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Frá útgefanda 

Sumarlandið – mann-
líf og ferðaþjónusta á 
Íslandi 2008, er kynn-
ing á hluta af þeim 
ævintýralegu mögu-
leikum sem standa 
ferðalangnum til boða 
á Íslandi í sumar. Í 
blaðinu er farið hring-
inn í kringum landið, 
stiklað á stóru og smáu 
í ferðaþjónustunni, til 
dæmis gistingimögu-
leikum frá fjörum til 
fjalla, veitingahúsum, 
verslunum með mat-
vöru og bakaríium 
– því öll viljum við fá 
okkar ferska daglega brauð og gott að vita hvar hægt sé að 
nálgast þau.
Þá eru skoðaðir ýmsir afþreyingarmöguleikar, eins og hesta-
ferðir, gönguleiðir, siglingar, sjóstöng, skemmtileg söfn, fugla-
skoðun, selaskoðun, dýragarðar og hinar ýmsu hátíðir sem 
verða í fjölmörgum sveitarfélögum í sumar.
Einnig er rætt við sveitarstjóra, ferðmála- og upplýsingafull-
trúa víða um land til að kynnast betur kostum hinna ýmsu 
sveitarfélaga með tilliti til búsetu, atvinnumála og ferðaþjón-
ustu. Að auki lítum við inn hjá ýmsum forvitnilegum fyr-
irtækjum sem eru staðsett á landsbyggðinni og framleiða og 
flytja inn sérstæða og skemmtilega vöru.
Markmið okkar er að hver sá sem ferðast um landið – núna 
þegar sumarið er komið fyrir alvöru, með sól og blíðu um allt 
land – hafi Sumarlandið við hendina til að uppgötva áður 
þekkta möguleika í ferðaþjónustunni og njóta þannig ferð-
arinnar enn betur en ella.
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SUMARHÚS OG FERÐALÖG

Alvöru kælibox 12v / 24v/ 230v
Mjög sparneytin.

Zero  gaskæliskápur

Áriðill
12v í 230v 110w

Olíu ofn

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-80w

Gasofn

Coolmatic 12v
ísskápar m/ kælipressu

Gas vatnshitarar
5 - 14 l/mín

Kælibox
gas/12v/230v

Gas eldavélar
og helluborð

Sólarrafhlöður fyrir 
húsbíla og fellihýsi.
Þunnar 75 - 130w

B
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Hótel Edda var stofnað 1961 
og er því með eldri ferðaþjón-
ustufyrirtækjum í landinu. Það 
var Ferðaskrifstofa ríkisins 
sem stofnaði hótel Eddu vegna 
þess að mikill skortur var á 
gistirýmum á landsbyggðinni. 
Menn vildu finna lausn á þeim 
vanda.  Fyrstu hótelin voru í 
heimavistum Menntaskólans á 
Akureyri og Menntaskólans á 
Laugarvatni. 

Síðan komu fleiri skólar inn 
i keðjuna, eins og  Eiðar, Reyk-
ir í Hrútafirði og Skógaskóli. 
„Strax frá upphafi var boðið upp 
á uppbúin rúm,“ segir forstöðu-
maður Eddu hótelanna, Tryggvi 
Guðmundsson, – en herbergin 
voru ekki með sér baðherbergi, 
heldur var sameiginlegt baðher-
bergi á göngunum. Fyrsta Eddu-
hótelið sem var með sér baðher-
bergjum var hótelið á Húsmæðra-
skólanum á Laugarvatni sem var 
opnað 1970.“
Í fyrrverandi og núverandi 
heimavistum

„Við erum ennþá víðast hvar 
í fyrrverandi sem og núverandi 
heimavistarskólum. Við rekum 
ennþá hótel í menntaskólunum 
á Akureyri og Laugarvatni, auk  
Menntaskólans á Egilsstöðum 
– en í þessum skólum er ennþá 
heimavist á veturna.

En við erum einnig í skólum 
þar sem heimavistir hafa verið 
lagaðar af. Við erum til dæmis á 
Skógum þar sem ekki er lengur 
skóli, Laugum í Dalasýslu, þar 
sem eru ungmennabúðir á vet-
urna á vegum Ungmennafélags 
Íslands. Á Laugabakka í Miðfirði 
er barnaskóli á veturna, sem og á 
Stóru-Tjörnum í Þingeyjarsýslu, 
þar sem við erum í sérbyggðu 
húsnæði og skólanum.

Á Eiðum er ekki lengur skóli 
en þar er rekið menningarsetur. 
Á Norðfirði erum við í heimavist 

Verkmenntaskólans á Neskaups-
stað. Í Nesjaskóla við Hornafjörð 
er ekki lengur skóli, heldur er 
verið að endurbyggja húsið til 
hótelrekstur. Svo erum við í sér-
byggðu hótelhúsi í Vík í Mýrdal 
og á Ísafirði í heimavist mennta-
skólans. Ekkert af þessum hót-
elum eru heilsárshótel, því Eddu-
hótelin eru öll sumarhótel.“

Þrjár gerðir af gistingu
„Edduhótelin eru þrettán alls 

og bjóða upp á þrjár gerðir af 
gistingu. Herbergi með handlaug, 
eins einfalt og það gerist, síðan 
herbergi með baði og það sem við 
köllum Edda plús, herbergi með 

baði en meiri lúxus, eins og sjón-
varpi og síma –  og eru þriggja 
stjörnu hótel. Slík hótel eru í Vík 
í Mýrdal, á Stóru-Tjörnum að 
hluta til, Akureyri og Laugum í 
Sælingsdal. Stundum erum við 
með blandaða gistingu, það er að 
segja, allar týpur af herbergjum. 

Á Akureyri er til dæmis hægt að 
fá herbergi með handlaug, her-
bergi með baði eða Eddu plús 
herbergi. Þú getur valið það sem 
hentar þér.“

Veitingarekstur hefur alltaf 
verið á öllum Eddu-hótelunum 
og hafa þau alltaf verið opin jafnt 
gestum og gangandi sem og hót-
elgestum

„Við erum með góðan morg-
unmat og leggjum áherslu á 
kvöldverðinn,“ segir Tryggvi. –
Það er minna um að vera hjá okk-
ur á daginn. Við erum alls stað-
ar með fjölbreyttan matseðil á 
kvöldin, alls staðar með a la carte 
seðil. Sumir staðirnir eru með 
hlaðborð sem þeir sérhæfa sig í 
og bjóða þá minni seðil með. Og 
enn sem fyrr eru veitingasalirnir 
á Eddu hótelunum opnir öllum.“
Tilboðin

Tryggvi segir Eddu-hótelin 
nota netið mikið til að birta til-
boð sem eru stöðugt í gangi. Net-
fangið er www.hoteledda.is og 
víst er að þar er oft hægt að gera 
góð kaup í gistingu.

„Algengustu tilboðin er af-
sláttur af gistingu og stundum 
erum við að setja inn í þetta 
pakka, til dæmis, kvöldverð og 
gistingu. Þá veljum við daga sem 
við erum að gefa betri verð á. Til-
boðin eru oft mjög hagkvæm fyr-
ir fjölskyldur – auk þess sem við 
erum með sérstök pakkatilboð til 
að mæta fjölskyldufólki.“

Tryggvi segir Íslendinga nota 
Edduhótelin mikið. „Þeir eru 
þriðjungur af okkar gestum enda 
verðið gott. Við erum með þetta 
breiða úrval af herbergjum, á 
sumum stöðum jafnvel með 
stærri herbergi en gengur og ger-
ist – sem henta stærri fjölskyld-
um.“ 

Góður kostur fyrir fjölskylduna
Eddu hótelin er að finna á þrettán stöðum á landinu. Á heimasíðu þeirra má alltaf finna 
góð tilboð – og veitingasalir þeirra eru öllum opnir
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Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

VINSÆLASTA 
FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN

F plús fjölskyldutryggingar VÍS eru vinsælustu og víðtækustu 

fjölskyldutryggingarnar á Íslandi. Fjölskyldan er það dýrmætasta 

sem við eigum og við viljum öll skapa fjölskyldu okkar örugga 

umgjörð. Til þess þurfa tryggingarnar að vera í lagi. Leyfðu okkur 

að bera ábyrgðina með þér. 
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Gljúfrasteinn var heimili og 
vinnustaður Halldórs Laxness 
og fjölskyldu hans um hálfrar 
aldar skeið. Húsið er safn Hall-
dórs Laxness þar sem heimili 
og vinnustaður hans eru látin 
haldast óbreytt. Stærstu vist-
arverurnar eru stór stofa á 
jarðhæð og skrifstofa Halldórs 
á annarri hæð. Þar er bókasafn 
hans varðveitt svo og vinnu-
púltið sem hann stóð gjarnan 
við. Mikill fjöldi listaverka 
setur sterkan svip á heimilið, 
meðal annars eftir Svavar 
Guðnason, Nínu Tryggvadótt-
ur, Jóhannes Kjarval og danska 
málarann Asger Jörn. Einn-
ig gefur þar að líta útsaums-
myndir eftir Auði Laxness sem 
var annáluð hannyrðakona. 
Húsgögn og innanstokksmun-
ir eru þeir sömu og í tíð Hall-
dórs og Auðar.

Halldór Laxness fæddist 23. apríl 
1902 í Reykjavík og lést 8. febrúar 
1998. Hann gaf út sína fyrstu skáld-
sögu, Barn náttúrunnar, árið 1919 
eða aðeins 17 ára, og þar með var haf-
inn glæstur rithöfundarferill er stóð 
næstu áratugi. Það var skáldsagan 
Sjálfstætt fólk, útgefin 1934–35, sem 
bar hróður Halldórs víðast, en í henni 
segir frá kotbóndanum Bjarti í Sum-
arhúsum. Halldór fékk Bókmennta-
verðlaun Nóbels árið 1955, en hann 
hlaut margar aðrar viðurkenningar 
og verðlaun. Eftir hann liggur mikill 
fjöldi skáldverka, leikrita og smá-
sagna, auk endurminningabóka og 

ritgerða. Bækur Halldórs hafa ver-
ið þýddar á 43 tungumál og gefnar 
út víðsvegar um heiminn. Þó svo að 
Halldór hafi dvaldist langdvölum 
erlendis átti hann fast heimili að 
Gljúfrasteini í Mosfellssveit frá 1945 
en þá réðust þau Auður í byggingu 
hússins. Staðsetning Gljúfrasteins 
réðist að miklu leyti af nálægðinni 
við Laxness, en Halldór vildi geta séð 
að bernskuheimili sínu. 

Gljúfrasteinn er í Mosfellsdal á 
leiðinni til Þingvalla og í 22 km fjar-
lægð frá miðbæ Reykjavíkur. Í safn-
inu er tekið vel á móti öllum gestum 
og þeim boðið upp á hljóðleiðsögn 
um húsið á íslensku, ensku, sænsku, 
dönsku og þýsku. Í móttökuhúsi er 
einnig hægt að sjá margmiðlunarsýn-
ingu um ævi og verk skáldsins, einn-

ig er þar minjagripaverslun þar sem 
hægt er að fá helstu verk skáldsins á 
ýmsum tungumálum. Garðurinn um-
hverfis húsið er opinn og gestir eru 
hvattir til að feta í fótspor skáldsins 
á gönguleiðum í grennd við húsið. Á 
sumrin er einnig boðið upp á tónleika 
á hverjum sunnudegi kl. 16:00. Nán-
ari upplýsingar má finna á gljufra-
steinn.is.

Opnunartími safnsins er eftirfar-
andi:

1. júní – 31. ágúst, opið alla daga 
frá kl. 09:00-17:00

1. september-31. maí, opið alla daga 
nema mánudaga kl. 10:00-17:00.

Aðgangseyrir:
500 kr. fyrir fullorðna
250 kr. fyrir börn, aldraða og ör-

yrkja.

Gljúfrasteinn – hús skáldsins

Hvalfjarðarsveit er blómleg 
sveit sem nær frá Hvalfjarð-
arbotni í austri, Skoradal í 
norðri og Borgarfjarðarbrú í 
vestri, Akranesi í suðri. Lands-
lagið er æði fjölbreytt. Þar er 
allmikið undirlendi en einnig 
snarbrattar hlíðar formfag-
urra fjalla og vogskornar og 
lífauðugar strendur. Náttúru-
fegurð er mikil og möguleikar 
óþrjótandi til að njóta frá-
bærrar útiveru í nágrenni við 
höfuðborgarsvæðið. Þar er 
fossinn Glymur, hæsti foss á 
Íslandi og hægt að ganga inn 
að Botnssúlum. Þá er Hval-
fjarðarsveit rík af fjölbreyttri 
sögu, allt frá landnámi og má 
ennþá skoða minjar hinna 
ýmsu hluta hennar í firð-
inum.

„Hvalfjarðarsveit er landbún-
aðarhérað en einnig er öflugt at-
hafnasvæði við Grundartanga,“ 
segir sveitarstjórinn, Laufey Jó-
hannsdóttir. „Flestir íbúar búa í 
dreifbýli en þó eru þéttbýliskjarnar 
í Melahverfi, Hlíðarbæ og á Innesi.“ 
Í sveitarfélaginu eru tæplega sjö 
hundruð íbúar á landsvæði sem er 
494 ferkílómetrar að stærð. Þar er 

leikskólinn Skýjaborg sem rúmar 
fjörutíu börn og Heiðarskóli, grunn-
skóli sveitarfélagsins,  með um 
hundrað nemendur.

Aðspurð hvað ferðamenn geri sér 
til dundurs, segir Laufey: „Ferða-
menn koma hér fyrst og fremst til 
að njóta náttúrufegurðar. Þeir fara 
hér gríðarlega mikið í göngur, koma 
í Hvalfjarðarsveit og veiða, bæði í 
ám og vötnum. Hingað koma þeir til 
að njóta útivistar og eru á tjaldsvæð-
um, auk þess sem að í sveitarfé-
laginu eru á milli sex og sjö hundruð 
sumarhús.“

Helsta veiðiáin er að sjálfsögðu 
Laxá í Leirársveit. Síðan eru minni 
sinlungsveiðiár og ekki skal gleyma 
öllum vötnunum í Svínadalnum, við 
Draga. Þar er mest veitt í Geita-
fellsvatni, Þórisstaðavatni og Eyr-
arvatni  sem oft eru kölluð vötnin 
þrjú í Svínadal.

Laufey segir mikla og fjölbreytta 
gistimöguleika í Hvalfjarðarsveit. 
„Þar ber fyrst að nefna Hótel Glym 
sem er staðsett norðan megin fjarð-
arins, upp af Saurbæjarkirkju, 
en auk þess eru bændagisting og 
gistiskálar um alla sveitina. Það 
eru engin tjaldstæði á vegum sveit-
arfélagsins en það eru tjaldstæði á 
Þórisstöðum og svo hafa félagasam-
tök notað tjaldstæðið á Hlöðum.“

Blómleg sveit með 
mikla sögu

Fossinn Glymur í Hvalfjarðarsveit er hæsti foss á Íslandi.

Veitingaskálinn Ferstiklu:

Þjónusta í sjö-
tíu og fimm ár
Veitingaskálinn Ferstikla í 
Hvalfirði á sér langa sögu, 
næstum eins langa og þjóð-
vegurinn hefur verið bílfær 
og það má leiða að því líkum 
að flestir þeir sem hafi verið 
komnir á legg fyrir Hvalfjarð-
argöng hafi einhvern tímann 
áð þar. Veitingasalan sem er 
norðan megin við fjörðinn, 
skammt innan við Saurbæ, 
hófst á Ferstiklu árið 1933 og 
hefur verið þar óslitið síðan, 
þótt áherslur hafi breyst með 
tíð og tíma. 

Núverandi eigendur eru Ingi-
björg Unnur Pétursdóttir og Eyj-
ólfur Jónsson. Eyjólfur segir um-
ferðina hafa breyst eftir tilkomu 
gangnanna en segir mikla umferð í 
Hvalfirðinum yfir sumarmánuðina 
enda vinsælt að keyra um fjörðinn 
og njóta náttúrufegurðarinnar sem 
þar ríkir. En veitingaskálinn á Fer-
stiklu er opinn allt árið, í næsta 
nágrenni er mikil sumarbústaða-
byggð sem er stöðugt að stækka og 
ennþá er búið þar. Það er því full 
þörf á þeirri þjónustu sem veitt er í 
Ferstikluskála.

Í veitingasölunni er boðið upp 
á heitan heimilismat en slíkt þarf 
að panta fyrirfram og síðan er allt-
af opið á grillinu. Nýverið var nýr 
pizzaofn tekinn í notkun og nú er 
hægt að fá þar gómsætar pizzur frá 
McCain. „Við erum einnig með lít-
ið búðarhorn“ segir Eyjólfur, „þar 
sem eru ýmsar nauðsynjar sem fólk 
þarf á að halda, og svo eru olíuvör-
ur, veiðivörur og flugnanet. Í næsta 
nágrenni er hægt að komast í sund, 
golf og veiði svo eithvað sé nefnt.“

Frístundabyggðin Brekka er 
splunkunýr möguleiki fyrir 
þá sem eru að leita sér að stað 
til að reisa sumarhús. Brekka 
er staðsett í hlíðum Brekku-
kambs á jörðinni Brekku í 
Hvalfjarðarsveit, innarlega í 
Hvalfirði, norðan megin við 
fjörðinn. Landið hallar allt í 
suður og suðvestur frá fjalli og 
niður í sjó.  Frístundabyggðin 
er ofarlega í landinu með stór-
kostlegu útsýni út fjörðinni út 
á Faxaflóa og einnig inn fjörð-
inn þar sem Geirshólmi, Hval-
fell, Þyrill og Botnssúlur blasa 
við.  Svæðið er í  60 til 120 
metrum yfir sjó í brattlend-
um holtum og grónum úthaga 
þar sem hvert hús getur verið 
útaf fyrir sig, nánast í hvarfi 
frá næstu húsum.  Nú þegar 
eru hafnar framkvæmdir við 
fyrstu sumarhúsin.

Það þarf varla að útlista nátt-
úrufegurð Hvalfjarðarins. Út-
sýnið yfir fjörðinn frá Brekku er 
óviðjafnanlegt.  En staðsetningin 
hefur fleiri kosti, því þar er bæði 
aðgangur að sjó og fjöllum. Það er 
stutt upp í kyrrð óbyggðanna og 
góðar gönguleiðir óteljandi.  Fjar-
an er heimur útaf fyrir sig og allt-
af áhugaverð.  Örstutt er á miðin 
til að sækja sér soðningu og ágæt 
aðstaða til að geyma smábáta inn-
andyra.  Kajakræðarar er þegar 
farnir að festa sér lóðir og eru sér-
staklega velkomnir með sín hljóð-
látu fley.  Hestamenn geta einnig 
fengið sína þjónustu á Brekku, því 
aðstaða verður fyrir lóðaeigendur 

til að hafa hesta sína á beit nánast 
við húsgaflinn.

Frá Brekku eru aðeins sextíu 
kílómetrar til Reykjavíkur, hvort 
heldur er farið fyrir fjörðinn, eða 
undir hann um Hvalfjarðargöng. 
Ursula Árnadóttir er í forsvari fyr-
ir Brekku og segir hún alla jörðina 
Brekku vera í aðlögun að lífrænni 
vottun – enda sé mikilvægt að varð-
veita þann hreinleika og kyrrð sem 
einkenni svæðið. T.d. eru snjósleð-
ar og fjórhjól bönnuð innan svæðis 
frístundabyggðarinnar.  Til að við-
halda ásýnd landsins og einnig til 
að svæðið sökkvi ekki í aspar- og 
greniskóg og útsýnið glatist, er ein-
göngu heimilt að gróðursetja birki 
og íslenskar víðitegundir.   Allar 
nánari upplýsingar má finna á 
www.brekka.is eða hringja í síma 
869-1011.

Á Móum, í um það bil þriggja 
kílómetra fjarlægð frá Akra-
nesi er gistihúsið Móar. Þeg-
ar komið er upp í Hvalfjarð-
argöngunum norðanmeginn, 
er beygt út úr hringtorginu í 
átt að Akranesi og þremur til 
fjórum kílómetrum síðar er 
beygt að fyrsta bæ til hægri. 
Það eru Móar. 

Sólveig Jóna Jóhannesdóttir, sem 
rekur ferðaþjónustuna á Móum býð-
ur upp á gistingu inni í húsi og tvö 
lítil sumarhús sem taka hvort um sig 
fjóra til fimm í gistingu. Í húsunum 
eru salerni og sturta og gott eldhús  
„og með útsýni yfir allan Faxaflóann 
eins og hann leggur sig“ eins og Sól-
veig segir. Í húsunum eru öll áhöld 
og tæki sem til þarf í eldhúsi aðeins 
þarf að mæta með svefnpokann eða 
sængina og matinn. 

