfar þar Fiskeldi 
Eyjafjarðar sem sérhæfir sig í lúðu-
eld i .  Þa r na er u ley fa r ga ma l la r 
sí ldarverksmiðju, en Verksmiðjan 
er einmitt nafn á listamannasetri 
nok kurra l istamanna, þar af eru 
9 búsettir í Arnarneshreppi, sem 
hafa gert með sér samkomulag um 
að standa fyrir menningarviðburð-
um og bjóða upp á vinnuaðstöðu í 
gömlu Verksmiðjunni á Hjalteyri. 
Norðmen n hóf u s í ld a rsölt u n á 
Hjalteyri um 1880, Svíar, Þjóðverjar 
og Skotar bættust í hópinn og upp 
byggðist sjávarpláss með mörgum 
þorsk- og sí ldveiðisk ipum. Þegar 
f y r r i heimsst y r jöld in braust út 
1914 hurfu útlendingarnir á brott 
og Thor Jensen athafnamaður, sem 
tekið hafði Hjalteyri á leigu ári áður 
byggði upp síldarvinnslu. Árið 1937 
var byggð stór síldarverksmiðja við 
Hjalteyri, sú stærsta í Evrópu. ftir 
þv í sem leið á 20. öld ina dró úr 
umsvifum Thorsaranna og eftir að 
sí ldarbresturinn varð á sjöunda 
áratugnum var sí ldar verksmiðj-
unni lokað 1966.

Það er vel þess v i rði að koma 
v ið á Hauga nesi ,  í  l it lu þor pi á 
Á rskógsströnd. Þar star far a far 
merki legt sjávarútvegsf yrirtæki, 
Ekta fiskur, og þaðan er hægt að fara 
í hvalaskoðunaferð út Ey jaf jörð, 
norður fyrir Hrólfssker, ef þannig 
v iðrar, en hvalurinn lætur oft sjá 
sig þar og út með Látraströnd. Við 
þjóðveginn fyrir ofan Hauganes er 
Stærra-Árskógskirkja, afar merki-
leg sveitarkirkja, og á því svæði er 
eitt gjöfulasta berjasvæði landsins 
ásamt Svarfaðardal.

Það er þv í gr íðarlega margt að 
skoða og njóta þegar ekið er um og 
kringum Tröllaskagann.

www.nordurland.is -GG

   » Síldarsöltun er hluti af atvinnusögu Íslendinga sem enginn má fara á mis við

Síldarævintýrið 
á Siglufirði um 
verslunarmannahelgina

Síldarævintýrið á Siglufirði verður í 
ár dagana 1.-5. ágúst, þ.e. um versl-
unarmannahelgina. Síldarævintýrið 
hefur skipað sér sess sem menn-
ingarleg fjölskylduhátíð sem byggir 
að miklu á listamönnum úr heima-
byggð. Líkt og undanfarin ár hefst 
undanfari hátíðarinnar, Síldardagar, 
viku fyrr, eða föstudaginn 26. júlí 

og verða í gangi alveg þar til hátíðin 
hefst. Þegar Síldarævintýrið stend-
ur sem hæst er síld söltuð á Siglufirði 
neðan Róaldsbrakka líkt og gert var 
allt fram undir árið 1968, þegar of-
veiði á henni ol l i a lg jörum af la-
bresti. Vinnubrögðin eru þau sömu 
og áður tíðkuðust, síldin er haus-
skorin og slógdregin og söltuð ofan í 

tunnur.  Þessi vinnubrögð gleymast 
ekki,  elstu konurnar sem salta í dag 
voru vikir þátttakendur í síldveið-
um og vinnslu sem stóð allt fram á 
sjöunda áratug síðustu aldar, og rétt 
handbrögð við síldarsöltun hafa ver-
ið kennd yngri konum. Þessi hand-
brögð gleymast því ekki.