„Síðan er ég með gist-
ingu inni í húsi fyrir átta 
manns,“ segir Sólveig. 
„Það sel ég uppábúið á 
3.500  krónur, en 2.500 
í svefnpokapláss. Þar 
er eldunar- og hreinlæt-
isaðstaða með sturtu. 
Þar er einnig setustofa 
og sólstofa sem vísar í 
suðvestur og þaðan er 
fallegt útsýni til Reykja-
víkur og allan hringinn, 
og virkilega hægt að 

njóta sólsetursins. Svo er hægt að 
rölta sér upp í Akrafjall fyrir aftan 
bæinn og þaðan er nú aldeilis útsýn-
ið. Hjá okkur er hægt að fá leiðbein-
ingar um gönguleiðir á svæðinu.“

Þegar Sólveig er spurð hvað annað 
sé í boði fyrir ferðamenn á svæðinu, 
segir hún: „Hingað kemur fólk til 
að skoða náttúruna hér í kring, til 
dæmis Glym og fegurðina í Hvalfirði, 
keyra upp í Borgarfjörð. Fólk dvel-
ur gjarnan hjá okkur í nokkra daga 
og ferðast héðan, hvort heldur til 
Reykjavíkur eða um svæðið. Það er 
mun hagstæðara heldur en að gista 
í Reykjavík, þótt fólk þurfi að kaupa 
bensín og gjaldið í göngin.

Síðan er töluvert að sjá á Akranesi, 
þar sem er byggðasafnið og steina-
safnið, íþróttasafnið og þar er mjög 
fín sundlaug.“

Frístundabyggð 
milli fjalls og fjöru

Útsýni og sólsetur
Ferðaþjónustan á Móum er vel 
staðsett undir Akrafjalli
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Veitingahúsið og veisluþjón-
ustan Galito á Akranesi er í 
eigu Þórðar Þrastarsonar mat-
reiðslumanns og Áróru Rósar 
Ingadóttur framreiðslumanns 
og hefur starfað í fjögur ár, við 
góðan orðstír. Veitingahús-
ið opnar klukkan 11.30 alla 
daga nema sunnudaga. Þá er 
opnað klukkan 17.00. Síðan 
er opið til klukkan 21.00 frá 
sunnudegi til miðvikudags og 
til klukkan 22.00 fimmtudag, 
föstudag og laugardag.

Matseðillinn er æði fjölbreyttur 
og er hægt að velja á milli þess að 
fara í súpur, salöt, kjúklingarétti 
og slíkt – eða í fimm rétta matseðla 
með sushi og tilheyrandi. „Við erum 
með tvískiptan seðil,“ segir Þórður. 
„Annars vegar bistróseðil og síðan 
fínni a la carte seðil. Við erum með 
fullt vínveitingaleyfi – en erum ekki 
pöbb. Það er ekki opið hjá okkur á 
nóttunni.

Vinsælustu réttirnir á a la carte 
seðlinum eru nautalund, anda-

bringa og humar,  svo nýtur sushi-ið 
æ meiri vinsælda.

Á Bistróseðlinum er Tandoori – 

kjúklingur á nan 
brauði vinsælasti 
rétturinn og hefur 
hann verið á seðli 
frá upphafi. Auk 
hans nýtur steik-
arsamlokan okkar 
mikilli vinsælda.

Á Galito eru 
tveir salir, sem 
taka á milli 
fimmtíu og sex-
tíu manns í sæti. 
„Við skiptum þó 
sölunum ekki 
niður eftir mat-
seðlum,“ segir 
Þórður. „Hingað 
kemur mikið af 
fjölskyldufólki og 
þá er hagkvæmt 
að geta boðið báða 
matseðlana. Þá 
getur eldra fólkið 
farið í fínni mat 

en krakkarnir fengið pizzur. Það er 
úr mörgu að velja hjá okkur – fyrir 
allar kynslóðir.“ 

Ofan við Hvalfjarðareyrina, við 
veg 47, er ferðaþjónustubær-
inn Eyrarkot, í húsi sem var á 
árum áður pósthús og símstöð 
fyrir sveitina. Þar er aðstaða 
fyrir tíu manns í gistingu, auk 
þess sem þar er einnig leigður 
út salur fyrir hópa eða fundi.

„Aðstaðan er mjög góð,“ segir 
ferðaþjónustubóndinn, Bergþóra 
Andrésdóttir sem sjálf býr á Kiðafelli 

þar sem hún er með búskap. „Við 
höfum endurgert allt innanhúss en 
þetta er gamli byggingastíllinn, allt 
byggt hvað utan um annað í mörgum 
áföngum. Við létum þó gamla stílinn 
halda sér að miklu leyti. Til dæmis 
eru lúgurnar og hillurnar undir póst-
inn þarna ennþá.“

Á Eyrarkoti er eldhús með öllu sem 
til þarf. Þar eru pottar og pönnur, 
leirltau, hnífapör og gasgrill, eldavél 

og ísskápur. „Það er í raun og veru 
eins og þú sért heima hjá þér en ég 
sé einnig um morgunmat fyrir þá sem 
það vilja.“

Bergþóra segir allan gang á því 
hvernig húsið er leigt út. �Ég er með 
uppábúið en líka með svefnpoka-
pláss. Fólk getur pantað allt húsið, 
með salnum, eða án og mikið af mín-
um gestum kemur í gegnum Ferða-
þjónustu bænda.

Ég hef látið útbúa álfakort yfir 
næsta nágrenni, en álfabyggðir eru 
allt í kringum húsið og upp í fjallið 
hér fyrir ofan. Hér er líka mikið af 
fallegum gönguleiðum og Hvalfjörð-
urinn er auðvitað alger paradís. Hér 
er mikil náttúrufegurð og fólk talar 
mikið um hversu mikil kyrrð og ró 
er hér. Þetta er svo notalegt að fólki 
finnst það vera heima hjá sér.

Í setustofunni er mikið af bókum 

um náttúruna og alls kyns mynda-
bækur af jörðinni.  Það er sjónvarp 
í einu herbergi ef ske kynni að þeir 
smelltu á enn einni Evrópukeppni í 
einhverju en ég veit ekki til þess að 
fólk kveiki nokkurn tímann á því. 
Það er svo margt annað skemmtilegt 
hægt að gera.

Galito á Akranesi

Fjölbreyttur matseðill 
fyrir allar kynslóðir

Eins og að vera heima hjá sér

Bílasalan Bílás var stofnuð á 
Akranesi árið 1983 af bræðr-
unum Ólafi  og Magnúsi Ósk-
arssyni, og er því aldarfjórð-
ungsafmæli bílasölunnar þetta 
árið. Starfsemin hefur flutt 
þrisvar sinnum á þessu tíma-
bili. Hún var eitt ár í leiguhús-
næði og síðan lengst af í eigin 
húsnæði að Þjóðbraut. Á liðn-
um vetri flutti bílasalan í nýtt 
húsnæði með glæsilegum sýn-
ingarsal á besta stað við inn-
keyrslu bæjarins.

Að sögn Magnúsar er nýja húsið 
1120 fermetrar að grunnfleti og nýtir 
bílasalan 560 fermetra af því. Mest-
an starfstímann hefur Bílás verið 
með söluumboð á nýjum og notuðum 
bílum fyrir B og L  en á síðasta ári 
bættist við söluumboð fyrir Heklu.

“Auk þessa leggjum við áherslu 
á að selja bíla  fyrir allan almenn-
ing,” segir Magnús. “Þó að áhersla 
á nýju bílana sé vesturlandið þá 
má segja að markaðssvæðið sé allt 
landið. Ótrúleg þróun hefur verið 
á þessum árum bæði hvað varðar 
framför í bílum og breyttri starfs-
aðstöðu í vinnuumhverfi. Geysileg-
ar sveiflur hafa verið í sölu á þess-
um tíma sem við höfum starfað og 
virðist svo ætla að vera áfram.”

Hann segir að sé horft til fram-
tíðar þá telji hann ekki ástæðu til 
annars en að vera bjartsýnn.  

“Við erum með eina glæsilegustu 
aðstöðu fyrir bílasölu á landinu og 
góða staðsetningu, og við mun-
um nýta okkur þau tækifæri sem  
gefast,” segir Magnús.

Bílasalan
Bílás 25 ára

Gisting í tveim 
sumarhúsum

 
Á Eystra-Miðfelli á Hvalfjarð-
arströnd er í boði gisting í 
tveim sumarhúsum, og þar er 
hægt að fá gistingu allt árið 
um kring. Í húsunum er boðið 
upp á gistingu fyrir allt að átta 
manns í tveim svefnherbergj-
um og svefnsófa í stofu, auk 
þess sem annað húsið er með 
svefnlofti. Nauðsynlegt er að 
panta húsin með nokkrum fyr-
irvara, en hægt er að hringja í 
síma 4338952 og 8938952 eða 
senda tölvupóst á jonvalg@ak-
net.is.



Besta kaffihúsið í bænum
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Borgarbyggð er sameinað 
sveitarfélag sem nær yfir allan 
Borgarfjörð, norðan Skarðsk-
heiðar, fyrir utan Skorradals-
hrepp, og teygir sig allt vestur 
að Haffjarðará á Snæfellsnesi. 
„Við erum eitt landmesta 
sveitarfélag landsins, tæpir 
fimm þúsund ferkílómetrar 
og þar af eru um tólf hundruð 
ferkílómetrar í byggð,“ segir 
sveitarstjórinn, Páll S. Brynj-
arsson. Í Borgarbyggð búa í 
tæplega 3.800 íbúar, flestir í 
Borgarnesi, eða 1950 og svo 
eru rúmlega þrjú hundruð íbú-
ar á Hvanneyri og tvö hundruð 
og fjörutíu með lögheimili á 
Bifröst.

„Sérstaða okkar sú að hér eru tveir 
háskólar,“ segir Páll, „og það eru alla 
jafna sjö hundruð íbúar á Bifröst þótt 
ekki séu fleiri skráðir með lögheimili 
þar og fimm hundruð á Hvanneyri, 
þannig að dulin búseta í Borgarbyggð 
er ansi mikil.“

Tveir háskólar
Páll segir kosti Borgarbyggðar 

marga. „Í fyrsta lagi er þetta afar fag-
urt hérað og öll sú þjónusta til staðar 
sem fólk þarf. Hér eru tveir háskólar 
og þá eru öll skólastigin komin, vegna 
þess að menntaskóli tók stil starfa síð-
astliðið sumar. Staðsetningin er afar 
góð, í um sjötíu kílðometra fjarlægð 
frá höfuðborginni. Samgöngur til höf-
uðborgarinnar eru mjög góðar og eiga 
bara eftir að batna þegar Sundabraut 
kemur. Það er því auðvelt að búa í 
Borgarbyggð en vinna á höfuðborg-
arsvæðinu. Hér er gott 
að búa og það eru öflug 
fyrirtæki í héraðinu. Í 
Borgarbyggð upplif-
irðu alla kosti þess að 
búa í sveitinni en ert 
í seilingarfjarlægð við 
borgina og átt auðvelt 
með að njóta þess sem 
hún býður upp á.“

Víst er að náttúran 
er stórbrotin og fögur 
í Borgarbyggð. Páll 
nefnir, meðal annars, 
Hraunfossa, Glanna, 
Paradísarlaut og Eld-
borg. „Hér eru sögu-
frægir staðir, eins og 
Reykholt og Borg á 
Mýrum. Þar fyrir utan 
eru hér skemmtileg söfn sem gera 
sögunni skil. Ég nefni þar sérstak-
lega Landnámssetrið í Borgarnesi 
sem hefur notið mikilla vinsælda, 
Snorrastofu í Reykholti og síðan söfn-
in í Borgarnesi og Hvanneyri.“

Börn í hundrað ár
„Í Borgarnesi er Safnahús Borg-

arfjarðar og þar stendur yfir í sum-

ar sýning sem 
ber heitið „Börn í 
hundrað ár.“ Hún 
fjallar um sögu 
barna frá 1908 
til 2008, bæði í 
myndum og ýms-
um hlutum sem 
eru notaðir til að 
segja sögu barna 
í þennan tíma. 
Þessi sýning fer 
afar vel af stað og 
þarna er verið að 
nýta sýningarhluti 
úr öllum okkar 
söfnum. Þarna 
er náttúrugripa-
safn, skjalasafn, 
byggðasafn, lista-

safn og bókasafn og öll þessi sköfn 
í húsinu standa að sýningunni, auk 
þess sem við fengum góða aðstoð frá 
Ljósmyndasafninu á Akranesi.

Á Hvanneyri er Landbúnaðarsafn 
Íslands, sem er að þróast upp úr Bú-
vélasafninu. Þar er einnig Ullarsel-
ið, þannig að þar er margt að sjá og 
skoða.

Í Borgarbyggð eru líka margar 

skemmtilegar göngu- og reiðleiðir og 
það verður stöðugt vinsælla að fara 
héðan frá Borgarnesi um svæðið. 
Göngur hafa aukist mikið undanfar-
ið. Síðan hafa aðilar í sveitarfélaginu 
unnið ötullega að því að bæta aðgengi 
fatlaðra að ferðamannastöðum.“

Hvað gistimöguleika varðar, segir 
Páll möguleikana og fjölbreytnina 
ómælda og það sama eigi við um 

veitingahús. „Hér hafa sprottið upp 
fyrirtæki, til viðbótar við þau sem 
fyrir voru, sem hafa nú þegar getið 
sér mjög gott orð. Þar vill ég nefna 
Hótel Hamar á golfvellinum rétt utan 
við Borgarnes, Fossatún við Grímsá, 
Hraunsnef sem er rétt fyrir ofan Bif-
röst. Þetta eru skemmtilegir staðir, 
hver með sína sérstöðu og þar eru 
aukinheldur tjaldstæði og veitingar.“

Sögufrægir staðir, stórbrotin náttúra, 
blómlegt menningarlíf
Borgarbyggð hefur upp á margt að bjóða, bæði fyrir ferðamenn og þá sem búsettir eru þar
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Geirabakarí og konditorí, er á 
Digranesgötu 6 í Borgarnesi er 
það fyrsta sem blasir við veg-
farendum þegar þeir koma yfir 
brúnna frá Reykjavík – enda er 
Geirabakarí fastur viðkomu-
staður þeirra fjölmörgu sem 
eiga reglulega leið í gegnum 
Borgarnes. 

„Fólk sem er með bústaði í 
sveitunum hér í kring kemur 
gjarnan við í Geirabakaríi til að 
fá sér kaffi og spjalla og kaupa sér 
brauð og kökur til að hafa með sér 
í bústaðinn,“ segir Geiri og bætir 
við: „Enda er ég með mjög gott 
kaffi. Hér er ekta kaffivél og hægt 
að fá expresso, cappucino og hvað 
það heitir allt saman.“

Og víst er að brauðin hjá Geira 
eru jafn ekta og kaffið og mikil 

fjölbreytni. „Ég er í öllu,“ seg-
ir hann. „Öllum tegundum af 
brauðum, þar með töldum mið-
jarðarhafsbrauðum, og kökum og 
alls kyns kruðeríi. Þetta er jú einu 
sinni konditorí. Ég er með súpu í 
hádeginu og pastarétt, auk þess 
að vera með smurt brauð sem 
fólk getur borðað hér á staðnum, 
eða tekið með sér. Og ég þori að 
fullyrða að enginn verður svikinn 
af smurða brauðinu, því ég er með 
smurbrauðsdömu. Og auðvitað 
bjóðum við upp á snittur.“

Þegar geiri er spurður hvern-
ig hann myndi lýsa kaffihúsinu, 
segir hann: „Ég er með flottasta 
kaffihúsið – og alveg örugglega 
flottasta útsýnið á öllu landinu.—

Konditorí með útsýni
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Landnámssetur Íslands í Borg-
arnesi hlýtur að teljast einhver 
best heppnaða menningarmið-
stöð á landinu og það er hreint 
ævintýri að koma þangað. Þar 
er sögunni gerð góð skil í máli 
og myndum, leik og starfi, 
meðal annars með leiksýning-
unum, Mr. Skallagrímsson og 
Brák – verðlaunasýningum 
sem báðar hafa hlotið fádæma 
lof. En það er fleira að gerast í 
Landnámssetrinu, því þar eru 
tvær sýningar, um Landnám 
Íslands og Egils sögu. Þær eru 
flaggskip Landnámssetursins 
eins og framkvæmdastjórinn, 
Sigríður Margrét Guðmunds-
dóttir, segir.

Sýningarnar, sem báðar eru opnar 
daglega til sjö á kvöldin, hafa notið 
mikill vinsælda, hvort heldur er með-
al barna eða fullorðinna. Þegar Sig-
ríður Margrét er spurð hver sé helsta 
ástæðan, segir hún:  „Þær eru skoð-
aðar með hljóðleiðsögn. Hver gestur 
fær „I-Pod“ á sínu tungumáli en nú 
þegar erum við með leiðsögnina á 
íslensku, ensku, þýsku, frönsku, 
norsku, ítölsku og pólsku, auk þess 
sem núna er verið að þýða hana á 
spænsku, japönsku og rússnesku. Við 
erum líka með barnaleiðsögn – sem 
er allt öðruvísi og höfðar til krakka 
allt niður í fimm ára. Við erum með 
tækni til að tengja „I-Podana“ saman 
til að foreldrar geti hlustað með börn-

unum og ég er ekki frá því að mörgu 
foreldrinu finnist barnaleiðsögnin 
bara skemmtilegri.“

Tvær grímur, hollur matur
Sigríður Margrét segir það taka 

hálftíma að fara í gegnum hvora sýn-
ingu. Þegar því sé lokið eigi maður að 
vita allt það helsta um landnámið, 
eða Egils sögu og vera tilbúinn til að 
lesa fornsögurnar.

Leiksýningarnar tvær sem eru í 
húsinu, hafa algerlega slegið í gegn 
og báðar hlotið tvær Grímur. Bene-
dikt Erlingsson fékk verðlaunin sem 
besti höfundur fyrir Mr. Skallagríms-

son og Brynhildur Guðjónsdóttir 
sömu verðlaun fyrir Brák. Bene-
dikt hlaut líka Grímuna sem besti 
leikarinn og Brynhildur sem besta 
leikkonan. Báðar sýningarnar hafa 
verið tilnefndar sem besta leiksýning 
ársins – enda segir Sigríður Margrét 
húsráðendur í Landnámssetrinu afar 
stolta af þessum leiksýningum, sem 
fólk ferðast langa vegu til að sjá.

Að sjálfstögðu er líka veitingahús 
í Landnámssetrinu –  og það verður 
enginn svikinn af því að fá sér að borða 
þar. Þegar svangir ferðalangar koma 
í Borgarnes, er krókurinn ekki stór 
sem þarf að taka niður að Landnáms-

setrinu til að fá sér „almennilegan“ 
mat að borða. „Við leggjum áherslu á 
holt og gott hráefni, einfalda og góða 
matreiðslu,“ segir Sigríður Margrét. 
„Við bjóðum upp á  plokkfisk og kjöt-
súpu, en erum líka alltaf með fisk og 
kjöt eftir kenjum kokksins. Við vilj-
um setja okkur á hillu sem góður og 
hollur fjölksylduveitingastaður með 
staðgóðan mat fyrir ferðalanginn.“ 

Kiðlingakjöt og víkinga-
leikföng

En á matseðlinum er líka oft eitt-
hvað óvænt, eins og landnámssúpa, 
sem er „rosalega“ góð kiðlingasúpa, 
hundasúrusúpa, svartbaksegg eða 
gómsætir svepparéttir. Sigríður Mar-
grét segir slíka rétti vera til ef hrá-
efnið er til, því starfsfólk Landnáms-
setursins fer sjálft út og týnir sveppi 
og og grös og ekki sé alltaf hægt að fá 
landnámsgeit í soðið. Við viljum setja 
okkur á hillu sem góður og hollur 
fjölskylduveitingastaður. Og ef ferða-
langurinn er ekki í stuði fyrir heila 
máltíð má alltaf fá sér kaffi og kökur. 
„Við erum með ekta ítalska kaffivél,“ 
segir Sigríður Margrét og okkur er 
sagt að besta kaffi á landsbyggðinni 
sé hjá okkur og Bláa húsinu á Blön-
duósi.“ Þegar hún er spurð hver sé 
uppáhalds kakan hennar, stendur 
ekki á svari. „Við bökum mjög góðar 
kökur hér en ef ég á að nefna eina 
sem er í uppáhaldi, þá er það er heit 
döðluterta með karamellusósu og 
rjóma. Hún er æðisleg“

Í Land-
námssetrinu 
er, auk alls 
þessa, lítil 
verslun þar 
sem aðallega 
er seld íslensk 
hönnun. „Við 
erum með fal-
legar íslensk-
ar vörur, bæði 
föt og muni 
en reynum 
að vera ekki með þessar dæmigerðu 
túristavörur. Við lítum á það sem 
meðmæli að Íslendingar versla ekk-
ert minna hjá okkur þar en útlend-
ingar,“ segir Sigríður Margrét. En 
hvað skyldi svo vera vinsælasta vöru-
tegundin í þeirri verslun? Jú, það eru 
víkingaleikföngin, skyldir og sverð 
og slíkt – og þá hugsar maður: Mik-
il synd er að fornsögurnar skuli ekki 
vera kenndar almennilega í grunn-
skóla.