Siglfirðingurinn Hörður Júlíusson 
var ekki gamall þegar saltað var á fjöl-
mörgum plönum á Siglufirði en segir 
handbrögðin svipuð og þá, beðið um 
salt, hringi á tunnurnar, taka tunnur 
og síðan er það hlutverk beykisins að 
stúfa tunnunum, slá tunnurnar til og 
pækla. Vatnsrennan er enn til staðar, 
en þegar mest var að gera fyrrum safn-
aðist slógið og hausarnir í rennuna 
sem síðan rann í þró, þar var sjór-
inn síaður gegnum trégrind og það 
var þessum afgangi ekið til bræðslu. 
Malbikaðar eða steyptar götur voru 
ekki margar á þessum tíma, en það 

sem hraut af vörubílunum á malar-
göturnar var hið besta rykbindiefni, 
aldrei var þörf að rykbinda göturnar 
á síldarárunum á Siglufirði þó aldrei 
kæmi dropi úr lofti.

Kristján Möller, þingmaður man 
vel eftir þessum árum, en sem gutti 
fékk hann fyrst v innu hjá Skafta 
Stefánssyni á Nöf við vatnsrennuna 
sem skilaði slorinu í þró. Mamma 
hans og systur  unnu þar líka. Nöf var 
beint niður af Síldarminjasafninu sem 
komið hefur verið á fót á Siglufirði af 
miklum myndarskap. Safnið hefur 
vakið athygli bæði Íslendinga sem er-
lendra ferðamanna sem fá þar góða 
innsýn í atvinnusöguna. ,,Eftir síldar-
söltun upp á gamla mátan er síðan 
landlega eins og þær gerðust bestar, 
ball með miklu fjöri sem er nauðsyn-
legur þáttur til að sýna hvernig þetta 
skemmtilega líf var á árunum áður. 
Þetta var skemmtilegt, en auðvitað 
einnig oft erfitt, ekki síst fyrir 10 til 
ára strák eins og mig, en þá var ekki 
verið að hafa áhyggjur af  löngum 
vinnudegi, unnið var meðan augun 
héldust opin. Allir voru að draga björg 
í bú í þjóðarskútuna á þessum tíma,“ 
segir Kristján Möller.

Margt f leira stendur þeim sem 
heimsækja Sig lu f jörð á þessum 
Síldarævintýrsdögum. Dagskrá er 

margþætt, þar má nefna ball með 
hljómsveitinni ,,Blek og byttur“ 27. júlí 
nk. í Ketilási en hljómsveitin lofar öll-
um bestu lögunum frá hippatímabil-
inu. Vegna þess er aldurstakmark 
45 ár  en yngri komast inn í fylgd 
með ful lorðnum!  Sama kvöld er 
Sálarball á Kaffi Rauðku. Um versl-
unarmannahelgina eru auðvitað 
böll, stuðboltar taka gamla slagara, 
sönghópurinn ,,Sex um borð“ kem-
ur fram á Ráðhústorgi, en sá hóp-
ur samanstendur af heimamönnum 
eingöngu. Til viðbótar við fjölbreytta 
f lóru tónlistarmanna í Fjallabyggð 
koma ei n n ig f ra m la ndsþek k t-
ar hljómsveitir eins og Valdimar, 
Kaleo, KK og Maggi Eiríks og þannig 
mætti lengi telja. Allir aldurshóp-
ar ættu að f inna eitthvað við sitt 
hæfi á Síldarævintýri, þá sérstak-
lega smáfólkið – en á svæðinu verða 
g læsi leg leiktæk i , auk þess sem 
Sveppi og Villi ætla að sprella með 
krökkunum! Það er því eitthvað við 
allra hæfi á Siglufirði fyrir og um 
verslunarmannahelgina.

www.fjallabyggd.is -GGSigurjón Jóhannsson, síldarmálari.

Flugeldasýning: Tómas Jónasson

Siglufjörður á hápunkti síldarævintýrisins, sumarið 1946. Ljósmyndari: Jónas Hallgrímsson, Akureyri.