Úti í Brákarey við Borgarnes 
eru Gallerí Brák og Brák-
arsal Þar eru vinnustofur fyr-
ir listamenn, námskeið fyrir 
alþýðulistamenn og fólk sem 
langar til að fá tækifæri til 
að vinna að listum, en hefur 
kannski ekki aðstöðu til þess. 
�Þetta er ekki gallerí sem er 
ekki opið á neinum vissum 
tíma, heldur verður bara að 
hringja í síma 860-2032 eða 
437-2002 til að athuga hvort 
það er opið,� segir Ólöf Dav-
íðsdóttir sem starfrækir gall-
eríið og Brákarsali, en með 
henni starfar Arndís Gests-
dóttir.

Og nóg er plássið því Ólöf býr ein 
í þessu átta hundruð fermetra húsi. 
�Ég er eini ábúandinn á eyjunni,� 
segir hún, �og er með litla brú hér 
yfir í Landnámssetrið. Ég hef fjög-
urra jökla sýn og gríðarlega flott út-
sýni. Hér er alltaf sólskin allt sum-
arið og orkan hér er ótrúlega góð.�

Í Brákarsali kemur mikið af er-
lendum listamönnum til að starfa; 
mála, vinna með leir, gler eða silfur. 
En þangað kemur líka mikið af góð-
um gestum. �Það er töluvert um að 
hópar komi hingað til okkar, hvort 
heldur eru saumaklúbbar, hjóna-
klúbbar, vinnustaðahópar, eða 
félagasamtökum,� segir Ólöf. �Fólk 
kemur til að heimsækja mig og ég 
segi því skemmtisögur, alls konar 
sögur um náttúruna og friðinn.�

Í Brákarey kemur mikið af lista-
mönnum frá Þýskalandi og Hol-
landi, �en það voru þeir sem opnuðu 
gluggann hjá mér. Ég vildi aldrei 
leyfa neinum að koma hér inn  en 
þeir opnuðu mér sýn á að það væri 
hægt að leyfa öðrum að vinna 
hérna,� segir Ólöf. 

�Ég hef líka verið með fatlaða 
listamenn hér á hinum ýmsu nám-
skeiðum. Þeir hafa verið að mála á 

gler eða striga og eru síðan í leir, en 
Elsa Haralds leirlistakona hefur séð 
um þau námskeið. Stefnan hjá okk-
ur í næsta vetur er að fá listamenn 
á öllum sviðum til að vera með nám-
skeið hérna.�

Fyrir stuttu tók Ólöf þátt í svo-
kallaðri Utangarðssýningu í Vín og 
var á dögunum tilkynt að hún hefði 
fengið verðlaun á sýningunni. Í kjöl-
farið verður grein um hana og list-
sköpun hennar í evrópsku tímariti. 
En Ólöf hefur vakið heldur betur 
náð að vekja athygli á meginland-
inu, vegna þess að í júlí verður 
gallerí sem ber heitið �Gallery Ólöf� 
opnað í Laiden í Hollandi, en það er 
með flottari listaborgum álfunnar. Í 
október verður síðan stofnaður sjóð-
urinn �Ólöf Foundation,� sem hefur 
það hlutverk að fjármagna ferðir 
fatlaðra listamanna. �Það er nú ekki 
ég sem er að standa í þessu,� segir 
Ólöf, �heldur vel efnaðir fjárfestar 
sem fengu nafnið mitt lánað.� Engu 
að síður fer Ólöf reglulega til Hol-
lands til að kenna, auk þess sem 
fólk þaðan kemur til hennar.

Þegar Ólöf er spurð hvort sjóð-
urinn sé aðeins fyrir fatlaða lista-
menn, segir hún: �Nei, það geta allir 
listamenn sótt um í þennan sjóð, 
sem og og sýningaraðstöðu í gall-
erínu � og vinnuaðstöðu hjá mér.�

Hótel Hamar er staðsett inni á 
golfvellinum sem er fjóra kíló-
metra norðan við Borgarnes. 
Hótelið var opnað í júlí 2005 
og segir hótelstjórinn, Unnur 
Halldórsdóttir, að margir rati 
þangað út af stóru kókdósinni 
sem stendur á vellinum. Og 
víst er að þar er hægt að láta 
fara vel um sig.

„Þetta er nútímalegt og þægi-
legt hótel á einni hæð,“ segir 
Unnur. „Herbergin eru þrjátíu og 
þetta er svona létt og ljóst, það er 
að segja, hótel með skandinavískt 
yfirbragð – og útsýnið er dásam-
legt. Maður horfir á Hafnarfjall-
ið, fjallgarðinn í Skorradal og 
Skessuhornið. Það kemur mörg-
um á óvart hvað útsýnið hér er 
fallegt. Fólk er svo vant að bruna 
norður og bruna suður og er ekk-
ert að líta í kringum sig.“

Herbergin eru með öllum þeim 
þægindum sem hægt er að óska 
sér;  baði, sjónvarpi og þráðlausu 
neti. „Þetta er þriggja stjörnu 
hótel, látlaust en hefur allt sem 
þarf,“ segir Unnur, „rúmin eru 
mjög góð og við erum með einn 
besta barinn norðan Hvalfjarðar, 
mjög fjölbreyttan léttvínslista og 
við erum alveg sérstaklega stolt 
af viskýbirgðunum.“

Þótt hótelið sé staðsett á golf-
velli segir Unnur af og frá að gest-
ir hótelsins séu aðallega golfarar. 
„Yfir veturinn er mikið um fundi, 
ráðstefnur, árshátíðir og slíkt hjá 
okkur. Þá erum við mest með fyr-
irtæki og hópa, en á sumrin eru 
það erlendar ferðaskrifstofur sem 
bóka mikið. Við erum auðvitað 
líka með golfhópa – og Íslending-
ar og það eru auðvitað alltaf vel-
komnir – líka á sumrin.

Við erum með fyrsta flokks 
kokka og höfum skapað okkur 

orðstír fyrir góðan mat. Við höf-
um mest gert út á kvöldmatinn og 
aðallega verið með hádegisverð 
fyrir hópa – en erum núna byrjuð 
að vera með „brunch“ í hádeginu, 
frá ellefu til tvö.

Okkar sérstaða á Hamri er 
sú að við hjónin rekum hótelið 
og vinnum sjálf við það. Mað-
urinn er að þjóna – er í salnum 
og hittir kúnnann – og ég er með 
morgunmatinn á morgnana og ef 
þannig viðrar þá eru gestir leystir 
út með kvæðum og vísum – eins 
ef fyrirtæki og hópar senda okkur 
upplýsingar, þá setjum við saman 
nett grín fyrir þá.

Það er alltaf mikið líf og fjör hjá 
okkur. Við erum að vinna saman 
mörg fyrirtæki á Vesturlandi í að 
koma svæðinu á framfæri – og 
nú þegar bensínið er orðið svona 
dýrt, held ég að fólk veigri sér 
við að ferðast langt. Það er alveg 
hægt að eyða heilli  viku á vest-
urlandi; keyra minna og njóta 
meira.“

Ævintýraleg menningarmiðstöð
Í Landnámssetri Íslands eru sýningar um fornsögur, margverðlaunaðar leiksýningar og 
dýrindis veitingahús

Gallerí Brák og Brákarsalir

Listsköpun, skemmti-
sögur, náttúra og friður

Á miðjum golfvelli
Hótel Hamar í Borgarfirði býður upp á 
skandinavískt yfirbragð og dásamlegt útsýni
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Í Skorradal er einhver þekkt-
asta sumarhúsabyggð landsins, 
en Skorradalshreppur liggur að 
Lundareykjadal �  með Skorra-
dalsháls á milli �  og nær að 
Hvalfjaðrarsveit; Skarðsheiði, 
Dragarfelli og að Botnsfelli. Í 
sveitarfélaginu búa sextíu manns 
og segir oddvitinn, Davíð Pét-
ursson, Skorradalshrepp fyrst og 
fremst vera landbúnaðarsvæði. 
�Auk þess er hér mikil frístunda-
byggð, eða um sjö hundruð hús.� 

Hvað þjónustu við íbúana varð-
ar, segir Davíð: �Við erum með 
samning við Borgarfjarðarsveit 
um að börnin fara í skóla á 
Klelppjárnsreykjum og Hvann-
eyri, sem og í tónlistarskólann í 
Borgarnesi. Félagsþjónustan hér 
er í samvinnu við Borgarfjarð-
arsveit og Dali og síðan erum 
við með þjónustusamning við 
Slökkvilið Borgarbyggðar. Enn-
fremur erum við Við aðilar að 
Dvalarheimili aldraðra í Borg-
arnesi.

Í Skorradalshreppi eru hvorki 
hótel né bændagistin, en tjaldsvæði 
er á Indriðastöðum, niðri í Selskógi. 
Þegar Davíð er spurður hvað ferða-
maðurinn dundi sér við í sveitarfé-
laginu hans, segir hann: 

�Hér er hægt að fara í skoðana-
ferðir um héraðið. Það er stutt í 
miklar náttúruperlur. Það er hægt 
að fara upp að Eiríksvatni og svo 
er stutt hringinn hér upp í Reyk-
holt, að Barnafossum og Húsa-
felli. Ef farið er línuveginn inn á 
Uxahryggjaleið er hægt að farra 
Kaldadal niður í Húsafell � en þess-
ar leiðir eru aðeins færar jeppaum. 
Hvítserkur í Fitjaá er hér rétt 
fyrir neðan Eiríksvatn  og þar er 
mjög fallegt.. Það er fyrst og femst 
náttúran sem fólk er að skoða hjá 
okkur og flestum finnst gaman að 
eyða deginum í Klausturskógum í 
Vatnsholtshlíð. Þar er hávaxnasti 
náttúrulegi birkiskógurinn á vest-
urlandi. Þar er gaman að vera í 
góðu veðri og hægt að fara í góðar 
lautarferðir.�

Fallegir fossar 
og skógur fyrir 
lautarferðir

Á Brennu, innarlega í Lund-
areykjadal við þjóðveg 52, 
er rekin ferðaþjónusta í húsi 
með þremur svefnherbergjum, 
rúmgóðri stofu og eldhúsi. Í 
húsinu eru tvö tvíbreið rúm og 
ein koja þannig að sex geta gist 
í rúmi. En það geta fleiri gist í 
húsinu, því nóg er þar af dýn-
um. Einnig er þar nóg af sæng-
um – en gestir þurfa að hafa 
með sér sængurlín.

 Húsráðandi, Jón Böðvarsson, segir 
eldhúsið vel búið áhöldum, bæði pott-
um, pönnum, diskum og hnífapörum 
og þar séu góð tæki, eldavél, ísskápur 
og örbylgjuofn.

Á baðherbergi er sturta en enn-
fremur fylgir heitur pottur húsinu. 
Þegar Jón er spurður hverjir gisti 
helst á Brennu, segir hann þjón-
ustuna vera fyrir gesti og gangandi. 
Mest sé þó um að fjölskyldufólk gisti 
þar og það séu lítil takmörk fyrir því 
hversu stórar fjölskyldur geti gist í 

húsinu. Einnig sé nokkuð um að fleiri 
en ein fjölskylda taki sig saman um 
að dvelja í húsinu, jafnvel í nokkra 
sólarhringa í senn, enda þægilegur 
staður til að hafa bækistöð þegar 
verið er að ferðast um Borgarfjarð-
arhéruð.

Frá Brennu er snertispölur inn 
á Langjökul, stutt að Gullfossi og 
Geysi, sem og á Snæfellsnesið og allt 
Borgarfjarðarhérað.

Í Fossatúni, einum fegursta 
staðnum við árnar í Borg-
arfirði, hafa hjónin Stein-
ar Berg og Ingibjör komið á 
fót einstakri ferðaþjónustu. 
„Við erum að leggja út í okk-
ar fjórða rekstrarár, að reka 
hér veitngahús og tjaldsvæði,“ 
segir Steinar. „Við settum upp 
tjaldsvæði með það í huga að 
þjóna þessum nýju hótelher-
bergjum sem fólk dregur á 
eftir sér á bílunum sínum og 
erum með mjög góða aðstöðu 
fyrir þau. Hér eru heitir, pott-
ar, sturtuaðstaða og mikil og 
f ín afþreyingar- og leikjaaðsta 
sem fólk hefur gaman af. Við 
erum með risa leikkastala, 
minigolfvöll og leiki sem fólk 
þekkir ekki, til dæmis „shuttle 
board,“ sem við köllum skrið-
kringlu og hefur verið mjög 
vinsæl hér.

Síðan rekum við veitingastaðinn 
Tímann og vatið sem hefur gengið 

mikið út á hópa sem koma hingað 
í óvissuferðir, vinnustaðafundi og 
slíkt. Við bjuggum til stuttmynd, 
með Friðþjófi Helgasyni, sem heitir 
Tónmilda Ísland og er ákveðin sam-
setning af íslenskri tónlist, sem við 
gerðum sjálf, og náttúrunni; í henni 
kallast náttúran og tónlistin á.“ 

Nánar um staðsetningu Fossatúns, 
segir Steinar: „Við erum staðsett við 
Grímsá, erum alveg á bakkanum, á 
einstökum stað sem er í andstöðu við 
umhverfislög í dag. Umhverfisvernd 
leyfir ekki lengur að byggt sé svona 
nálægt vatnsbakka. Hér var reist 
sláturhús í allt öðru lagaumvherfi 
árið 1956 og við byggjum á þeim 
grunni og rétti. Vegna þessa getur 
fólk setið í mikilli nálægð við nátt-
úrna.“

Steinar segist hafa uppgötvað að 
Tröllafossar heiti eftir tröllkonu sem 
er í klettunum við Fossadal. „Það 
hafði enginn hafði séð hana áður en 

við komum hingað. Ég lenti í sam-
bandi við þessa tröllkonu og skráði 
sögur sem hún sagði mér á bók sem 
kom út um síðustu jól og var mynd-
skreytt af Brian Pilkington. Við erum 
að þróa starfsemina hér í tengslum 
við þær upplýsingar sem koma fram 
í bókinni, meðal annars að búa til 
gönguhring og söguvettvang hér í 
kring. Í þessari sögu koma fram skýr-
ingar á ýmsum örnefnum í landinu. 
Ein skýringin sem kemur fram í sög-
unni kemur æði flatt upp á alla. Það 
er nafngiftin  á einhverjum fallegasta 
og fengsælasta veiðistað í ánni og 
heitir því sérstaka nafni Viðbjóður.

Aðspurður um hvernig gangi í 
Fossatúni, segir Steinar: „Hér er 
mikill uppgangur og gríðarleg aukn-
ing frá ári til árs. Við finnum að við 
höfum unnið okkur sterkan sess með-
al mjög margra – og aldrei meira en 
í sumar.“

Góður kostur fyrir 
stórar fjölskyldur

Á túninu við Tröllafossa

Handverksmunir úr 
þorskhausabeinum
Á Hóli í Hvítársíðu vinnur 
Edda Magnúsdóttir að gerð 
handverksmuna úr þorsk-
hausabeinum, en hún flutti 
að Hóli árið 1995 ásamt Páli 
Jónssyni eiginmanni sínum 
sem lést árið 2006.

Páll var húsasmíðameistari og 
þegar hann hætti kennslu árið 1995 
hafði hann kennt í 20 ár við Fjöl-
brautarskólann í Breiðholti, en Edda 
lærði tækniteiknun og síðar uppeld-
is- og kennslufræði í Kennaraháskóla 
Íslands og vann við myndmennta-

kennslu og leiðbeindi hún öldruðum 
þar til þau hjónin fluttu að Hóli. Þar 
hófust þau handa við að sinna hugð-
arefnum sínum og nefndu sig Hand-
verk frá Hóli.

Páll renndi muni úr íslenskum viði 
og tóku þau hjónin þátt í sýningum á 
Hrafnagili, í Laugardalshöll og síðar  
á Hóli og víðar.

Edda segir að hún hafi hætt að 
sinna handverki þegar bóndi hennar 
féll frá, en hún sé nú byrjuð aftur af 
fullum krafti og stefni að því að taka 
þátt í sýningu á Hrafnagili í ágúst 
næstkomandi.

Á norðanverðu Snæfellsnesi – 
miðja vegu milli Grundarfjarðar 
og Ólafsvíkur er ferðaþjónustan 
á Brimilsvöllum. Þar er boðið 
upp á skipulagðar hestaferðir 
– en þó ekki fyrir þá sem eiga 
leið um þjóðveginn – því eins 
og húsráðandi, Veronica Oster-
hammer, segir, þá byggir þjón-
ustan á hópum, að mestu leyti 
frá Þýskalandi, sem koma og 
dvelja á Brimilsvöllum í viku í 
senn. 

„Í hverjum hópi eru átta manns. 
Við sækjum hópinn til Reykjavíkur og 
skilum honum þangað aftur. Þetta eru 
ferðir þar sem allt er innifalið, bæði 
matur og gisting. Það er farið með 
hópana í útreiðartúra og aðaláherslan 
er á fjörurnar. Við förum í fjörurnar 
bæði norðan og sunnan megin á nes-
inu. Einn dagur af dvölinni er síðan 

notaður í að fara í Skoðunarferð um 
Snæfellsnesið og Breiðafjörðinn – og 
förum við þá gjarnan í hvalaskoðunar-
ferð.“ 

Veronica og eiginmaður hennar 
keyptu Brimilsvelli af tengdaforeldr-
unum og hafa rekið ferðaþjónustuna 
í níu ár. Hún segir að gengið hafi vel 
frá upphafi og að nánast sé fullbókað á 
Brimilsvöllum í sumar. „Hins vegar er 
fólk velkomið hingað til okkar, þótt það 
dvelji ekki hjá okkur,“ segir Veronica. 
„Brimilsvellir er gömul landnámsjörð 
og í túninu hjá okkur er gömul kirkja. 
Við erum sjávarmegin við þjóðveginn 
og hér er margt áhugavert að skoða. 
Það er hægt að fara í gönguferðir út 
á fuglabjarg og í landinu hjá okkur er 
ákaflega fallegt stuðlaberg.“

Fallegur 
áningarstaður
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Sæferðir í Stykkishólmi hefur 
yfir tuttugu ára reynslu í ferða-
þjónustu og siglingum um 
Breiðafjörðinn. Þeir eru ófáir 
Íslendingarnir sem hafa notið 
þeirra ævintýra sem siglingar 
Sæferða eru, hvort heldur eru 
að degi, eða kvöldi, í sjóstöng 
eða eyjaskoðun – eða bara 
yfir til Flateyjar og Brjáns-
lækjar. Markaðsstjóri Sæferða 
er Kristrún Konráðsdóttir. 
Hún segir fyrirtækið hafa það 
að markmiði að bjóða upp á 
skemmtilegar fjölskylduferðir.

 „Hvað styttri ferðir varðar, þá eru 
það Ævintýrasiglingin okkar, sem 
er fugla- og náttúruskoðunarferð. Í 
henni fær fólk tækifæri til að smakka 
ferska hörpuskel beint af hafsbotn-
inum. Með hörpuskelinni koma upp 
alls konar sjávardýr, krossfiskar, 
skeljar og krabbar sem krökkum 
finnst óskaplega gaman að skoða. 
Þessi ferð er í boði daglega og tekur 
aðeins rúma tvo tíma sem er alveg 
passlegur tími fyrir fjölskylduna.“ 
Það er vissulega hægt að mæla með 
þessari ferð en bónusinn í henni er 
allt það fuglalíf sem ber fyrir augu 
– ekki síst hafarnarhreiðrið sem er 
skoðað úr öruggri fjarlægð, þótt arn-
arhjónin eigi það til að lyfta sér til 
flugs á góðum dögum.

Sjóstöng og dagsferðir í 
Flatey

Önnur ferð sem nýtur mikilla vin-
sælda hjá Sæferðum er sjóstangaveiði 
sem farin er frá Stykkishólmi. „Við 
förum með litla hópa í þessar ferð-
ir,“ segir Kristrún,“og það myndast 
ávallt mjög skemmtilegt andrúmsloft 
um borð. Það veiðist vel, því hér er 
nóg af fiski og síðan bjóðum fólki að 
flaka fiskinn fyrir það þegar komið er 
í land – og þá getur fólk tekið aflann 
með sér og grillað. Þessar ferðir eru 

líka um tveggja tíma langar og því 
mjög hentugar fyrir fjölskylduna.“

Sæferðir bjóða einnig upp á dags-
ferðir út í Flatey með Ferjunni 
Baldri. Kristrún segir vinsældir eyj-
arinnar hafa aukist nokkuð í vor. 
„Flatey varð nokkuð fræg í vetur þeg-
ar Brúðguminn, kvikmynd Baltasar 
Kormáks kom út,“ segir hún. „Mynd-
in vakti verðskuldaða athygli og hún 
sýnir eyjuna í óskaplega fallegu ljósi. 
Það nýtur stöðugt meiri vinsælda að 
fara út í Flatey yfir daginn, eða jafn-
vel lengur og gista þá á Hótel Flatey, 
tjalda eða nýta sér bændagistingu 
sem er í boði á tveimur bæjum; Lækn-
ishúsi og Krákuvör.“

Það er yndislegt að gista á Hót-
el Flatey, sem er nýtt hótel í miðju 
þorpinu, í einstaklega vel uppgerðum 
húsum. Veitingasalurinn er í gamla 
samkomuhúsinu þar sem Flateying-
ar dönsuðu og skemmtu sér í marga 
áratugi og þar eru bornar fram dýr-
indis kræsingar. 

Vegna þeirra vinsælda sem Flatey 
nýtur, erum við farin að bjóða upp 
á leiðsögn í eyjunni. Þá er farið í 
klukkutíma göngu um eyjuna; kirkj-
an, gamla þorpið og náttúran skoðuð. 
Ferðin gefur skemmtilegt innsæi í 
sögu þessarar merku eyju.“

Og svo eru það sælkera-
ferðirnar

Þegar Kristrún er spurð hvort 
sælkeraferðir Sæferða hafi verið af-
lagðar, segir hún það af og frá. „Þær 
eru aðallega í boði fyrir hópa – en ein-
staklingar geta bókað sig í þær þegar 
búið er að ákveða slíka ferð. Þetta 
eru vanalega kvöldferðir sem taka 
um það bil þrjá og hálfan tíma og eru 
ákaflega skemmtilegar og því get ég 
lofað að það eru miklar kræsingar um 
borð.“ 

Ævintýraferðir um Breiðafjörðinn
Sæferðir bjóða upp á ævintýrasiglingar, dagsferðir í Flatey og margt fleira

Golfvöllur inni í 
bænum
Víkurvöllur í Stykkishólmi 
er níu holu völlurog nánast 
inni í bænum, rétt sunnan við 
tjaldsvæðið og Hótel Stykk-
ishólm. Náið samstarf hefur 
verið milli klúbbsins og tjald-
svæðisins og þjónar golfskál-
inn gestum tjaldsvæðisins 
að hluta, meðal annars með 
hreinlætisaðstöðu, sem og 
þvottavél og þurrkara sem 
eru við skálann. 

Það er ekki víða sem fólk getur 
sett upp tjaldvagninn og grillið, 
tekið fram golfkerruna og gengið út 
á völl. Leikið þar 9. holuna og um 
leið fylgst með hvort ekki sé allt í 
góðu standi á tjaldsvæðinu. Eftir að 
hafa fullvissað sig um að svo er og 
bjargað parinu, að geta sest niður 
á veröndinni á skálanum og notið 
veitinga og útsýnisins yfir völlinn 
og innanverðan Breiðafjörð.

Í tveggja mínútna göngufæri er 
svo íþróttamiðstöð bæjarins með 
frábærum sundlaugum og annarri 
aðstöðu � og ekki þarf einu sinni að 
fara yfir götu til að komast að henni 
frá tjaldsvæðinu.

Hótel Stykkishólmur stendur á 
hæðinni ofan við völlinn og tjald-
stæðið og í gamla bænum við höfn-
ina eru rómaðir veitingastaðir sem 
taka vel á móti kylfingum sem vilja 
heldur láta stjana við sig en hita 
upp grillið.

Berglín er verktakafyrirtæki 
í jarðvegsframkvæmdum sem 
er um þessar mundir að flytja 
frá Stykkishólmi. Helstu 
verkefni fyrirtækisins hafa 
verið hafnarframkvæmd-
ir í Grundarfirði, stækkun á 
litlu höfninni og landfylling 
þar. „Við reynum að sérhæfa 
okkur í grjótverkefnum, sjó-
vörnum og þess háttar,“ segir 
forsvarsmaður fyrirtækisins, 
Baldur Bergmann. Við gerum 
grjótgarðar og grjóthleðslur 
með vinnuvélum, og hrein-
lega allt sem viðkemur grjóti, 
sprengingum, grjótröðun og 
þess háttar – enda eru ein-
kunnarorð okkar: Við förum í 
grjótið fyrir þig.“ 

Ég er með einn af bestu grjótröð-
urum á landinu. Hann hefur starfað 
við þetta í yfir þrjátíu ár og á grjót-
garðana meira og minna í kringum 
landið. Innan hóps starfsmannanna 
er alveg áratuga reynsla.“

Hjá Berglín eru að jafnaði þrír til 
fimm starfsmenn. Baldur segir hægt 
að vinna við jarðvegsframkvæmdir 

og grjóthleðslu allt árið, því veðrátt-
an hafi svo lítil áhrif á grjótið.

Nú orðið er Berglín þó aðallega í 
undirverktöku fyrir stærri verktaka 
og vinnur í dag nær eingöngu fyrir 
Klæðningu, sem er með sínar að-
alstöðvar í Hafnarfirði. Baldur seg-
ir næg verkefni framundan, „næg 
verkefni út þetta og næsta ár.“

Hann segir jafnframt Klæðningu 
sennilega vera eitt tæknivæddasta 
fyrirtækið í landinu í dag, með mjög 
góðan og nýjan vélakost. „Við erum 
líka með nýjustu vélar, með svoköll-
uðum GPS staðsetningarbúnaði, 
þannig að men sjá alltaf í gröfunni 
hvar skurðurinn og rörin og allt á að 
vera. Við erum með nýjustu og full-
komnustu tæki sem völ er á í heim-
inum í dag.“

En þrátt fyrir fallega sjógarða, 
segir Baldur fyrirtækið ekki bundið 
við sjó. „Við höfum reynt að sérhæfa 
okkur í því sem snýr að grjóti og 
sprengingu . Við höfum verið uppi 
um öll fjöll og firnindi og erum til 
dæmis núna að vinna í grunninum 
í nýja Tónlistarhúsinu á Miðbakk-
anum í Reykjavík.“/

Fjöruhúsið á Hellnum er eitt 
af sérstæðustu kaffihúsum á 
landinu – staðsett í klettafjöru 
þar sem brimið hamast á stór-
grýti og jökulgamalli bryggju 
og í bjarginu færir fuglinn 
gargandi svöngum ungum sín-
um maðka og síli í gogginn. 

Það er eitthvað seiðandi við að 
sitja á verönd Fjöruhússins og fylg-
jast með óspilltri náttúrunni að verki 
um leið og maður gæðir sér á því lost-
æti sem þar er fram borið.

En þótt Fjörhúsið liggi hreint ekki 
í augum uppi, þegar ekið er eftir þjóð-
veginum á sunnanverðu Snæfellsnesi 
og fátt sem gefur það í skyn þegar 
beygt er niður veginn að Hellnum, 
er engu að síður stöðugur straumur 
gesta þangað. 

Sigríður Einarsdóttir rekur Fjöru-
húsið og er þetta ellefta sumarið 

hennar í fjörunni. Þegar hún er 
spurð hvernig henni hafi dottið í hug 
að opna kaffishús þarna, yptir hún 
öxlum og segir:„Húsið var hérna.“ 
– Hugmyndin var að minnsta kosti 
góð – og veitingarnar vel þess virði 
að staldra við hjá Sigríði. 

Fjöruhúsið er opið frá klukkan 
10.00 til 22.00 alla daga vikunnar og 
þar er hægt að fá sér fiskisúpu, böku 
eða pasta, nú eða kaffi, súkkulaði, 
te, bjór eða vínglas - og gæða sér á 
brauði, kökum og vöfflum með rjóma. 
Það er hægt að mæla með öllu á mat-
seðlinum.

Frá Fjöruhúsinu er bráðskemmti-
leg gönguleið yfir að Arnarstapa, að-
eins tveir og hálfur kílómetri – og á 
fallegu sumarkvöldi er vel þess virði 
fyrir þá sem dvelja á Arnarstapa í 
sumarhúsi eða tjaldiútilegu að fá 
sér göngutúr yfir að Hellnum til að 
snæða kvöldverð.

Við förum í grjótið fyrir þig

Kræsingar á 
klettaströnd
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Hótel Hellnar er einn af þessum 
ferðamannstöðum sem allir ættu 
að láta eftir sér að staldra við á, 
hvort heldur er til að gista eða fá 
sér að borða. Í friðsælu umhverfi 
við rætur Snæfellsjökuls lætur 
þetta fallega hótel lítið yfir sér 
– en býr yfir heilum hugsana-
heimi sem liggur ekkert endilega 
á lausu annars staðar í þjóðfélag-
inu. Þar er allt út pælt og útkom-
an er harla góð.

„Hótel Hellnar hefur verið um-
hverfisvottað frá 2002 og var 
fyrsta hótelið hér á landi til að fá 
umhverfisvottun,“ segir hótelstjór-
inn, Guðrún G. Bergmann. „Ein 
sérstaða okkar er sú að við erum 
í faðmi Snæfellsjökuls, í sex kíló-
metra fjarlægð frá þjóðgarðinum og 
við hliðina á Gestastofu hans. Hér 
eru flottar gönguleiðir alls staðar 
í kring, hvort heldur eru til fjalla 
eða fjöru – og góð aðstaða til fugla-
skoðunar. Ekki er óalgengt að sjá 
hvali hér  rétt fyrir utan ströndina, 
þá aðallega háhyrninga og hrefnur 
og niðri í fjörunni á Hellnum eru 
stundum selir.“

Áhugi heimspressunnar
Það er vissulega hægt að dunda sér 

við það daga langa að virða fyrir sér 
margt af því sem náttúran hefur upp á 
að bjóða – og fylgjast um leið með Jökl-
inum sem breytir stöðugt um ásýnd 
í breytilegu veður- og skýjafari. Svo 
er stutt í sund á Lýsuhóli þar sem er 
heitt ölkelduvatn í lauginni „með alls 
konar heilunareiginleikum,“ eins og 

Guðrún segir. 
Guðrún segir Jökulinn vera að 

fá heimsathygli þessa dagana. 
„Það á að frumsýna í sumar kvik-
myndina „Journey to the Centre 
of the Earth,“ ævintýramynd sem 
ætluð er fjölskyldunni og byggð er 
á sögu Jules Verne. „Hér hafa ver-
ið blaðamenn og sjónvarpsfólk frá 
Bandaríkjunum frá skemmtana-
iðnaðar-pressunni. Þau hafa tekið  
upp kynningarinnslög og skoðað 
svæðið, þannig að það má reikna 
með að það fái geysilega kynn-
ingu erlendis – og Jökullinn öðlist 
heimsfrægð á næstu vikum. Það er 
búið að hringja í mig frá BBC World 
Service og taka við mig viðtal vegna 
myndarinnar því þáttagerðarmenn 
vildu vita  hvernig sé að búa í þess-
ari nálægð við Jökulinn – þannig að 
heimspressan virðist vera dálítið 
spennt fyrir þessu.“

Ítalskur kokkur
Á Hótel Hellnum eru sjö herbergi 

með tvíbreiðum rúmum og þrettán 
með tveimur rúmum. Rúmin eru 
uppbúin og í öllum herbergjum er 
baðherbergi og sjónvarp. Og maturinn 
er alltaf lystugur og góður og alltaf 
óvænt reynsla. 

„Við leggjum áherslu á lífrænt hrá-
efni í matnum sem við erum með,“ 
segir Guðrún. „Ég er með ítalskan 
kokk hjá mér, sem ég fékk að láni 
frá ítölskum veitingastað í Edinborg. 
Hana hafði alltaf langað til Íslands 
og vinnuveitendur hennar ákváðu að 
gefa henni frí í fimm mánuði til að 
vinna hjá mér og ferðast um landið. 
Það má segja að það sé dálítið ítalskt 
yfirbragð yfir matseðlinum hjá okkur 
þessa dagana. Graziella fer út og týn-
ir kryddjurtir og grös i matargerðina. 
Hún býr allt til frá grunni, allar súpur 
og sósur og fólk hefur verið alveg yfir 
sig ánægt með matinn hjá okkur það 
sem af er sumri. En við leggjum ekki 
bara áherslu á lífræn hráefni í matn-
um, því hjá okkur getur fólk líka 
fengið lífræn hvítvín og rauðvín.“

Í Sögumiðstöðinni í Grund-
arfirði er meðal annars að 
finna sögu genginna kynslóða, 
afar sérstaka dótabúð og ljós-
myndasafn Cesils Bæringsson-
ar

Öllum finnst okkur gaman að láta 
segja okkur sögur – einkum þegar við 
hittum sögumann sem kann sitt fag. 
Ingi Hans Jónsson í Grundarfirði er 
einn af þeim – og ekki nóg með það 
heldur rekur hann þar Sögumiðstöð-
ina, einkar skemmtilegt „safn“ sem 
var opnað árið 2003 með lítilli sýningu 
og sölu á því sem kalla má sagnabók-
um af Snæfellsnesi. Síðan hefur mikið 
gerst.  

„Við höfum opnað eina sýning-
ardeild á ári frá 2003,“ segir Ingi 
Hans, „sú síðasta var opnuð núna í 
vor. Hér er fyrst og fremst verið að 
taka fyrir sögu síðustu aldar, hvern-
ig íslenska þjóðin þróaðist frá því að 
vera fátækasta þjóð Evrópu í það að 
verða sú ríkasta og þetta snýst mikið 
um að sýna virðingu þessum gengnu 
kynslóðum sem í rauninni mótuðu 
samfélagið okkar.“ 

Þróun vélbátanna
Í Sögumiðstöðinni er deild um þró-

un vélbátanna; hvernig þeirra áhrif 
voru á samfélagsbreytinguna og í 
framhalddi uppbygginguna á þétt-
býlinu og breytta heimilishætti. „Við 
erum með uppsett heimili frá upphafi 
síðustu aldar og þar er sýnt hvernig 
þjóðin bjó og fólki gert kleift að máta 
sig í þær aðstæður. Síðan fjöllum við 
um landbúnaðinn, vélvæðinguna og 
mannaflaþróunina þar. Og auðvitað 
erum við með eina sýningu um sögu 
Frakka á Íslandi, sem er hálfgerður 
útúrdúr – en tengd okkar sögu vegna 
þess að Frakkarnir voru mikið hér í 
Grundarfirði.“ 

Nýjasta viðbótin er Þórðarbúð sem 
er endurbyggð dótabúð frá 7. áratugn-
um og er leikfangaverslun. „Þórð-
arbúð var lítil sjoppa sem stóð hérna 
en breyttist á einhvern undraverðan 
hátt í dótaverslun fyrir jólinn,“ segir 

Ingi Hans. „Allir sem koma í hana 
verða börn aftur.

Upplifunarsvæði og kaffihús
„Í framhaldi af því byggðum við eins 

konar upplifunarsvæði fyrir börn, þar 
sem krakkar geta leikið sér og þeim er 
sagt frá leikjum með legg og skel og 
þess háttar. Þetta er alveg gríðarlega 
vinsælt. Ferðaþjónustan er ekkert 
alltof mikið að bregðast við börnum en 
við höfum einsett okkur að vera með 
safn sem er fyrir alla fjölskyduna. Það 
virðist vera að heppnast því hingað 
koma um tólf þúsund manns á ári.

Síðast en ekki síst, erum við með 
Bæringsstofu sem er ljósmyndasafn 
Bærings Cesilssonar og þar varðveit-
um við um 120 þúsund ljósmyndir frá 
Bæring sjálfum og um 20 þúsund ljós-
myndir frá öðrum. Þær eru allar eru 
allar á stafrænu formi og er rúllað í 
litlum kvikmyndasal sem er hér á 
opnunartíma Sömumiðstöðvarinnar. 
Þar getur fólk gengið inn hvenær sem 
er, sest niður og skoðað myndirnar á 
stóru tjaldi. 

Hér höfum við líka opnað mjög 
notalegt og fínt kaffihús, þar sem eru 
léttar veitinga. Það hefur tekist mjög 
vel til með kaffihúsið og það er þegar 
farið að njóta mikilla vinsælda.“ 

Langaholt er á sunnanverðu 
Snæfellsnesi er gamalgróið 
gistihús en þar hófst ferða-
þjónusta árið 1978. Eig-
andinn, Þorkell Símonar-
son – kallaður Keli – segir 
foreldra sína hafa rekið þar 
ferðaþjónustu til ársins 2006, 
en þá keypti hann fyrirtækið 
af þeim. 

Fram að þeim tíma hafði verið 
blönduð gisting í Langaholti en 
Keli réðist strax í breytingar. „Ég 
setti baðherbergi inn á öll herbergi 
og lagði niður eldunaraðstöðu sem 
hér hafði verið fyrir gesti. Nú erum 
við með veitingastað sem sérhæf-
ir sig algerlega í sjávarfangi frá 
svæðinu og þeir eru að elda hér til 
skiptis, Rúnar Marvinsson og Haffi 
sem kenndur er við Súkkat. Það 
komu engir aðrir til greina þar sem 
áherslan er á sjávarréttum.“

Ferðþjónustan í Langaholti hefur 
frá upphafi verið ætluð fjölskyldum 
og segir Keli enn svo vera. Fyrir 
utan gistihúsið, er þar tjaldstæði 

sem Keli segir vera gamaldags 
tjaldstæði með náttúru. Það eru 
salerni og vaskur á tjaldstæðinu og 
inni í gistihúsinu er sturta sem selt 
er í. En hvað gera fjölskyldur sér til 
dundurs í Langaholti?

„Hér er níu holu golfvöllur og 
hestagirðing. Svo er bara kría og 
fjara og sandur og krakkarnir verða 
óhreinir – og njóta sín til hins ýtr-
asta,“ segir Keli og bætir við: „Við 
erum núna með þriðju kynslóð af 
gestum. Við erum að fá fólk sem 
kom hingað sem börn og unglingar, 
kom síðar meir með börnin sín og 
eru enn að koma með þeim – og að 
sjálfsögðu með barnabörnunum.“ 

Í Langaholti er fullt að gera og 
segir Keli allmikið bókað fyrir sum-
arið. Og hvað sundlaug varðar, segir 
hann: „Það er sundlaug á Lýsuhóli, 
í sex kílómetra fjarlægð, annáluð 
fyrir undarlegt útlit og afburða gott 
vatn. Í henni er heitt ölkelduvatn og 
mjög lifandi, svo ekki sé meira sagt 
– en ákaflega heilnæmt fyrir húð og 
hár og heilsu.“

Sögumiðstöðin í Grundarfirði 

Lifandi sagnaheimur

Ferðaþjónustan í Langaholti

Hefur alltaf verið ætluð 
fjölskyldufólki

Við ræturnar á heimsfrægum jökli
Hótel Hellnar leggur áherslu á lífrænt hráefni og var fyrst 
íslenskra hótela til að fá umhverfisvottun
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Unnur Davíðsdóttir, löggild-
ur fótaaðgerðafræðingur, er 
með fótaaðgerðastofu á Dval-
arheimili aldraðra í Borg-
arnesi, og auk venjubundinna 
fótaaðgerða býður hún á stof-
unni sinni meðal annars upp á 
að þynna þykkar neglur, fjar-
lægja harða og sprungna húð 
og líkþorn, sérsmíða spangir 
á niðurgrónar neglur, ráðlegg-
ingar við sveppasýkingu í húð 
og nöglum, auk persónulegrar 
ráðgjafar um fóthirðu, skó-
fatnað og fleira.

“Fótaaðgerðir eru jafn fyrir konur 
sem karla,” segir Unnur, sem hóf 
nám í fótaaðgerðum í Danmörku í 
Randres tekniske skole í maí 1998.

“Bærinn Randers var í um 1,5 klst 

fjarlægð frá bænum Horsens þar sem 
ég bjó og því voru oft langir dagarnir 
þegar búið var að keyra í og úr skóla 
og stunda heimanámið dag hvern. Úr 
Randers tekniske skole útskrifaðist 
ég síðan í desember 1999. Eftir nám 
vann ég svo í eitt ár á fótaaðgerða-
stofu í Horsens, bænum þar sem ég 
bjó. Loks flutti ég svo heim til Íslands 
árið 2000 og vann þar hjá Fótaað-
gerðastofu Óskar og Helgu á Háa-
leitisbraut í Reykjavík, sem nú heitir 
Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur,” segir 
Unnur.

Eftir um eins árs viðdvöl í Reykja-
vík lá svo leið Unnar til Grundarfjarð-
ar þar sem hún opnaði eigin stofu og 
hefur hún starfað sjálfstætt upp frá 
því. Nú er hún hins vegar flutt í Borg-
arnes, sem er hennar heimabær.

Fótaaðgerðir fyrir 
konur og karla

Hjónin Svala Jónsdóttir og 
Agnar Jónasson hafa rekið 
tjaldvagnaleiguna í Stykk-
ishólmi frá árinu 2000 og að 
sögn Agnars hefur rekstur 
hennar gengið mjög vel.