Síldarsöltun á Síldarminjasafninu. Ljósmyndari: Björn Valdimarsson, Siglufirði.
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   »Ytra Laugaland

Gistiheimilið sem gleður sálina
Í óspilltum dal Eyjaf jarðar, um 12 km frá 

Akureyri, hefur bærinn á Ytra Laugalandi 
opnað dyr sínar fjölskyldum og öðrum ferða-
löngum síðastliðin sex ár. Bærinn sjálfur var 
byggður árið 1927, og hafa núverandi eigendur 
þau Óttar og Vilborg haldið honum vel við, enda 
bæði snyrtilegur og fallegur á að líta.

Á g istiheimil inu er boðið upp á stór og  
þægileg herbergi  – eitt ætlað f jölskyldu en 
að auki eru þrjú tveggja manna svefnher-
bergi. Herbergjunum fylgja baðherbergi og 
státar eitt þeirra af nota leg u nuddbaðk-
ari, upplögðu að slaka á í eftir langa útiveru. 
Heilsudýnur eru í rúmunum og vakna gestir 

því endurnærðir og tilbúnir að byrja daginn á 
heilnæmum morgunverði sem uppá er boðið. 
Eldunaraðstaða er á staðnum ef vill, stutt er í 
veitingahús sem selur heilsufæði og sundlaug 
er einnig skammt frá. 

Fyrir þá sem sækjast eftir sjónvarpsáhorfi 
og nettengingu má slíkt f inna í setustofu 

gistiheimilisins en annars er upplagt að njóta 
þessa fallega staðar í Eyjaf irðinum til hins 
ýtrasta og tölta út í náttúruna.

Dvöl á Gistiheimili Ytra Laugalands gerir gesti 
endurnærða á sál og líkama, verið velkomin! 

www.ytra-laugaland.net -SP

   »Gistihúsið Hrafnagili

Gist í sveitasælunni
G istihúsið á Hrafnagili er aðeins 

12 km sunnan við Akureyri og 
er því hægt að njóta alls hins besta 
sem sveitin og bæjarlíf ið hefur upp 
á bjóða hvað varðar bæði náttúru 
og menningu. 

Í gistihúsinu eru f imm herbergi; 
e i t t  f jög u r ra m a n n a og f jög u r 
tveggja manna.  Öll herbergin eru 
uppábúin á íslenskan og heimilis-
legan  máta.   Gestir hafa oft orð á 
þv í hve vel þeir hv í last en það er 

þeirra aða láhersla á Hrafnag i l i , 
góð og notaleg rúm. 

Morgunmatur er framreiddur í 
eldhúsinu en hann samanstendur 
af glæsilegu hlaðborði. Þar má finna 
2-3 tegundir af brauði, múslí, hnet-
ur, fræ, egg frá Hrafnagilshænum, 
reyktan la x , ý msar mjólkur vör-
ur og osta, grænmeti og ávexti og 
meira segja er hægt að útbúa sinn 
eigin hafragraut. 

Öryggi barna er í hávegum haft og 

eru öryggishlið við stiga og rimlar-
úm.   Skiptiborð eru á báðum hæð-
um auk þess sem barnastólar og 
barnamatarstell má finna í eldhúsi. 

Gestir hafa afnot af eldhúsinu eft-
ir að morgunverði lýkur  - en hafa 
a l lta f aðgang að kaf f ivél inni og 
getaþví hel lt upp á  heitan drykk 
hvenær sem þá lyst ir. Þráðlaust 
internet er í öllu húsinu og þvotta-
húsið er opið gestum. Verönd með 
kolag r i l l i  og sólhúsgög num er u 

t i l  a f not a f y r i r  gest i  á löng u m 
sumardögum.  

Eigendur g ist ihússins eru með 
hef ð bu nd i n n bú s k ap og  b jó ða 
áhugasömum gestum að f ylg jast 
með þeim við störfin.  Gaman er að 
kynnast dýrunum á staðnum; kúm, 
hestum, kindum, hænum, hundum  
og  ketti. 

Gistihúsið á Hrafnagil i er mjög 
miðsvæðis innan sveitar hvað af-
þrey ing u varðar, um 400m eru í 
sundlaug Hrafnagi lsskóla , 600m 
í  Jó l a ga rð i n n og s t ut t  í  g r æn-
metisveit ingastaðinn Si lva . Um 
7-8 k m er u á gol f völ l  v ið Þ verá 

og hest leig una Kát , Kaf f i Kú og 
Holtsels-ísgerðina einnig er gam-
an að heimsækja Smámunasafnið 
sem er aðeins lengra frá.  

Gestir geta andað að sér sveita-
sælunni við Eyjafjarðará innan um 
f jöl l in , þar sem Kerl ing (1538m) 
hæsta f jallið í Eyjafirði blasir ofan 
við bæinn.  Akureyri býður upp á 
ótal möguleika hvort sem fólk vill 
njóta náttúrunnar, fara á söfnin í 
bænum, kíkja í verslanir eða fara á 
kaffi- og veitingahús bæjarins.

www.heimasíða.is -AA

Veitingahúsið Brekka í Hrísey hefur verið rekið í yfir 30 ár, sem gerir 
það að elsta steikhúsi á Íslandi.  Á boðstólum er eitthvað fyrir alla, stórar 

steikur, glænýr fiskur úr Eyjafirðinum, hamborgarar, pizzur, salöt, ís, 
kaffi, kakó, og heimabakaðar kökur svo eitthvað sé nefnt.

Brekka er einnig gistihús með gistipláss fyrir 8 fullorðna, bæði sumar  
og vetur. Aðstoðað er við að setja upp og skipuleggja brúðkaup, ættarmót 

eða annan mannfagnað.

Opið daglega 15.maí-31.ágúst frá klukkan 11:30.
Utan þess tíma er tekið við hóppöntunum og fyrirspurnum svarað.

Verið velkomin!

Brekka veitingastaður

Norðurvegi 37 • 630 Hrísey +354 466 1751 www.brekkahrisey.is

Til Hríseyjar gengur ferjan Sævar, á einnar til tveggja stunda fresti (sjá áætlun 
Sævars  1.mars - 31.október) frá Árskógssandi. Siglingin tekur aðeins um  
15 mínútur og er enginn svikinn af ævintýraheimi eyjunnar sem við blasir. 
Komdu í heimsókn í þessa einstöku náttúruperlu þar sem skemmtilegt 

mannlíf, gönguleiðir og óteljandi fuglategundir er upplifun engri lík. 

Eyfar/ ferjan Sævar

Austurvegur 3 • 630 Hrísey +354 466 3544 www.hrisey.net

Frá Hrísey              Frá  Árskógssandi
07.00   07.20      
09.00  09.30
11.00  11.30                                 
13.00  13.30
15.00  15.30
17.00  17.30
19.00  19.30
21.00   21.30
23.00 *   23.30 *  
                                        * Gildir 1. júní -31. ágúst Njótið ferðarinnar!

Panta þarf fyrstu ferð kl. 07:00 á laugardögum  
og 09.00 á sunnudögum allt árið. Ath. ekki er 
boðið upp á morgunferð kl. 7:00 á sunnudögum 
eða öðrum rauðum dögum.
Upphringiferðir kosta kr. 1.400 pr. mann
Síminn í Sævari er 695 5544 og frekari upplýsingar
má finna á vefsíðunni: www.hrisey.net

   »Hnúfubakur, hrefna, höfrungar, hnísur og andanefjur

Ambassador á Akureyri
Það að fara í hvalaskoðunarferð 

með hva la skoðu na rbát nu m 
, ,Ambassador,” horfa á A kurey ri 
f rá Ey ja f i rðinu m þega r sig lt  er 
út f jörðinn, bær sem er fu l lur af 
gömlum og sögufrægum húsum, 
er einfaldlega töfrandi. Á Eyjafirði 
og f yr ir mynni Ey jaf jarðar, úti á 
Grímseyjarsundi, er mikið af hvöl-
um, og gagnstætt mörgum öðrum 
la nd sh lut u m býðu r ha f ið f y r i r 
Norðurlandi y f irleitt upp á mun 
f leir i hva lateg undir. Á Ey jaf irði 
halda sig oft margir hnúfubakar, 
þar er höfrungar, hrefnur og hnísur 
og stundum má sjá þar, ef heppnin 
er með, andanef jur. Steypireyður 
kemur hér stundum. Hvalirnir eru 