“Við erum með fjórtán Combi 
Camp vagna til leigu og svo bættum 
við einu hjólhýsi við í fyrra sem leig-
ist mjög vel,” segir Agnar.

Leiguverð á tjaldvögnum er 26.000 
krónur á viku en helgarleiga er 13.000 

krónur. Hjólhýsið er af gerðinni Eldo-
rado Luxe 546 af árgerð 2007.  Það er 
sex manna með rúmfatnaði og borð-
búnaði. Hægt er að skoða myndir af 
tjaldvögnunum og hjólhýsinu á www.
tjaldvagn.is

 
Síðastliðinn vetur keyptu þau hjón-

in fyrirtækið Helluskeifur frá Hellu 
sem er nú eina skeifuframleiðslan 
hér á landi.

“Við byrjuðum að framleiða og selja 
í mars og það seldist ágætlega í apríl 
og enn betur í maí. Síðan varð alger 
sprenging í júní og við höfum varla 
haft undan að framleiða. Við erum 
mjög ánægð með viðtökur hjá hesta-
mönnum sem vilja standa vörð um 
íslenska framleiðslu. Við erum tvö 
við vinnsluna enn sem komið er og 
vonumst til að fá vél til að gera upp-
slátt fyrir veturinn. Allir geta pantað 
skeifur beint frá okkur við sendum 
um allt land,” segir Agnar. Heimasíð-

an fyrir skeifuframleiðsluna er www.
helluskeifur.is

Einnig framleiða þau hjónin og 

selja rúlluskera sem er þeirra upp-
finning, en rúlluskerarnir eru notaðir 
til að skera í sundur heyrúllur.

Tjaldvagnaleiga og skeifuframleiðsla

Við Nesveg 1 í Stykkishólmi er 
Nesbrauð, bakarí og konditorí 
sem Hrefna Gissurardóttir hef-
ur rekið frá því 2004. Reynd-
ar  hefur alltaf verið bakarí í 
Stykkishólmi frá því 1904 – en 
ekki í húsinu við Nesveginn.  

„Þetta er bakarí með konditori,“ 
segir Hrefna. „Við erum með létt-
ar veitingar; súpur, pastarétti og 
smurt brauð og fólk getur hvort 
heldur borðað á staðnum eða tek-
ið með sér – en hér inni í konkdi-
toríinu erum við með pláss fyrir 
tuttugu gesti.

Síðan erum við með stóran pall 
fyrir utan húsið. Á góðum dög-
um er oft margt um manninn 
hjá okkur og þá er stuð á pall-
inum. Á Dönskum dögum hér 
í Stykkishólmi höfum við haft 
opið allan sólarhringinn – og 
það vekur mikla lukku. Við erum 
rétt við tjaldstæðið og fólk kemur 
þá gjarnan við hjá okkur á leið í 
tjöldin, um miðja nótt eða undir 
morgunn, til að fá sér súpu. Ef við 
höfum ekki tilbúna súpu, spyrjum 
við bara hvaða súpu fólk vill – og 
eldum hana.“

Og brauðúrvalið er gott í Nes-
brauðum. Hrönn segist vera með 
frábæran bakara. „Við erum með 
allar tegundir af brauði og það er 
allt bakað hér á staðnum. Vinsæl-
ustu brauðin hafa verið Nesbrauð, 
sem er súrdeigsbrauð með spelti 
og síðan er Miðjarðarhafsbrauð-
ið okkar ákaflega vinsælt. Um 
helgar aukum við fjölbreytnin og 
erum þá með meira af suðrænu 
brauði, eins og hvítlauksbrauð, 

tómatbrauð og slíkt.
En það sem er alvinsælast eru 

ástarpungarnir. Ég held að við 
séum eina bakaríið á landinu 
sem selur nýsteikta ástarpunga 
og kleinur alla daga. Af einhverj-
um ástæðum hafa ástarpungarnir 
okkar lent inn í ferðamannabækl-

ingum og það er algengt hingað 
komi útlendingar, með bækling í 
höndum, og biðji um „asatarap-
unga,“ 

Í Nesbrauðum er opið alla dag, 
frá klukkan 08-18 frá mánudög-
um til föstudaga og frá 08-17 á 
laugardögum og sunnudögum.

Ástarpungar í Hólminum

 Á mynd eru Svala, Agnar og dóttir þeirra Guðrún Bergmann, sem sér um að pakka 
skeifunum.

Það safn sem er hvað skemmti-
legast að heimsækja á Íslandi er 
tvímælalaust Hákarlasafnið í Bjarn-
arhöfn á norðanverðu Snæfellsnesi. 
Á safninu eru bátar og verkfæri sem 
notuð voru til hákarlaveiða- og verk-
unar hér fyrr á tímum, auk þess sem 
að í Bjarnarhöfn er hákarlaverkun. 
Punkturinn yfir i-ið í heimsókn á 
safnið eru þó feðgarnir, Hildibrand-
ur Bjarnason og Guðjón Hildibrands-
son, sem kunna sögu hákarlaveiða 
fram og aftur – eru óþreytandi við 
að spjalla við gestina og gefa þeim að 
smakka hákarl og harðfisk á meðan 
þeir segja sögu þeirra ótal hluta og 
muna sem í safninu eru. Stundum 
segja þeir líka sögur úr Eyrbyggju. 
En hvaða sögur sem þeir segja, þá 
eru þeir bráðskemmtilegir „original-
ar.“

Þegar Guðjón er spurður hvað-
an munirnir á safninu koma, segir 
hann: „Safnið er nánast allt tengt 
minni fjölskyldu, þótt eitthvað sé 
hér af öðrum gripum. Hérna tökum 
við á móti einstaklingum og hópum, 
sem við bjóðum upp á hákarl og 
harðfisk í smakk, auk þess sem við 
erum með úrvals hákarl og harðfisk 

til sölu allan ársins hring.
Feðgarnir í Bjarnarhöfn hafa 

nýlokið við að stækka safnið, úr 35 
fermetrum í 250 fermetra. „Aðsókn-
in hefur verið að aukast svo mikið 
á seinustu árum,“ segir Guðjón, „að 
það var bara um tvennt að ræða: 
Annað hvort að setja stoppskilti við 
veginn, eða stækka safnið. 

Við stækkunina náðum við að 
bæta hlutum inn á safnið sem við 
gátum ekki haft til sýnis áður. Þar 
á meðal eru ýmis veiðarfæri og og 
eldgömul verkfæri og Síldin, gamalt 
hákarlaskip sem afi minn átti – og 
við erum ákaflega stoltir af. Við get-
um sinnt gestum safnsins mun bet-
ur en áður eftir stækkunina, bæði 
hópum og einstaklingum. 

Við viljum helst ná að tala við alla 
sem hingað kom og benda fólki á 
möguleika þess að njóta heimsókn-
arinnar enn betur. Hákarlinn hefur 
auðvitað mikið aðdráttarafl fyrir fólk 
og flestum finnst óskaplega gaman 
að fá að ganga hér upp að hákarla-
hjallinum. En hér í Bjarnarhöfn er 
óskaplega fallegt og vel þess virði að 
ganga hér um, niður að sjónum og 
meðfram fjallinu.

Hjá hákörlunum í Bjarnarhöfn
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Félagsheimilið á Klifi í Ólafs-
vík er eitt stærsta samkomu-
hús utan Reykjavíkur. Þar eru 
fjórir salir sem taka allt frá 70 
,upp í 300, manns. Það er Snæ-
fellsbær sem á húsið en um 
reksturinn sjá Emanúel Ragn-
arsson og dóttir hans, Unnur 
Emanúelsdóttir. 

Emanúel segir félagsheimlið að-
allega leigt út fyrir hópa – og sérlega 
vinsælt sé að halda þar ættarmót, 
enda sé mjög gott tjaldstæði við hlið-
ina á húsinu. „En hér er líka kjörið að 
halda ráðstefnur og alls konar fundi, 
vegna þess að við erum með fullkom-
inn fundabúnað í öllum sölunum. Og 
að sjálfstögðu eru haldin hér þorra-
blót, árshátíðir, sjómannadagshátíð-
ir, stórafmælisveislur og slíkt.“ 

Hvað taldstæðið varðar, þá er þar 
aðgangur að heitu og köldu vatni, 
sturtu og salerni – en Emanúel bend-
ir á að einnig sé verið að gera nýtt 
tjaldstæði inni í bænum sjálfum.

Félagsheimilið á Klifi var vígt árið 
1987, á þrjú hundruð ára verslunar-
afmæli Ólafsvíkur, sem var fyrsta 
pláss á landinu sem varð verslunar-
staður. Og Emanúel segir ýmislegt 
hægt að gera í Ólafsvíkinni. „Hér er 
Fiskasafn sem krökkum finnst einkar 
gaman að skoða. Svo er það gamla 
Pakkhúsið, sem er safnahús. Hér eru 
góðar gönguleiðir og mikið af nýjum 

göngustígum sem er verið að gera 
hér um bæinn. Við erum með mjög 
góða innisundlaug með heitum pott-
um. Síðan er auðvitað hægt að keyra 
um allt nesið þar sem eru endalausar 
náttúruperlur og yfrið nóg af afþrey-
ing. Nú, fyrir þá sem ekki vilja gista 
í tjöldum, þá er góð gistiaðstaða hér 
á hótelinu.“

Hótel Hellissandur er þægilegt 
þriggja stjörnu hótel með tutt-
ugu tveggja manna herbergj-
um. Hótelið var byggt árið 
2001 og hefur herbergi sem 
sinnir þörfum fatlaðra eins og 
best verður á kosið. Það þarf 
vart að taka fram að útsýnið er 
einstakt enda hótelið staðsett 
í þjóðgarðinum Snæfellsjök-
ull, við litla á, Höskuldsá, sem 
rennur í gegnum Hellissand. 

Hótelstjóri er Jón Arnar og segir 
hann öll herbergin með sér baðher-
bergi, sjónvarpi, síma, útvarpi og 
þráðlausu netsambandi. „Við hugs-
um vel um okkar gesti, ekki síst þá 
yngstu, því við erum með úrval af 
bókum og leikföngum inni og úti fyr-
ir börnin. Ennfremur fá gestir okkar 
frítt í sundlaug Snæfellsbæjar í Ól-
afsvík,“ segir hann.

Veitingastaðurinn á hótelinu býð-
ur upp á rétti dagsins alla daga. „Við 
sérhæfum okkur í sjávarfangi en auð-
vitað er einnig hægt að fá lambakjöt 
og grænmetisrétti – og ef þú þarft sér-
fæði, til dæmis vegna mjólkuóþols, þá 
læturðu okkur bara vita,“ segir Jón 
Arnar. Auk þess býður hótelið upp á 

morgunverð fyrir þá sem þess óska og 
þar er einnig hægt að fá kaffi og með 
því allan daginn. Kvöldverður er bor-
inn fram frá 18.30 til 22.00 og barinn 
er opinn til miðnættis. 

Hótel Hellissandur rekur einnig 
tjaldstæðið á Hellissandi, en það er 
staðsett „hinum megin við götuna, 
eins og Jón Arnar segir. „Þar er 
salernisaðstaða og kalt vatn. Í ná-
grenninu er bensínstöð og stutt í al-
menningssamgöngur, til Ólafsvíkur, 
Stykkishólms og Reykjavíkur.“ Hvað 
aðra þjónustu varðar segir Jón Arnar 
að þvottur og þurrkun séu á hótelinu. 
Þar sé einnig hægt að fá morgunverð-
arhlaðborð, sem og allar aðrar mál-
tíðir.

Veiðiár ehf. er fyrirtæki sem 
er með Staðarhólsá og Hvolsá 
í Saurbæ í Dalasýslu á leigu. 
Leigutakinn, Kristjón Sig-
urðsson segir árnar aðallega 
bleikjuár en þarna sé líka lax, 
þótt lítið hafi verið af honum 
fram á seinustu ár. „Hins vegar 
höfum við verið að auka laxinn 
seinustu tvö árin. Það komu 
um 700 fiskar upp úr ánum í 
fyrra, þar af voru um hundr-
að og fjörutíu laxar og nálægt 
hundrað og áttatíu árið áður.“ 

Til að fá veiðileyfi í Staðarhólsá 
og Hvolsá er auðveldast að hafa 
samband í gegnum netfangið, 
ks@rafal.is eða í gsm síma sem er 
892-9034.

„Þetta er þriðja árið sem við 
leigjum árnar,“ segir Kristjón. 
„Ástæðan er sú að ég er einn af 
eigendum að vatnsréttindum og 
var í stjórn veiðifélagsins sem á 
árnar. Síðan kom upp sú staða að 
ákveðið var að bjóða þær út og ég 
bauð í þær.“ 

Þegar Kristjón er spurður hvort 
veiðileyfi í ánnum sé dýrt, segir 
hann: „Það held ég nú ekki. Þetta 
er ekki bara fyrir Svisslendinga 
eða milljónera. Við erum að selja 
stöngina á allt að 26 þúsund fyr-
ir daginn. Það eru fjórar stang-

ir leyfðar í árnar – sem eru eitt 
vatnasvið – samanlagt 123 fer-
kílómetrar. Við getum ekki ráðið 
þarna veðri, vatni og veiði, en höf-
um lagt áherslu á að auka þægindi 
þeirra sem koma á svæðið. Við 
höfum lagað veiðihúsið mikið og 
bætt til að auðveldara sé að ganga 
um það og fólki líði þar betur. Við 
fyrirhugum að gera enn meira, til 
að gera staðinn áhugaverðari fyrir 
fjölskyldur og einstaklinga.“ Í hús-
inu eru fjögur tveggja manna her-
bergi og tvö eins manns herbergi. 
Þar er líka mjög góð borðstofa og 
nýtt eldhús sem er vel búið tækj-
um.

Kristjón segir ekki uppselt í árn-
ar í sumar. „við eigum einhverja 
daga í byrjun júlí og einhverja 
í enda september, sem er ekki 
slæmt, því þetta eru síðsumarsár 
og oft góð veiði á þessum tíma.“

Veiðihúsið er tæplega þrjátíu 
kílómetra frá Búðardal, vestan 
við Svínadal. Áin sem rennur til 
vesturs í Svínadal rennur í Hvolsá 
og þar veiðist bæði bleikja og lax. 
„Þetta er þokkalega góður matfisk-
ur,“ segir Kristjón. „Bleikjan þarna 
er mjög skemmtileg og veiðist líka 
langt fram eftir hausti.“

Veiðist langt fram eftir hausti

Félagsheimilið á Klifi

Vinsælt fyrir ættarmót 
og ráðstefnur

Hótel Hellissandur

Vel hugsað 
um gestina
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894-8090
Snorri Maggi

694-9999

Byggingalóðir á frábæru verði
Til afhendingar strax

Einnig fáanleg fokheld hús
     Einbýli frá 22 milljónir

Kynntu þér greiðslu & lánafyrirkomulag hjá sölumönnum 
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Eyja- og Miklaholtshreppur 
nær frá Haffjarðará og rétt inn 
fyrir Vegamót á Snæfellsnesi, 
þaðan sem ferðalangurinn á val 
um það að keyra áfram út nes-
ið að Snæfellsþjóðgarðinum, 
eða beygja yfir Vatnaleiðina í 
átt að Stykkishólmi og Grund-
arfirði. Íbúar í sveitarfélaginu 
eru hundrað og þrjátíu og seg-
ir oddviti hreppsins, Eggert 
Kjartansson, ákaflega gott að 
búa þar. „Það er rúmt um okk-
ur. Hér býr mjög gott fólk og við 
erum stutt frá öllu, stutt frá sjó 
og stutt frá fjalli, stutt frá höf-
uðborgarsvæðinu.“

Hreppurinn markar upphaf 
Snæfellsness, þess sögulega svæð-
is með tilheyrandi vígum og blóðs-
úthellingum, framhjáhaldi og 
draugum, náttúruhamförum og 
látum – en ekkert af þessu virð-
ist hafa snert þessa friðsælu sveit 
– enda er það svo að þegar keyrt 
er um hana, lendir maður nánast 
í hugleiðsluástandi. Hún er svo 
kyrr. 

Stuðlaberg og ölkelda
Hér hefur alltaf verið friður og 

ró,“ segir Eggert. „Snæfellsjökull 
blasir við okkur og það er ákaflega 
notalegt að búa hérna. Hvað ferða-
menn varðar, þá er svæðið kjörið 
fyrir þá sem vilja taka sér lang-
an tíma til að njóta og upplifa að 
þeir séu einir í heiminum. Það er 
auðvelt að gleyma öllu stressi og 
skarkala í þessari yndislegu sveit. 
Á svæðinu eru náttúruperlur eins 
og Rauðamelsölkelda en rétt hjá 
henni er hið fagra Gerðuberg sem 
er stuðlaberg. Þekktastar eru þó 
Löngufjörur, ein vinsælasta reið-
leið landsins og í hreppnum eru 
ótal gönguleiðir. Þær eru ekki 
merktar en nokkuð augljósar og 
vinsælt er að ganga á Ljósufjöll.“

Eggert segir ferðamenn koma 
í hreppinn til að njóta. „Hér eru 
tvær af fallegustu laxveiðiám 
landsins, Straumfjarðará þar sem 
við vorum að vígja nýtt hús í júní. 
Veiðifélagið byggði veiðihúsið og 
síðan er leigutaki sem leigir ánna 
með húsum og öllu. Ég get alveg 
fullyrt að það sé  í hópi með þeim  
glæsilegustu veiðihúsum á land-
inu. Síðan erum við með Haffjarð-
ará sem skilur Borgarbyggð og 
okkur að. Hún er að hálfu í þessu 
sveitarfélagi og er perla í þessum 
geira. Einnig eru hér minni ár, til 

dæmis Núpá og Laxá í Eyja- og 
Miklaholtshreppi. Þar er  aðallega 
bleikja, þótt stundum sé hægt að 

krækja þar í lax. Það veiðast um 
fjörutíu til fimmtíu laxar þar á 
ári.“

Vel búin tjaldsvæði
Hvað gistingu varðar þá má benda 

á Hótel Eldborg í Laugagerðisskóla. 
Þar er hótelrekstur yfir sumartím-
ann, fyrir hestahópa og ættarmót, 
auk þess sem tekið er á móti hópum 
frá ferðaskrifstofum. Það er hvort 
heldur hægt að fá uppbúið rúm eða 
svefnpokapláss. Á hótelinu er boðið 
upp á veitingar. 

Við Laugagerði er líka tjaldstæði. 
Eggert segir það tvískipt; annars 
vegar er hægt að tjalda við íþrótta-
húsið, hins vegar við skólann og þar 
er rafmagn fyrir húsbíla og aðgang-
ur að salerni og sturtum. 

„Síðan erum við með félagsheim-
ili sem við leigjum út fyrir ættarmót 
og hópa. Það er félagsheimilið 
Breiðablik, sem nýtur mikilla vin-

sælda – enda aðstæður góðar hér í 
sveitini fyrir fjölmenna hópa sem 
vilja fá að vera í friði. Á Vegamótum 
er svo rekin sjoppa og þar er seldur 
skyndimatur. Þar er gott að koma 
við til að velta fyrir sér hvaða perl-
ur á Snæfellsnesi best sé að skoða 
fyrst. „

Hestabúgarðar
Eggert segir hreppinn reka 

grunnskóla. „Það er Laugagerð-
isskóli sem við rekum með Borg-
arbyggð. Við tilheyrum Heilsugæsl-
unni í Borgarnesi en sjáum sjálf um 
heimilishjálp við aldraða og höfum 
síðan aðgang að dvarlarheimilinu í 
Borgarnesi. Við eigum í því, ásamt 
Borgarbyggð og Skorradalshreppi.“

Eggert segir mestu traffíkina í 
hreppnum felast í hestamönnum. 
�Það er stöðug auknin á þeim hér 
um Löngufjörurnar – en í hreppn-
um eru líka tvær hestamiðstöðvar. 
Önnur þeirra er í Söðulsholti. Þar 
var byggð reiðhöll fyrir nokkrum 
árum og þar er fólk í vinnu við að 
temja hesta og halda námskeið. 
Hin er í Hrísdal.  Húsbændur þar 
breyttu fjárhúsunum í hesthús og 
hlöðunni í litla reiðskemmu. Þarna 
er tamingastöð og mikið að gera. Í 
Hömluholtum eru bændur síðan 
með eigin ræktun og selja mikið af 
sínum hestum til til útlanda.“

Falleg sveit með löngum 
fjörum og ljósum fjöllum
Í Eyja- og Miklaholtshreppi hefur alltaf ríkt ró og friður og þar er mannlíf notalegt

Þekktastar eru 
þó Löngufjörur, 
ein vinsælasta 

reiðleið landsins 
og í hreppnum 

eru ótal 
gönguleiðir.
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Dalabyggð var sögusvið mik-
illa tíðinda til forna, eins og 
fram kemur í Sturlungu og Ei-
ríks sögu rauða – að ógleymdri 
hinni óviðjafnanlegu Laxdælu. 
Þegar ekið er um héraðið get-
ur þó verið erfitt að ímynda 
sér að þar hafi einhverjir blóð-
ugustu viðburðir sögunnar átt 
sér stað, svo blóðugir að konur 
gripu til vopna og heilu skipsá-
höfnunum var drekkt með 
göldrum. Núna eru þar frið-
sæl héruð og fátt sem minnir á 
vígatíma – nema ef vera skyldu 
Eiríksstaðir og þau skilti sem 
verið er að setja upp í sveit-
arfélaginu til að merkja við-
burði úr fornum sögum.