oft forvitnir, rétt eins og mannfólk-
ið sem komið er til að sjá þá, margir 
leika sér í haf inu, jafnvel stökkva, 
aðr i r er u va rk á ra r i ,  og f y lg jast 
jafnvel með bátnum úr hæf i legri 
f járlægð. Aðrir eru hugaðri, koma 
jafnvel langleiðina að borðstokkn-
um og skoða fólkið. Þegar síld, síli, 
loðna eða kolmunni geng ur inn 
Ey jaf jörð f ylg ja of t hva l ir með í 
ætileit.

,,Við þurfum yfirleitt ekki að fara 
langt út f jörðinn, en þó kemur það 
fyrir,” segir Vignir Sigursveinsson 
h j á  h v a l a s k o ð u n a r b á t n u m 
Ambassador. ,,Hver ferð tekur um 
3 tíma en stundum eitthvað leng-
ur ef sækja þarf lengra, t.d. norður 

fyrir Hrólfssker sem er sker norð-
an við Hrísey, nærri Látraströnd. 
Þar er of tast hæg t að sjá hva l í 
mikil l i nálægð. Sumir ferðamenn 
vilja l íka aðra upplifun samhliða 
hvalaskoðun, t .d . hestaferðir, og 
v ið bjóðum upp á marg v íslegar 
ferðir á hestbak i í samstarf i v ið 
Saga Travel. Þær ferðir njóta vax-
andi vinsælda,” segir Vignir.

www.ambassador.is -GG



Fálki hefur sig til flugs

Kvenkyns rjúpa liggur á eggjum

Æðarfuglapar í Hrísey

Karlkyns rjúpa að vorlagiJaðraka í votlendinu

Fálki í leit að æti

   » Þar sem fánan er hvað fjölbreyttust

Fuglarnir í Hrísey
Hrísey er þekkt fyrir mikið og f jölbreytt 

fugla l í f . Þar er stórt kríuvarp, æðar-
varp og auk þess verpa þar margar endur 
og mófuglar. Um 40 tegundir fugla verpa í 
einni. Hrísey er þó kunnust fyrir rjúpuna.

Rjúpan í Hrísey
Rjúpa n er  sa n n k a l l a ð u r e i n k en n i s f u g l 
Hríseyjar og prýðir hún skjaldarmerki eyj-
arinnar. Rjúpan er spök, einkum á haustin 
er hún vappar í f lokkum um götur og garða 
í ey nni . Rannsók nir á r júpum hafa ver ið 
stundaðar í Hrísey í 50 ár. Rjúpustofninn 
sveif last og er hámark og lámark um það 
bi l á 10 ára fresti . Stærð varpstofnsins er 
metin snemma á vorin, þá eru karlfuglarnir 
(karrarnir) taldir þar sem þeir hreykja sér á 
mishæðir í óðali sínu og verja gegn öðrum 
körrum. Slær þá oft í brýnu milli karranna 
með tilheyrandi f jaðrafoki og rophljóðum. 
Karrarnir eru hvítir mun lengur en kerlurn-
ar, skipta yfir í felubúning sumarsins allt að 
mánuði seinna en þær. 

Mu nu r i n n get u r ver ið a l lt  að t í fa ldu r 
mi l l i hámark s og lág mark sára r júpunn-
ar, karrarnir hafa fæstir verið 30 en f lestir 

270. Hríseyingurinn Þorsteinn Þorsteinsson 
(Steini rjúpa) hefur tekið þátt í rannsóknun-
um frá upphafi. 

Rjúpurnar verpa um alla ey, meira að segja 
í húsagörðum Hríseyinga. Þær halda til allt 
árið í eynni og er stofninn stærstur síðsum-
ars og á haustin, þegar ungarnir eru orðnir 
f leygir. Þá heldur rjúpan sig í hópum. Eini 
náttúruleg i óv inur r júpunnar í Hrísey er 
fálkinn, enda nægtaborð fyrir hann í eynni. 
Á varptíma sækja nálægir varpfuglar f rá 
meginlandinu í eyna eftir rjúpum, en á vet-
urna halda oft fáeinir fálkar til í Hrísey.