Helga H. Ágústsdóttir sér um 
ferða-, menningar- og markaðsmál 
í Dalabyggð og segir þar sé mannlíf 
gott í dag. Þar búa 710 manns, þar af 
270 í Búðardal. „Við erum mátulega 
stutt eða langt frá Reykjavík  eftir því 
hvernig á það er litið og höfum allt 
til alls,“ segir Helga. „Við erum með 
góða heilbrigðisþjónustu og erum að 
leggja síðustu hönd á byggingu leik-
skóla, en auk þess höfum við tvo góða 
grunnskóla í sveitarfélaginu og tón-
listarskóla. Hér er gott fyrir börn að 
alast upp, hér er hægt að æfa flestar 
íþróttir árstíðabundið en á veturna er 
kennt bæði badminton og  glíma og  
erum við Dalamenn stoltir af árangri 
unga fólksins okkar í þeim greinum. 
Gróska er hér í hestamennskunni og 
stendur til að reisa í Búðardal reiðhöll 
hjá nýjum keppnisvelli Hestamanna-
félagsins Glaðs. Hér eru starfandi 
nokkrir kórar, harmonikkuklúbbur, 
leikfélag,  kvenfélög, ungmennafélög 
og fleira.“

Vinna að sjálfbærri þróun
„Hér er gríðarlega fallegt og 

náttúran ósnortin. Það er mikið og 
fjölbreitt fuglalíf, oft má sjá erni 
fljúga hér um og töluvert er um sel í 
Hvammsfirði.  Hér má stunda veiðar 
í bæði ám og vötnum víða í héraðinu � 
og reiðleiðir eru hér góðar. 

 Í Dalabyggð er engin stóriðja og 
er það von mín að við getum orðið 
Green Globe samfélag eins og ná-
grannar okkar á Snæfellsnesinu í 
náinni framtíð.  Í dag erum við að 
vinna að Staðardagskrá 21, sem er 
velferðaráætlun fyrir sveitarfélög um 
þau verk sem þarf að vinna í samfé-
laginu til að nálgast markmiðið um 
sjálfbæra þróun og er það skref í rétta 
átt í umhverfismálum hér í Dölum.

Við erum þegar byrjuð að huga að 
því markmiði, með því, meðal annars, 
að taka þátt í „Staðardagskrá 21,“ 
sem leggur áherslu á að gera smærri 
samfélög sjálfbær og náttúruvæn. 
Það hafa ýmis sveitarfélög verið að 
taka þátt í þessu verkefni.“

Brátt í þjóðleið
Dalabyggð er landbúnaðarhérað. 

Hér eru bæði stór kúabú og fjárbú 
enda gott beitarland í grösugum Döl-
unum. Í Búðardal er mjólkurstöð og 
þjónustukjarni fyrir sveitarfélagið, 
hárgreiðslustofur, bifreiðaverkstæði, 
trésmiðja, pósthús, banki, ÁTVR, 
Samkaupsverslun,  blómabúð og fl.  
Á Skriðulandi í Saurbæ er verslun og 
veitingasala. 

Dvalaheimilið Silfurtún er stað-
sett í Búðardal og í nýju húsnæði í 
Suðurdölum er Hjúkrunarheimilið 
Fellsendi, en eru þetta hvort tveggja 
stórir vinnustaðir. Helga er sammála 
því að Búðardalur hafi verið dálít-
ið úrleiðis hvað þjóðveginn varðar 
fram til þessa en á því verði breyt-
ing innan tíðar. „Við horfum dálít-
ið til þess núna að við verðum inni 
í aðalleiðinni til Vestfjarða þegar 
Arnkötludalurinn opnar, sem mér 
skilst að verði í haust.“  Síðastlið-
inn vetur voru stofnuð samtök sem 
við köllum Breiðarfjarðafléttuna, en 
þetta er ferðamálaklasi þar sem fyr-

irtæki við Breiðarfjörð starfa saman, 
í samkeppni við uppbyggingu á ferða-
málum á þessu svæði og eru nokkrir 
ferðaþjónustuaðilar hér í Dalabyggð 
þátttakendur.  En hvað annað er fyr-
irliggjandi?

„Við erum á gríðarlegu sagnasvæði. 
Hér er sagan á hverjum hól, hvar sem 
þú kemur niður í gegnum aldirnar, 
allt frá Auði djúpúðgu, allri Laxdælu, 
Sturlungu og Eiríkssögu. 

Í vetur höfum við verið að vinna 
að því að gera Laxdælu sýnilega.  
Hönnuð hafa verið söguskilti og 
verða sögustaðir merktir í máli og 
myndum á tveimur tungumálum. 
Þetta er bara upphafið að því átaki 
hjá okkur að merkja staði og setja 
upp skilti. Við völdum fimm staðir 
í ár, Krosshólaborg, þar sem sagt er 
frá landnámi Auðar djúpúðgu, Laug-
ar, þar sem draumum Guðrúnar eru 
gerð skil, Svínadalur og víg Kjartans, 
Búðardalur, heimkoma Höskuldar 
með Melkorku og Hrútsstaðir þar 
sem sagt er frá Hrúti og viðureign 
hans annars vegar við Eldgrím sem 
hann drap, áttræður að aldri og hins-
vegar galdrahyskið Kotkel og Grímu. 
Næsta ár er stefnt að örðum fimm 
skiltum, en af nógu er að taka í þess-
ari skemmtilegu sögu sem Laxdæla 
er. 

Nýtt safn í Búðardal
Flaggskip Dalamanna í menning-

artengdri ferðaþjónustu eru auðvitað 
Eiríksstaðir í Haukadal. „Ástæðan 

fyrir því að Eiríksstaðir voru byggð-
ir upp þarna,“ segir Helga, „er sú að 
þarna eru  rústir frá 970 til 980, þar 
sem talið er að Eiríkur rauði hafi búið 
og sonur hans, Leifur heppni, hafi 
fæðst. Á Eiríksstöðum hefur verið 
reist tilgátuhús sem er víkingaskáli 
og þar er, allt sumarið, fólk í klæðum 
frá fornum tíma sem segir gestum frá 
sögunni. Þetta er kallað lifandi safn 
og þangað er mjög gaman að koma 
með börn, því þetta er staður þar sem 
þú mátt snerta og prófa.“ 

Niðri við höfnina í Búðardal stend-
ur ákaflega fallegt nýuppgert hús sem 
nefnist Leifsbúð, en hún hýsir upp-
lýsingamiðstöð ferðamanna og þessa 
dagana er verið að leggja lokahönd á 
opnun Vínlands og landafundasýn-
ingu frá Þjóðmenningarhúsinu, en 
þar eru landafundum þeirra feðga 
Eiríks rauða og Leifs heppna gerð góð 
skil.  Þar má einnig finna stórt upp-
hleypt landakort af Dalabyggð, þar 
sem sögustaðirnir eru merktir inn. 
Þar geturðu skoðað sögusviðið, bæði 
úr Eiríkssögu, Laxdælu og Sturlungu 
ofl..“

Í Leifsbúð er rekið kaffihús og má 
þar kaupa bæði súpu og léttar veigar 
og geta ferðalangar komist í samband 
við internetið þar.

Hefðbundin fjölskylduhátíð 
– með víkingum

 „Til nokkurra ára hefur Leifshá-
tíðin verið haldin á Eiríksstöðum en 
á því verður breyting að þessu sinni. 
„Við færðum hátíðina inn í Búðardal 
þetta árið – og ætlum að kalla hana 

�Heim í Búðardal.“  Hátíðin verður 
haldin 12. júlí og eru allir velkomnir 
heim í Búðardal, og sérstaklega burt-
fluttir Dalamenn boðnir velkomnir á 
hátíðina. Þetta er svolítil nostralgía 
hjá okkur því við erum jú að vísa í 
textann sem Lonly Blue Boys sungu 
um árið og komu okkur á kortið,  
hljómsveitin Ábrestir hefur verið að 
æfa lögin þeirra fyrir dansleik há-
tíðarinnar.  Einn af dagskrárliðum 
hátíðarinnar öldungamót í frjálsum 

íþróttum og á að fá gamlar kempur 
til að koma og sýna hvað í þeim býr. 
Þetta er fjölskylduhátíð með fjöl-
breyttri dagskrá og eiga allir að finna 
eitthvað við sitt hæfi, auðvitað verða 
þarna víkingar, skátar með ratleik, 
stór útigrill, brenna, söngur og úti-
dansleikur.  Þá verður markaður þar 
sem menn geta komið og selt það sem 
þeir hafa upp á að bjóða og hvet ég 
áhugasama að hafa samband við okk-
ur í Dölunum. Það eru Hollvinasam-
tök Dalamanna sem standa að hátíð-
inni, en það eru samtök sem nýverið 
voru stofnuð til að koma okkur betur 
á kortið og styrkja ímynd og velferð 
Dalanna.“

Þegar Helga er spurð hvaða gisti-
möguleikar séu í boði í Dalabyggð, til 
dæmis fyrir þá sem ætla sér ekki að 
missa af „Heim í Búðardal,“ það eru 
tjaldstæði í Búðardal og verða þau 
stækkuð vegna hátíðarinnar og einn-
ig verða útbúin stæði fyrir húsbíla og 
hjólhýsi. Þá má benda á Edduhótelið 
inni á Laugum, mjög gott hótel á 
miðju sögusviði Laxdælu í Sælingsdal 
og þar er einnig góð sundlaug. Einnig 
er þar Byggðasafn Dalamanna, mjög 
vandað safn með mörgum merkileg-
um hlutum. „Síðan eru hér ferða-
þjónustubæir, bæði á Stóra-Vatns-
horni, við hliðina á Eiríksstöðum og 
í Þurranesi, en þar er verið að byggja 
upp golfvöll. Svo er Hótel Bjarg, gisti-
heimili í Búðardal, bændagisting á 
Erpsstöðum og á Svarfhóli. Tjaldstæði 
eru einnig á Laugum, sem og úti á Á 
á Skarðsströnd, en á leið þangað má 
sjá gríðarlega fallegt útsýni yfir eyj-
arnar og  erni og aðra sjaldgæfa fugla 
á sveimi.“

Hér er sagan á hverjum hól
Dalamenn halda sína árlegu sumarhátíð 12. júlí en að þessu sinni verður hún haldin í 
Búðardal og ber heitið „Heim í Búðardal“

Þetta er kallað 
lifandi safn og 

þangað er mjög 
gaman að koma með 

börn, því þetta er 
staður þar sem þú 

mátt snerta og prófa
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Ferðafélag Íslands var stofnað í 
nóvember 1927 og hefur starf-
að óslitið í áttatíu ár. Félagið er 
áhugamannafélag og tilgangur 
þess að stuðla að ferðalögum 
um Ísland og greiða fyrir þeim. 
Strax í upphafi voru kjörsvið 
félagsins skálarekstur, ferðir og 
útgáfa og er svo enn í dag.

 „Félagið byggir á traustum grunni 
sem mjög margir, bæði sjálfboðalið-
ar og aðrir, leggja lið með vinnu eða 
ýmsum stuðningi,“ segir Páll Guð-
mundsson framkvæmdastjóri Ferða-
félags Íslands. „Starf félagsins í dag 
er mjög fjölbreytt og blómlegt. Það 
er mikill meðbyr með félaginu í dag, 
enda nýtur útivist, fjallamennska og 
ferðir um hálendið sífellt meiri vin-
sælda.“ 

Glæsileg útgáfa
Á hverju ári gefur Ferðafélag 

Íslands út árbók og nýlega kom út 

árbókin 2008. Hún er eftir Hjörleif 
Guttormsson og fjallar um Úthér-
að, ásamt Borgarfirði eystra, Vík-
um og Loðmundarfirði. Bókin í ár 
er sú þriðja sem Hjörleifur ritað 
um Austfirði, en árið 2005 kom út 
árbókin Austfirðir frá Reyðarfirði 
til Seyðisfjarðar og 2002, Austfirð-
ir frá Álftafirði til Fáskrúðsfjarðar. 
Bókin í ár er númer 81 í röðinni, því 
árbækurnar hafa komið út óslitið í 
áttatíu og eitt ár og er einstök rit-
röð um land og náttúru. Nú þegar 
er verið að vinna að næstu fjórum 
til fimm árbókum.

Það er óhætt að segja að árbækur 
Ferðafélags Íslands séu einstakar. 
Í þeim eru ítarlegar upplýsing-
ar um svæðið sem þær fjalla um; 
jarðfræði, gróður, fugla- og dýralíf, 
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, ríkulega myndskreyttar 
og frágangur á þeim allur til fyr-
irmyndar. Reyndar ættu þær að 
vera til á hverju heimili.

Í útgáfunni er einnig fjöldi smá-
rita, handhægir litlir bæklingar 
sem fjalla um afmörkuð svæði og 
gott að hafa með sér í bakpokanum, 
til dæmis, gönguleiðir í Hvalfjarð-
arbotni, á Hellisheiði, Laugaveg-
urinn, Gönguleiðir á Kili, göngu-
leiðir í Þórisdal. Auk þess gefur 
félagið út göngukort.

Flaggskipið – vinsælasta 
gönguleið landsins

Ferðaáætlun ársins kemur alltaf út 
í byrjun árs. Í henni er að finna fjöl-
breytt úrval ferða þar sem allir ættu 
að finna eitthvað við sitt hæfi, allt frá 
léttum kvöldferðum, upp í jöklaferð-
ir. „Frá upphafi hefur félagið staðið 
fyrir yfir tvö þúsund ferðum, með yfir 

tvö hundruð þúsund þátttakendum,“ 
segir Páll, „og starfar í dag á fjölmörg-
um svæðum og leiðum. Þar má nefna 
Laugaveginn, vinsælustu gönguleið 
landsins, sem liggur frá Landmanna-
laugum og niður í Þórsmörk. 

Á þessari leið hefur félagið byggt 
upp sex skála, í Hrafntinnuskeri, 
við Álftavatni, í Hvanngili, Emstr-
um og Þórsmörk. Laugavegurinn er 
einstök gönguleið og má segja að sé 
gengið í mjög fjölbreyttu landslagi, 
allt frá líparítsvæði, yfir jökulsvæði, 
um eyðimerkursanda og niður í skógi 
vaxna Þórsmörk. Á leiðinni þarf auk 
þess að vaða yfir nokkrar ár. 

Á hverju sumri ganga á milli sex 
og átta þúsund manns Laugaveg-
inn og nýta sér aðstöðu í skálum 
félagsins. Í öllum skálunum eru 
skálaverðir sem sinna þjónustu og 
viðhaldi. Einnig eru tjaldstæði og 
salernisaðstaða við alla skálana, 
sem og aðgangur að eldhúsi og eld-
húsáhöldum. Þetta eru stórir skál-
ar með svefnpokaplássi en þó ekki 
með rafmagni og á stórum hluta 
leiðarinnar er ekkert símasamband. 
Laugavegurinn er okkar flaggskip, 
ásamt Hornströndum – sem er stór 
þáttur í ferðaáætlun okkar.“

Félagsaðild borgar sig
Það eru allir velkomnir í Ferða-

félagið, ungir sem aldnir og fjölskyld-
an öll. Það er fátt betra en að vera úti 
með fjölskyldunni í gönguferð og upp-

lifa íslenska náttúru. Maður hvílist 
hvergi betur en í hreinu fjallaloftinu 
með alla þessa stórbrotnu náttúru í 
kringum sig. Félagsmenn njóta um-
talsverðra fríðinda í formi veglegrar 
árbókar ár hvert og verulegs afsláttar 
af gistingu í skálum og fargjaldi í ferð-
um félagsins og deilda þess. Þar að 
auki veita fjölmörg fyrirtæki félags-
mönnum afslátt af þjónustu sinni. 
Árgjaldið er því fljótt að skila sér, því 
það er aðeins 4.900 krónur í ár.

Eins og Páll segir þá eru Horn-
strandir stór þáttur í ferðaáætlun 
Ferðafélagsins. „Við erum með tíu 
ferðir í boði á Hornstrandir á hverju 
ári og erum að fara með tvö til þrjú 
hundruð manns á ári þangað. Þar 
göngum við um eyðibyggðir og ákaf-
lega falleg og heillandi svæði. Í þess-
ari ferð gistum við í skálum og þeim 
húsum sem eru fyrir á svæðinu.“

Skálar og deildir
Skálar Ferðafélags Íslands og 

deildanna úti um land eru þægi-
legir áningarstaðir á ferðalagi um 
óbyggðir Íslands. Þeir eru á þrjátíu 
og átta stöðum víðsvegar um land 
og allur almenningur getur nýtt 
þá óháð aðild að Ferðafélaginu. „Á 
Kili erum við starfandi með fimm 
skála og gönguleið sem heitir Kjal-
vegur hinn forni,“ segir Páll. „Þetta 
er gömul þjóðleið sem naut mikilla 
vinsælda til langs tíma. Vonandi á 
hún eftir að koma inn vinsæl aft-
ur, því þetta er ákaflega falleg leið 
um hrjúft og eyðilegt landslag og 
miklum söguslóðum þar sem ýmsar 
hörmungar í Íslandssögunni gerð-
ust.“ 

Innan Ferðafélags Íslands eru 
starfandi 9 sjálfstæðar deildir, 
sem starfa í anda FÍ. Deildirnar 
standa fyrir eigin ferðaáætlun, eiga 
og reka ferðaskála og standa fyrir 
útgáfustarfi af ýmsu tagi. Þeir sem 
eru í Ferðafélaginu geta nýtt sér 
allt sem þessar deildir hafa upp á 
að bjóða. Einnig njóta félagar betri 
kjara meðal  ferðafélaganna í Nor-
egi, Svíþjóð og Finnlandi.  Páll seg-
ir félagsmenn hafa gert heilmikið 
af því að taka sig saman um að fara 
í ferðir til Norðurlandanna án þess 
að Ferðafélagið sem slíkt væri aðili 
að þeim ferðum. „Hins vegar erum 
við núna að endurvekja okkar sam-
bönd við ferðafélögin á Norðurlönd-
um,“ segir hann, „og verðum þá 
væntanlega með skipulagðar ferðir 
þangað á næstu árum.“ 

Innan Ferðafélags Íslands er 
jeppadeild sem starfar allt árið um 
kring, fer í dagsferðir, helgarferð-
ir og lengri ferðir. Páll segir að sá 
hópur sé alltaf að stækka, „enda sí-
fellt fleiri sem eiga jeppa og ferðast 
á eigin vegum. Síðan má segja að 
við séum með starfandi skíðaferða-
deild. Þegar gott er veður og færi 
gott, þá bjóðum við upp á göngu-
skíðaferðir.“

Matur og draugar
Þegar Páll er spurður hvað beri 

hæst í áætlun Ferðafélags Íslands á 
þessu sumri, segir hann félagið vera 
með nokkrar ferðir sem vakið hafa 
athygli. „Þar má til dæmis nefna ferð 
sem við köllum „Matarkistu Breiða-
fjarðar,“  þar sem heimamenn bjóða 
upp á sjávarréttarhlaðborð tengdar 
gönguferðum. 

Síðan er draugaferð í Hvitárnes 
– en þar hefur verið reimt og við ætl-
um að fara á fund draugsins.Síðan 
erum við með styttri helgarferðir sem 
njóta mikilla vinsælda. Þar má nefna 
„Á vit fossanna í Djúpárdal“. Síðan 
er Fimmvörðuhálsinn sífellt vinsæll, 
auk þess sem Laugavegurinn er okk-
ar vinsælasta ferð.