Fjölbreytt fuglalíf
Fánan í Hrísey er f jölbrey tt og þar verpa 
nærri 40 fuglategundir. Kríuvarpið í Hrísey 
er talið eitt hið stærsta á landinu og telur 
það þúsund ir f ug la . Stór t æðar var p er í 
Ystabæjarlandi, norðan til í Hrísey. Landið 
er í einkaeign. Jaðrakan og stormmáfur eru 
meðal athyglisverðra varpfugla í eynni. 

Helstu ástæðu r f y r i r þessu óvenju lega 
mikla fuglalífi eru að allt fugladráp og eggja-
taka er bönnuð í eynni og þar f innast ekki 
refir, minkar, mýs eða rottur. Kjöraðstæður 

eru f y r ir f jölmargar fuglategundir vegna 
lág va x inna ly ng móa sem k læða ey na og 
mikils ætis fyrir sjófugla eins og kríu, fýl , 
hettumáf, stormmáf og f leiri máfategundir, 
svo og teistu, allt varpfugla í Hrísey.

Votlendi er aðeins um 4% af Hrísey en er 
engu að síður f jölskrúðugt og er mikilvægt 
fyrir fugla í einni eins og buslendur, stokk-
önd, urtönd og rauðhöfða og vaðfugla líkt og 
jaðrakan, stelk og hrossagauk. Grágæs sækir 
meira í þurrlendið til beitar. Heiðagæs hefur 
orpið á norðurhluta eyjarinnar, en óvanalegt 
er að þessi hálendisfugl verpi svo nærri sjó.

Landbreytingar
Helstu ógnir sem steðja að f ug la l í f i ey j-
ar innar nú eru g róðurbrey t ingar. Mik i l l 
uppblástur var á norðurhluta ey jar innar 
og var lúpínu plantað til að hefta hann. Það 
tókst, en lúpínan hefur síðan breiðst út suð-
ur um eyju og í kjölfar hennar komu aðrar 
stórvaxnar jurtir, ætihvönn og spánarkerf-
i l l . Nú er átak í gangi hjá Umhverf isnefnd 
A kurey rar t i l að v inna á þessum jurtum 
og fróðlegt verður að sjá hvernig það mun 
heppnast.

Eins hafa menn ræktað skóg í eynni, m.a. 
til að veita byggðinni skjól. Enn sem komið 
er, er þéttasta rjúpuvarpið í kringum skógar-
teigana og jafnvel í hvönninni. En hvernig 
verður staðan eftir 50 ár? Mófuglum mun 
fækka, en eftir verða fuglar sem geta nýtt 
sér skóginn. Væntanlega mun rjúpan einnig 
láta undan síga, því kjörlendi rjúpunnar eru 
lyngheiðar og opið land.

Fuglaskoðun í Hrísey
Það er skemmtilega öðruvísi að sigla með 
Sævari út í Hrísey og fá sérð góðan göngutúr 
og skoða fugla. Sævar siglir á tveggja tíma 
f rest i  á su m r i n ,  en s ja ld na r á vet u r na . 
Einnig er spennandi að gista í eynni, ann-
að hvort á gistiheimilunum Jóhnatanhúsi, 
Mínukoti, Brek ku eða tja ldstæðinu. Þrjár 
merk t a r göng u leiði r  er u á suðu rey n n i . 
Fuglalíf i í Hrísey er gerð góð sk i l á mörg-
um sk i ltum sem eru v ið göng u leiðirnar. 
Fuglaskoðunarhúsi hefur verið komið fyrir 
við svokallaða Lambhagatjörn og má sjá þar 
margar tegundir af öndum og vaðfuglum. 
Tjörnin er v instra megin þegar gengið er í 
áttina að Ystabæ eða hægra megin ef gegnið 
er í áttina að Einangrunarstöðinni.

Gleðilega fuglaskoðun!

www.hrisey.net -JÓH