Ég vil líka nefna nýja leið hjá okk-
ur sem fær mjög góðar viðtökur. Hún 
er frá Bláfjallahálsi og niður að Laug-
arvatni, fjögurra daga gönguferð um 
Jarðhettudal, suður fyrir Hlöðufell 
og Skjaldbreið, yfir Klukkudal niður 
að Laugarvatni. Í sumar verða tvær 
slíkar ferðir hjá okkur – sem eru full-
bókaðar, auk sérferða sem fólk er að 
fara sjálft.“

Heimasíða Ferðafélags Íslands er 
www.fi.is

Félag allra landsmanna
Á þeim áttatíu árum sem Ferðafélag Íslands hefur starfað, hefur það staðið fyrir um tvö þúsund 
gönguferðum með um tvö hundruð þúsund þátttakendum
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Í Reykhólahreppi eru 266 íbú-
ar og varð sex prósent fjölgun 
þar á síðasta ári sem er góður 
viðsnúningur vegna þess að í 
gegnum tíðina hefur fólki ver-
ið að fækka þar, að sögn Óskars 
Steingrímssonar sveitarstjóra  
„Í fyrra fjölgaði um fimmtán, 
þar af voru átta nýburar og 
voru það mikil gleðitíðindi.“ 

Eina ástæðuna fyrir fjölguninni 
segir Óskar vera að mikið sé byggt 
í Reykhólahreppi. „Á undanförn-
um tveimur til þremur árum hafa 
verið byggðar átta nýjar íbúðir 
og þrjár eru í smíðum, þannig að 
hér ríkir bjartsýni og uppgangur.“ 
Eini þéttbýlisstaðurinn er þoprið 
á Reykhólum, þar sem búa hundr-
að og þrjátíu manns og restin býr 
í sveitum. Hreppurinn er stærsti 
vinnuveitandinn, rekur leikskóla, 
grunnskóla, hjúkrunarheimili, 
sundlaug og íþróttahús, sér um 
rekstur á höfninni og veitir þá 
þjónustu sem flest sveitarfélög 
gera, slökkvilið og slíkt. Lögreglan 
frá Patreksfirði þjónustar sveit-
arfélagið og lögreglustjórinn er á 
Ísafirði. 

Elsta sumarhótel landsins
Á Reykhólum er Þörungaverk-

smiðjan, sú eina sinnar tegundar 
á landinu, sem framleiðir þang 
og þaramjöl sem fer nánast allt í 
útflutning. Þörungaverksmiðjan 
er næststærsti vinnuveitandinn 
á eftir sveitarfélaginu. Þar vinna 
tuttugu og sex manns. Þess má 
líka geta að talsverðar nytjar eru 
af æðavarpi  í sveitarfélaginu og 
hefur dúntekjan verið nokkuð góð 
í ár. Þar hefur veðrið nokkur áhrif 
en það hefur verið gott fram að 
þessu og virðist ætla að gefa af sér 
góðan dún.  

Hvað varðar gistimöguleika 
fyrir þá sem ferðast um Reyk-
hólahrepp, þá er Gistiheimilið 
Álftaland á Reykhólum og er það 
í einkaeigu. Síðan rekur bær-
inn sveitarfélagið tjaldstæði, auk 
þess sem Álftaland er með tjald-
stæði. „Okkar tjaldsvæði stendur 
við hliðina á sundlauginni,“ segir 
Óskar. „Þar er ágætis aðstaða fyrir 
tjöld, fellihýsi og hjólhýs, kalt og 
heitt  vatn – og hér er nóg af heitu 
vatni. Það eru alls staðar bullandi 
heitir hverir hér í kringum okkur. 
Síðan er hótel Bjarkarlundur, elsta 
sumarhótel landsins, í um það 
bil fjórtán kílómetra fjarlægð frá 
Reykhólum. Flatey á Breiðafirði er 
í Reykhólahreppi og þar er rekið 
hótel í gömlu nýuppgerðu húsi, 
Hótel Flatey. Hér er aðili á Reyk-
hólum sem rekur siglingar með 
fólk yfir sumarið til Skáleyja og 
Flateyjar. Það fyritæki heitir Eyja-
sigling og siglir frá Stað á Reykja-
nesi, þar sem er  bryggja. Auk 
þessa eru bændagisting víða um 
sveitarfélagið.“
Kjöraðstæður fyrir kajaka 

Þegar Óskar er spurður eftir 
hverju ferðamaðurinn sé helst að 
sækjast í Reykhólahreppi, segir 
hann: „Þetta svæði er alveg sér-
staklega skemmtilegt til fugla-
skoðunar. Það er mikið fuglalíf 
hérna og hingað koma hópar á 
vorin til að skoða fuglana, aðallega 
þó útlendingar. 

Það sem við höfum helst státað 
af hér er gríðarlega falleg náttúra 
og mikið af gönguleiðum. Við höf-
um gefið út gönguleiðakort með 
Dalamönnum; gönguleiðir um 
Reykhólabyggð og Dalabyggð. Það 

eru sérkort fyrir okkur og sérkort 
fyrir þá. Hér er gaman að fara upp 
á Reykjanesfjallið frá Seljanesi. 
Svo er mjög vinsælt að fara upp 
á Vaðalfjöll og í kringum þau en 
það eru þau sem gnæfa yfir Hótel 
Bjarkarlundi. 

Síðan er heimavistin hér ekki 
notuð leng-
ur sem slík 
en hún hefur 
notið mikilla 
vinsælda fyr-
ir ættarmót 
og aðrar fjöl-
mennar sam-
komu. Til 
marks um 
það, þá er þar  
fullbókað allar 

helgar í sumar. 
Þetta svæði er líka mjög 

skemmtilegt fyrir bátasport, eins 
og kajaka og kanóa. Það er mikið 
um fallegar eyjar og leiðir til að 
róa. Þetta er svo innarlega í Breiða-
firði, þannig að hér er gott skjól á 
mörgum stöðum. Þorskafjörður, 
Djúpifjörður og Gufufjörður eru 
sérstaklega skjólgóðir. Djúpifjörð-
ur og Gufufjörður eru afgirtir með 
skerjum þannig að það er aldrei 
hamagangur í öldunni þar.“

Húsnæðisskortur
„Við erum með Hlunnindasýn-

ingu á Reykhólum sem er opin 
yfir sumarið. Þar er verið að sýna 
notkun á hinum ýmsu hlunnind-
um hér við Breiðafjörð, til dæm-
is sel, fugli, eggjum, dúntekju. 
Breiðafjörður var matarkista Ís-
lands hér áður fyrr vegna þess að 
hér er mikill fugl, fiskur og selur 
– og selurinn er enn veiddur hér 
til matar. 

Þegar Óskar er spurður hvað 
Reykhólahreppur hafi gert til að 
laða fólk til að flytja í sveitarfé-
lagið, segir hann:  Við höfum 
ekki unnið neitt markvisst að því 
að fá fyrirtæki til að koma hing-
að – en þröskuldurinn hér hefur 
verið húsnæðisskortur og við höf-
um stundum þurft að vísa fólki 
frá vegna þess að við höfum ekki 

húsnæði fyrir það. Vissulega hef-
ur það haft áhrif á fjölgunina. Þótt 
hér hafi verið byggð átta hús og 
íbúðir, virðist það ekki hrökkva til. 
Okkur vantar ennþá húsnæði – en 
við eigum nóg af lóðum, bæði ein-
býlishúsalóðum og parhúsalóð-
um. Það er líka mikið spurt um 
jarðir – en það eru engar til sölu. 
Hjá okkur er eftirspurn en ekkert 
framboð.“

Erninum hefur fjölgað
„Síðan er verið að vinna að 

skemmtilegum hlut hér. Það er 
Arnarsetur Íslands. Það er einn 
bóndinn hér í sveitinni, Berg-
sveinn Reynisson, sem hefur veg 
og vanda af því. Meiningin var að 
koma upp netmyndavél við arn-
arhreiður svo hægt væri að sýna 
það í beinni útsendingu. Berg-
sveinn er að sækja um öll leyfi til 
að sú hugmynd geti orðið að veru-
leika. Síðan er hugmyndin að þróa 
þetta, gera þetta að arnarsetri, 
bæði með rannsóknum á lifn-
aðarháttum arnarins. sögu hans 
á Íslandi og þjóðsögur í kringum 
hann. Það er algeng sjón að sjá örn 
hér – einn af fáum stöðum á land-
inu. Það ánægjulega er, er að hon-
um er að fjölga. Hann hefur hing-
að til aðeins sést á vestfjörðum, en 
er nú kominn víðar í nágrenninu.

Síðan erum við með vísi að 
bátasafni, Bátasafn Breiðafjarð-
ar á Reykhólum. Hér var stofnað 
áhugamannafélag til að hrinda 
hugmyndinni í framkvæmd og nú 
þegar á félagið orðið Þeir fullt af 
bátum, auk þess sem þeir smíð-
uðu einn bát sem var sjósettur í 
fyrra. Síðan eru hérna tveir bátar 
í eigu Þjóðminjasafnsins sem við 
erum með í geymslu. Það er verð 
að teikna hús undir safnið og við 
sjáum fyrir okkur að í framtíðinni 
verði hér skemmtilegt bátasafn. 
Það er núna í gömlu mjólkurstöð-
inni og ferðamenn geta litið þar 
við ef þá langar til að sjá gamla 
báta. Þeir eru nokkrir þar, þótt 
flestir þeirra séu annars staðar í 
geymslu þar til húsnæðið undir þá 
verður tilbúið. Þetta eru þau verk-
efni sem eru helst í vinnslu núna.“

Hér ríkir bjartsýni og uppgangur
Í Reykhólahreppi fjölgar íbúum og örnum – þar er mannlíf gott, enda vantar orðið 
húsnæði fyrir þá sem langar til að flytja þangað

Óskars Steingríms-
sonar sveitarstjóri.
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Þegar ferðast er um vestfirði er 
alltaf spurning hvar sé  best að 
byrja og hvar enda. Eiginlega 
vldi maður geta séð allt í einu 
– en við skulum gera ráð fyrir 
að við koum með Baldri yfir til 
Brjánslækjar og hefja ferðina í 
Vesturbyggð. 

Á leiðinni út á Látrabjarg, þar sem 
er vestasti oddi Evrópu og stærsta 
fuglabjarg í Norður-Atlantshafi, er 
óhjákvæmilegt að keyra niður að 
Rauðasandi, setjast niður á kaffihús-
inu Skipholti á Saurbæ, sem er óhætt 
að segja að sé falin perla,  og njóta út-

sýnisins yfir sandinn, sem er hreint 
dásamlegt. 

Í Vesturbyggð hefur átt sér stað 
mikil uppbygging í safnamálum. Má 
þar nefna Sjóræningjahúsið á Pat-
reksfirði, Listasafn Samúels í Arn-
arfirði, Tónlistarsafnið og Skrímsla-
safnið á Bíldudal, en þar er einnig 
ferðaþjónustufyrirtækið Eaglefjord 
með íbúðagistingu, sjóstangaveiði og 
siglingar. 

Á Tálknafirði er frábær sundlaug, 
ásamt einu best búna tjaldsvæði á 
landinu og þótt víðar væri leitað. Þar 
eru magnaðar gönguleiðir og náttúru-
pottur rétt utan við bæinn, þar sem 

gott er að njóta sólar og sólseturs á 
meðan horft er yfir endalausa gula 
fjöruna.

Í miðjunni
Þegar komið er yfir Arnarfjörð-

inn er gaman að nema staðar við 
Dynjanda þar sem er lítið og fallegt 
tjaldstæði beint fyrir neðan fossinn í 
Dynjandisvogi. 

Beint á móti Bíldudal í Arnarfirði 
er Hrafnseyri, safn Jóns Sigurðsson-
ar. Þangað verður hver einasti Íslend-
ingur að koma að minnsta kosti einu 
sinni á ævinni. Bæði er bæjarstæðið 
ákaflega fallegt, safnið skemmtilegt 
og svo er um að gera að fá sér kaffi og 
vöfflur á kaffihúsinu. 

Á Þingeyri er verið að koma upp 
myndarlegasta víkingaþorpi. Vík-
ingahátíð er haldin á Dýrafjarð-
ardögum í tengslum við sögusviðið í 
Haukadal, sem er rétt utan við Þing-
eyri og einnig stendur ferðamönnum 
til boða að fara í sagnagöngu á slóðir 
Gísla Súrssonar með leiðsögn.

Á Flateyri er hvað mest gaman að 
skoða Brúðuhúsið og Gömlu bókabúð-
in, auk þess sem þar eru skemmtileg 
söfn og merkileg.

Á Suðureyri hefur verið einna 
mestur vöxtur í ferðaþjónustu á vest-
fjörðum vegna átaksins  „Sjávarþorpið 
Suðureyri.“ Þar er hægt að kynna sér 
sjávarútveginn í klassísku vestfirsku 
sjávarþorpi, fá sér að borða á sjáv-
arrétta veitingastaðnum Talisman 
og gista í gistiheimilinu Hvíldarkletti 
sem er byggt á sjávarútvegsþema. 
Herbergin hafa heiti fiska. Þess ber 
líka að geta að Hvíldarklettur er með 
eitt stærsta sjóstangaveiðiþjónustu-
fyrirtæki á vestfjörðum. 

Í Bolungarvík eru tvö af athygl-
isverðustu og fjölsóttustu söfnum á 
vestfjörðum. Þar er Náttúrgripasafn-
ið, gríðarlega stórt og mikið safn með 
ísbjörn í fullri stærð og Sjóminjasafnið 
í Ósvör, lifandi safn þar sem sjómaður 
í fullum sjóklæðum frá aldamótunum 
1900 tekur á móti gestum og veitir 
leiðsögn um safnið.

Frá höfuðstað kjálkans
Ísafjörður er þjónustumiðstöð 

vestfjarða, með mjög fjölbreytt úrval 
af hótelum, gistiheimilum, veitinga-
stöðum og kaffihúsum, galleríum og 
söfnum. Ísafjörður er sérstakur fyrir 

mikla sögu og gamla bæinn sem er 
mjög rótgróinn. Hvergi er hægt að 
finna jafn mörg hús em byggð eru fyr-
ir aldamótin 1900 á einum og sama 
blettinum enda eru Ísfirðingar mjög 
stoltir af gamla bænum sínum. Á Ísa-
firði er rótgróin menningarstarfsemi. 
Þar eru merkileg söfn og menningar- 
og listaviðburðir allt árið, bæði lista-
sýningar og tónleikar.

Ísafjörður og Norðurfjörður eru mið-
stöð siglinga inn á friðlandið á Horn-
ströndum og Jökulfjörðum. Þar hefur 
byggst upp mikil og góð þjónusta við 

ferðalanga sem vilja komast með bát-
um yfir á friðlandið til að dvelja þar í 
kyrrðinni eða fara í göngur.

Súðavík hefur notið mikilla vin-
sælda fyrir sjóstangaveiði. Þar er 
Sumarbyggð sem leigir út húsin í 
gamla þorpinu sem var aflagt eftir 
snjóflóðin og jafnframt  er þar rek-
in kraftmikil sjóstangveiðiútgerð og 
gistiþjónusta að ógleymdum sjálfum 
Raggagarði.

Í Ísafjarðardjúpi  er rekin mynd-
arleg ferðaþjónusta í Heydal undir 
heitinu  „Ævintýradalurinn,“ þar sem 
boðið er upp á kajakaferðir, göngu-
ferðir og heita potta, einnig á Reykja-
nesi þar sem er lengsta sundlaug á Ís-
landi, fimmtíu og tveggja metra löng. 

Strandirnar
Hólmavík er stærsti þéttbýlisstöð-

urinn á Ströndum, helst frægur fyrir 
Galdrasafnið á staðnum, sem er eitt 
frægasta safn vestfjarða og hlaut 
meðal annars Eyrarrósina 2007. 
Ásamt galdrasafninu er Sauðfjárset-
ur á Ströndum með öfluga starfsemi 
í gamla Sævangi, sem var áður ball-
staður.

Minna fjölfarinn staður, en mjög 
skemmtilegur og dulmagnaður, er Ár-
neshreppur sem er norður af Strönd-
um, með Djúpuvík og Norðurfjörð. Að 
stoppa þar og fara í kvöldbað í Krossa-
neslaug er hrein upplifun.

Á Drangsnesi er mikil uppbygging 
í ferðaþjónustu. Þar er Sundhani með 
siglingar út í Grímsey og gistiheimlið 
og veitingastaðurinn Malarhorn sem í 
sumar er að bæta við sig tíu herergj-
um. Þarna er á einum stað hægt að fá 
glæsilega gistingu, fara í hvalaskoðun 
og náttúruskoðun og fuglaskoðun út 
í Grímsey þar sem talin er vera þétt-
asta lundabyggð á landinu. 

Reykhólar og Flatey
Í Reykhólahreppi er hægt að keyra 

yfir Steingrímsstaðaheiði frá Strönd-
um. Í Reykhólahreppi er að finna 
Bjarkarlund, sem er gistiheimili og 
veitingastaður. Algengt er að ferða-
menn stoppi þar á leiðinni á Vestfirði 
og komi við á Reykhólum þar sem er 
ýmis afþreying. Reykhólar eru hvað 
þekktastir fyrir aðgegni að fuglalífi og 
hvergi eru eins miklar líkur á að sjá 
konung íslenskra fugla, örninn. 

Á Reykhólum er hlunnindasafn 
sem fjallar um hvernig landsmenn 
hafa nýtt landsins gagn og nauðsynj-
ar. Þaðan er líka hægt að nálgast 
bátsferðir út í Flatey og Skáleyjar því 
Flatey er hluti af Reykhólahreppi og 
tilheyrir því vestfjörðum. 

Undur vestfjarðanna
Uppbygging ferðaþjónustu er óvíða eins öflug og á vestfjörðum. Þar eru 
einkar skemmtileg söfn, gistimöguleikar oft óvenjulegir – og náttúran 
hreint undur
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Vesturbyggð nær yfir nokk-
uð stórt svæði. Hún liggur að 
Ísafjarðarsýslu og Reykhóla-
sveit og nær yfir Vestur-Barða-
strandarsýslu, að undanskild-
um Tálknafirði. Þéttbýlis-
kjarnar eru Patreksfjörður og 
Bíldudalur og siðan er Kross-
holt á milli Flókalundar og 
Patreksfjarðar, í daglegu tali 
kallað Birkimelur.

Hvað helstu atvinnuvegi varðar, 
segir bæjarstjórinn, Ragnar Jör-
undsson: „Við byggjum mest allt á 
sjávarútvegi. Hann er mjög öflugur 
á Patreksfirði en var búinn að vera 
í mikilli lægð á Bíldudal, en vinnsla 
fór aftur af stað í vor. Úthlutuðum 
byggðakvóta til Vesturbyggðar var 
ráðstafað til Bíldudals, sem við von-
umst til að verði til þess að atvinnu-
ástand haldi til framtíðar. Íbúum 
á Bíldudal hefur fækkað upp undir 
50% á síðustu tíu árum og við viljum 
snúa þeirri þróun við. Á Patreksfirði 
er, hins vegar, mjög stabílt atvinnu-
ástand. Þar er Oddi hf., kjölfestufyri-
tæki í fiskvinnslu, sem hefur haldið 
uppi atvinnulífinu á staðnum. Síðan 
er ferðaþjónustan alltaf að aukast. 
Flestir sem eru í þeirri þjónustu eru 
fullbókaðir í allt í sumar.“

Áhugaverð söfn
Í Vesturbyggð eru reknir grunn-

skóla á þremur stöðum, á Patreks-
firði, Bíldudal og í Krossholti. Á 
Patreksfirði eru tæplega hundrað 
nemendur og um tuttugu á hvorum 
hinna staðanna. Einnig var fram-
haldsskóladeild komið á í fyrra og 
segir Ragnar hana lofa mjög góðu. 
„Við áttum húsnæði í grunnskól-
anum sem við nýttum undir þessa 
starfsemi, tókum helming húsnæð-
isins undir þróunarsetur og hitt 
undir framhaldsskóladeild. Í henni 
voru um tíu nemendur í vetur, allir 
á framhaldsskólaaldri, auk þess sem 
nokkrir, sem höfðu verið í námshvíld, 
sneru sér aftur að námi. Þróunarar/
þekkingarsetur var opnað sl. haust 
og eru Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, 
Fræðasetur Háskóla Íslands og 
Náttúrustofa Vestfjarða þar með að-
stöðu, auk þess sem þar er starfandi 
verkefnisstjóri í atvinnumálum fyrir 

Vesturbyggð og Tálknafjarðarhrepp”. 
Ragnar segir að fleiri stofnanir séu 
væntanlegar og mun starfsemin í 
setrinu stækka á komandi tímum.

Hvað ferðaþjónustuna varðar, seg-
ir Ragnar: „Við erum alltaf að byggja 
upp. Á Patreksfirði er verið að byggja 
upp Sjóræningjahús – vegna þess að 
það er mikið um góðar sjóræningja-
sögur frá þessu svæði, þótt þær hafi 
ekki farið hátt. Þar er einnig verið 
að byggja upp safn um listamenn frá 
Patreksfirði, til dæmis Jón úr Vör, 
Jón E. Guðmundsson, Kristján Dav-
íðsson og Steingrím Sigurðsson. Á 
Bíldudal er unnið að Skrímslasafni, 
sem nýverið hlaut styrk frá fjárveit-
ingavaldinu. Það opnar varla í sumar 
– en það styttist í það. Þar er einnig 
hið bráðskemmtilega og áhugaverða 
tónlistarsafn, Melódíur minninganna 
– mjög merkilegt og gott einkafram-
tak söngvarans, Jóns Kr. Ólafsson-
ar.“

Fjölbreyttir gistimögu-
leikar

Við Íslendingar vorum kannski 
nokkuð lengi að átta okkur á því 
hversu heillandi ferðasvæði suð-
urfirðirnir á Vestfjörðum eru – en á 
seinustu árum hefur hefur umferð-
in þangað stöðugt verið að aukast. 
Og kannski var aukningin meiri 
en heimamenn gerðu ráð fyrir því 
eins og Ragnar segir. Þá bráðvantar 
hótel á svæðið. „Hótel er auðvitað í 
Flókalundi, á Patreksfirði eru tvö 
gistiheimili og síðan eru gisti-íbúð-

ir á Bíldudal. Auk þess er gistihús í 
Breiðavík og Hótel Látrabjargi. Einn-
ig er gisting í Hænuvík og bændagist-
ing í Rauðsdal, rétt hjá Brjánslæk. 
Tjaldstæði eru bæði á Patreksfirði og 
Bíldudal – og síðan mjög gott tjald-
stæði á Breiðavík, með góða hreinlæt-
isaðstöðu, sturtur og þvottavélar. Þar 
er mikil aukning á gestum í sumar 
og hjónin sem eiga og reka ferðiþjón-
ustuna þar voru að kaupa fleiri hús 
og eru stöðugt að bæta við sig.“

Hvað veitingar varðar, þá bjóða 
Hótel Flókalundi, Þorpið og Eyr-
arkaffi á Patreksfirði, Breiðavík og 
Hótel Látrabjarg upp á góðar veiting-
ar. Einnig Vegamót á Bíldudal og svo 
segir Ragnar að hægt sé að fá kaffi 
í Sjóræningjahúsinu á Patreksfirði 
– og auðvitað eru líka söluskálar um 
allt. Á Patreksfirði var byggt mjög 
glæsilegt íþróttahús með sundlaug 
árið 2005, útilaug með heitum pott-
um og mjög fallegu útsýni yfir fjörð-
inn. Á Birkimel er einnig sundlaug 
sem ungmennafélagið á staðnum er 
að koma í gagnið. Glæsilegir golfvell-
ir eru bæði í Patreksfirði og á Bíldu-
dal sem eru rómaðir fyrir að vera með 
þeim betri á landinu.

Óviðjafnanlegar göngu-
leiðir

Það má til sanns vegar færa að 
suðurfirðirnir á Vestfjörðum séu gós-
senland fyrir göngufólk í stórbrotinni 
náttúru. Þar eru afar skemmtilegar 
gönguleiðir og almennt vel merkt-
ar, bæði í kringum Látrabjarg –eitt 
stærsta fuglabjarg í veröldinni-, sem 
og á söguslóðir á Sjöunda, á Rauða-
sandi og á slóðum landsnámsmanns-
ins Hrafna-Flóka í fallegu umhverfi 
í Vatnsfirði. Ekki má gleyma sögu-
slóðir Gísla Súrssonar sem eru víða á 
þessu svæði. Einnig er mjög vel merkt 
gönguleið frá Hænuvík yfir í Breiða-
vík, og hafa ferðaþjónustuaðilarnir 
á þeim stöðum látið hanna kort yfir 
gönguleiðirnar sem eru á milli og í 
kringum þessa sérstæðu staði – sem 
er virkilega vel þess virði að dvelja 
á í einhverja daga. Í Arnarfirði eru 
áhugaverðir staðir að skoða m.a. í 
Selárdal, byggingar Samúels Jóns-
sonar – listamannsins með barns-
hjartað-  og Uppsali, hús Gísla Gísla-
sonar sem verið er að endurbyggja og 
sem Ómar Ragnarsson gerði ódauð-

legan. Úr Selárdal er hægt að ganga 
frá Selárdal yfir í Tálknafjörð – og 
líklega myndi það æra óstöðugan að 
telja upp allar þær gönguleiðir sem 
er að finna í sveitarfélaginu. Síðan er 
hestaleiga í Örlygshöfn og á leiðinni 
þangað er byggðasafn Egils Ólafsson-
ar á Hnjóti og á sama stað er Flug-
minjasafnið.“

Það er ekki hægt að sleppa bæj-
arstjóranum án þess að spyrja hann 
út í fyrirhugaða olíuhreinsistöð í Arn-
arfirði – sem margir sjá kolsvart yfir, 
kannski vegna þess að fjölmiðlar hafa 
farið hamförum vegna hennar. „Það 
stafar að mestu leyti af vanþekkingu,“ 
segir Ragnar. „Þetta er stærsta fjár-
festing Íslandssögunnar, upp á fjögur 
hundruð milljarða. Olíuhreinsistöðin 
færir okkur störf og kjölfestufyrirtæki 
sem er ekki sveiflukennt eins og sjáv-
arútvegurinn. Hún skapar um fimm 
hundruð störf í stöðinni sjáfri og af-
leiðslustörfin geta orðið um fimmtán 
hundruð – þannig að við sjáum fram 
á gerbreytt samfélag.“

Olíuhreinsistöðin
Þegar Ragnar er spurður hvers 

vegna Arnarfjörður hafi orðið fyrir 
valinu, segir hann: „Fjórðungssam-
band Vestfjarða lét vinna forkönnun 
á æskilegum stöðum fyrir stöðina. 

Það var byrjað á forkönnun á um-
hverfisþáttum til að sjá til þess að 
ekki væru neinar fornminjar sem 
myndu raskast og að gróður og dýra-
líf væru ekki með þeim hætti að yrðu 
fyrir sem minnstu hnjaski, svo við 
færum ekki að rekast á veggi um leið 
og framkvæmdir hæfust. Það var ver-
ið að kanna sex staði á Vestfjörðum 
og þegar upp var staðið komu tveir til 
greina, Dýrafjörður og Arnarfjörður, 
vegna þess að samþykki landeigenda 
þurfti líka að liggja fyrir. Úttekt-
ir lágu allar fyrir í haust og síðan 
kom verkfræðinur frá fyrirtækinu í 
upphafi þessa árs sem taldi að Arn-
arfjörður væri heppilegri. Við, í Vest-
urbyggð, erum að vonum ánægð með 
þá niðurstöðu,“ segir Ragnar og bætir 
við: „Það er svo merkilegt að þegar 
stórfyrirtæki af þessu tagi er í bígerð, 
þá fer fólk að sjá fyrir sér reykspú-
andi hrollvekjur – eins og verksmiðj-
ur voru í gamla daga. Staðreyndin er 
hins vegar allt önnur. Til þess að vita 
út í hvað við værum að fara, heim-
sóttu fulltrúar rrá Vesturbyggð og 
Ísafjarðarbæ  olíuhreinsunarstöðvar 
í Evrópu og þar var ekki menguninni 
fyrir að fara. Það var allt mjög hreint 
og snyrtilegt að það var nánast hægt 
að ganga þar um á sokkaleistunum.“

Sjóræningjar, 
listamenn og skrímsli
Í Vesturbyggð er unnið ötullega að uppbyggingu 
ferðaþjónustu og þar eiga atvinnumöguleikar á 
næstu árum eftir að gerbreyta byggðinni

Ragnar Jörundsson bæjarstjóri.
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EagleFjord er ný alhliða ferða-
þjónusta með aðsetur á Bíldudal. 
Starfsemin hófst á vormánuðum 
en æðstráðandi er Jón Þórð-
arson. Hann segir markmiðið 
einfalt. „Við tökum ferðamönn-
um opnum örmum og leggjum 
metnað okkar í að fræða þá og 
skemmta þannig að eftir standi 
ógleymanlegar minningar og 
gleðistundir um fólk og fjöl-
breytta náttúrufegurð.“

Bídudalur er fallegt 200 manna 
þorp sem stendur við miðjan Arn-
arfjörð. Byggðin er gróðursæl og íbú-
arnir hafa verið ötulir við skógrækt 
á undanförnum áratugum. „Í byrjun 
júní voru hjá mér háskólanemar sem 
gerðu úttekt á trjágróðri og trjám í 
þorpinu og reyndust tréin um 2.040 
talsins að ótöldum græðlingum og 
smærri gróðri,“ segir Jón.

Gisting
EagleFjord býður upp á gistingu í 

orlofsíbúðum og orlofshúsum; tveggja, 
þriggja, fjögurra eða átta herbergja. 
Allar orlofsíbúðir og hús eru búin 
öllum helsta búnaði með aðgangi að 
þvottavél og þurrkara. „Við mætum 
þörfum hvers og eins og gestir geta val-
ið á milli þess að fá uppábúið rúm, með 
morgunverði í kæliskápnum, sængur 
án rúmfata eða svefnpoka,“ segir Jón.

Bátaleiga og ferjusiglingar
Suðurfirðir Arnarfjarðar eru skjól-

góðir og ósjaldan sem ægifögur fjöllin 

speglast í himinnbláum og friðsælum 
sjávarfletinum. Kjósi gestir svo býður 
EagleFjord upp á ferjusiglingar til af-
vikinna staða og í slíkum ferðum er 
gjarnan slegið upp grillveislu að hætti 
heimamanna. „Í Arnarfirði eru margir 
staðir þar sem ekki er bílfært til, stað-
ir sem gaman er að koma á og njóta 
náttúrunnar og umhverfisins. Ferð 
inn í Langabotn, á söguslóðir Gísla 
Súrssonar, er til dæmis óviðjafnanleg. 
Ef farið er inn í Langabotn veitir ekki 
af nærri heilum degi því þar er margt 
að sjá og njóta,“ segir Jón. 

EagleFjord býður einnig upp á 
bátaleigu og sjóstöng og veiðimenn 
geta valið á milli þess að renna fyr-
ir fisk eða veiða fugl á þeim árstíma 
sem það er leyfilegt. Öðrum nægir að 
skoða náttúruna frá sjó og njóta sigl-
ingarinnar. Bátarnir eru sjö metra 
langir, ganga um 15 sjómílur og taka 
allt að fimm í áhöfn. „Ekki er kraf-
ist sérstakra skipsstjórnarréttinda 
heldur kennum við gestum okkar á 

bátana og metum í sameiningu hvort 
viðkomandi treysta sér til að sigla 
sjálfir. Stutt er á gjöful mið í falleg-
um fjörðum og ef þörf er á er aldrei að 
vita nema við getum útvegað góðan 
skipstjóra,“ segir Jón.

Náttúruskoðun
Arnarfjörður og næsta nágrenni er 

sannkölluð paradís náttúrunnenda 
og útivistarfólks og þar er margs að 
njóta. Listasafn Samúels Jónssonar 
er í Selárdal og Uppsalir, þar sem 
þjóðsagnapersónan Gísli á Uppsölum 
bjó, eru ekki langt undan. Fossinn 
Dynjandi syngur sumarlangt og róm-
antísk kvöldganga um Rauða sand 
hefur lagt grunninn að mörgu góðu 
hjónabandinu. Vestasti oddi Evrópu, 
Látrabjörg, heilla alla unnendur 
fuglalífs og þaðan er útsýni sem ekki 
á sér hliðstæðu.   

Bíldudals grænar
Á Bíldudal geta allir fundið afþrey-

ingu við hæfi og Bíldudals grænar er 
bæjarhátíð sem fest hefur sig í sessi 
sem fjölskylduhátíð en hún er hald-
in á tveggja ára fresti. „Það ár sem 
Bíldudals grænar er ekki haldin þá 
höldum við aðra hátíð sem við köllum 
Hálfbaunina. Hún er í sama anda, 
bara aðeins minni í sniðum,“ segir 
Jón.

Í ár verður boðið upp á heilbaun og 
fjölskylduhátíðin Bíldudals grænar 
verður haldin  helgina 29. júní til 1. 
júlí í sumar.

Sælustundir á söguslóðum
Að Brautarholti í Selárdal, kirkjan og listigarðurinn hans Samúels Jónssonar

Séð niður Tunguna, fjallið Bylta í baksýn

Göngutúr í Selárdalsfjöruæ.

Ferjað til lands, séð inn Geirþjófsfjörð.

Notalegheit í óbyggðum.

Unga fólkið hefur gaman af bálinu.

Í ferjusiglingum EagleFjord eru oft 
haldnar grillveislur þar sem boðið er 
upp á ljúffengt sjávarfang í bland við 
hefðbundna grillrétti.

Ferðaþjónustunni á Breiðavík 
er stöðugt að vaxa fiskur um 
hrygg og nú nýverið var þar 
fjölgað um tíuherbergi. Þar er 
eru því í boði tuttugu og fjög-
ur herbergi, með uppbúnum 
rúmum  og sér baðherbergi. 
Einnig eru komnar teikningar 
fyrir tuttugu herbergjum í við-
bót og búið að samþykkja þær.

Í Breiðavík er líka hægt að fá her-
bergi fyrir svefnpokapláss en þeim 
hefur fækkað nokkuð. „Við tókum 
fimm þeirra til að nota fyrir starfs-
fólk, auk þess sem við breyttum  sal 
sem var notaður fyrir hópa og gerðum 
hann að matsal,“ segir Birna Mjöll 
Atladóttir bóndi í Breiðavík. Þar með 
eru matsalirnir orðnir tveir sem hvor 
um sig tekur um fimmtíu manns í 
sæti. Aukningin á ferðamönnum í 
Breiðavík kallar á aukið starfsfólk, 
ern þar eru nú 9 starfsmenn en voru 
aðeins 4 í fyrra.

Fimm  stjörnu tjaldstæði
Það væsir líka ekki um þá sem 

tjalda á Breiðavík, því þar er fimm 
stjörnu tjaldstæði. Þar er boðið upp 
á eldhús, nettenging, salerni karla og 
kvenna, sturtur, þvottavélar,snúrur, 
rafmagn og grill.

Hvað veitingar varðar, segir Birna 
Mjöll: “Við erum ekki með matseðil. 
Ég er ennþá að kokka. Hér áður gat 
ég sinnt eldamennskunni, þvott-
unum, séð um bókanir og verið allt 
í öllu en núna kemst ég bara yfir 
matseldina og móttökuna.“ Í boði eru 
tveir réttir á dag, auk hópmatseðla. 
„Annars eru allir að verða svo mikl-
ar grænmetisætur að ég þarf alltaf 
að vera tilbúin með grænmetisrétti,“ 

segir Birna og bætir við: „Um daginn 
átti sextán manna hópur pantað hér í 
steikt læri. Klukkutíma fyrir matinn, 
kom hópstjórinn að máli við mig og 
sagði smábreytingar á matseðlinum, 
vegna þess að átta einstaklingar í 
hópnum væru grænmetisætur. En 
tveir í starfsmannaliðinu eru græn-
metisætur, svo það eru hæg heima-
tökin með uppskriftir, ráðleggingar 
og eldamennsku.“

Afþreying í Breiðavík
Ferðafólk spyr töluvert um af-

þreyingu í Breiðavík, hvað sé hægt 
að gera á meðan á dvölinni stendur.  
Við höfum lítið farið út í skipulagða 
afþreyingu  á svæðinu segir Birna 
Mjöll, en höfum einblínt mjög á nátt-
úrufegurðina, kyrrðina, fuglalífið og 
svo auðvitað stuttar og langar göngu-
ferðir.   Hvað varðar göngu hópa bjóð-
um við upp á skipulagningu á göngu-
ferðum og flutning á farangri (trússi 

) fyrir fólk á milli staða, einnig erum 
við með rútur og tökum við að okkur 
flutning á hópum.  Þá bjóðum við upp 
á að færa einkabíla fyrir göngufólk, 
þannig að fólk geti gengið í bílinn, 
það færist mjög í aukanna að þessi 
þjónusta sé notuð.

Umfjöllunin vakti athygli
Birna segir mikla veður blíðu hafa 

verið á Breiðavík í sumar og mikla  
fjölgun ferðamanna á staðnum. „Ég 
geri mér ekki grein fyrir heildarfjölg-
uninni. Það hefur verið fækkun í 
svefnpokagistingu en aukning mikil 
gesta í herbergjum með baði. Hins 
vegar finnst mér vera minna á tjald-
stæðinu en í fyrra. Kannski að Evr-
ópukeppnin í fótbolta hafi haft eitt-
hvað með það að gera.“

Þegar Birna er spurð hvor um-
fjöllunin um Breiðavíkurheimilið 
síðastliðinn vetur hafi haft einhver 
áhrif á starfsemina hjá henni, segir 

hún: „Veistu, ég er enn að rekast á 
fólk sem óttast staðinn út af umfjöll-
uninni um upptökuheimilið. Hins 
vegar hefur hópur þeirra drengja 
sem voru á heimilinu komið hing-
að og ætla að halda því áfram. Þeir 
eru ekkert hræddir við staðinn. Þeir 
dvelja hér frítt yfir hvítasunnuna og 
koma margir aftur um verslunar-
mannahelgina. Þeir áttu hérna hor-
nabú, þar sem þeir léku sér með leggi 
og skeljar. Það standa hér ennþá leif-
ar af einu búi og þeir hafa fengið leyfi 
til að byggja upp gömlu búin sem eru 
hér upp með ánni. Einn þeirra er 
nú þegar kominn með fullsmíðaðan 
torfbæ og er búinn að tyrfa þakið á 
honum.“  

Yndislegustu menn í heimi
Strákarnir ætla að byggja þarna 

upp og við höfum hugsað okkur að 
gróðursetja eitt tré fyrir hvern ein-
stakling sem hér dvaldi. Þeir hafa 
fengið eitt herbergi sem þeir ætla 
breyta í þeirri mynd sem var þegar 

þeir voru hér á upptökuheimilinu og 
eru þegar farnir að koma með hluta 
af húsgögnunum. Síðan hafa þeir tal-
að  um að fá að gera upp fangaklef-
ann og svæðið í kringum hann sem 
er kjallari. Þar er klefinn og sturtur 
sem voru notaðar til hegninga. Þetta 
kjallararými ætlum við að láta þá fá. 
Mér skilst á þeim að þeir líti á þetta 
sem ferli af sínum bata. Ég hef sótt 
um styrk til Menningarsjóðs Vest-
fjarða til að styðja þá í þessu verkefni 
en fékk synjun. Það fannst mér sárt. 
En við höldum áfram og vinnum eftir 
getu og peningum.“ 

Birna segir umfjöllunina í vetur 
vissulega hafa vakið athygli á staðn-
um, en hún hafi ekki haft neikvæðar 
afleiðingar þegar til lengri tíma er 
litið þó svo að á meðan á þessu fjöl-
miðlafári stóð hafi verið mjög erfitt 
að hafa átt heima í Breiðavík. Í dag  
vita allir hvar Breiðavík er staðsett 
ákortinu.  „En það sem er mest um 
vert, er að við höfum fengið að kynn-
ast yndislegustu mönnum í heimi.“

Blíðan á Breiðavík í sumar
Breiðavík verður stöðugt vinsælli áningarstaður þeirra sem ferðast um vestfirði, enda ákaflega fallegt 
þar, gistimöguleikar framúrskarandi og maturinn lostæti.
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Látrabjarg er vestasti hluti Evr-
ópu og því engar ýkjur að halda 
því fram að Hótel Látrabjarg sé 
úti við ystu höf og þar er auð-
vitað ólýsanlega fallegt. Hótelið 
keyptu hjónin Karl Eggertsson 
og Sigríður Huld Garðarsdótt-
ir árið 2004 en byggingin hafði 
áður hýst fyrrum Örlygshafn-
arskóla. Karl og Sigríður réðust 
í að gera húsið upp og innrétta 
það sem hótel og vorið 2005 var 
opnuð gisting í sex herbergju. 
Árið eftir var þremur herbergj-
um bætt við og í vor festi Karl 
kaup á Félagsheimilinu Fagra-
hvammi, sem stendur utar í 
lóðinni hjá hótelinu. Jafnframt 
var herbergjum fjölgað í  fimm-
tán. Nú eru á Hótel Látrabjargi, 
átta herberi með sér baðher-
bergi og sjö með sameiginlegri 
snyrtingu og sturtum og að 
sjálfsögðu er netsamband á 
staðnum.

„Við erum búin að leggja grunn að 
því að bæta við fjórum  herbergjum á 
neðri hæð til viðbótar, þannig að þau 
verði nítján næsta sumar,“ segir Karl. 
Búið er að lækka jarðveg við húsið og 
smíða stærri glugga en ekki vannst 
tími til klára þessar breytingar fyrir 
þetta sumar.  Og líklega veitir ekki af 
stækkun þar sem ferðmönnum fjölgar 
hratt. Hótel Látrabjarg er staðsett við 
ægifagra vík, með endalausum gulum 
sandi. Þaðan er stutt í einhverja stór-
brotnustu náttúruperlu vestfjarða, 
Látrabjargið sem er fjölmennasta 
fuglabjarg í Evrópu, fjórtán kílómetra 
langt og 440 metrar á hæð. Einnig er 
stutt yfir á Rauðasand, í sund á Pat-
reksfirði, Byggðasafnið á Hnjóti, golf, 
sjóstangveiði og spennandi gönguleið-
ir.

Bar úr gamla Naustinu
Veitingaaðstaða hótelsins hefur 

verið flutt yfir í félagsheimilið. „Þar 
erum við með eldhúsið og móttökuna,“ 
segir Karl. „Við erum að koma göml-
um bar úr Naustinu fyrir í salnum en 

gerum annars ekki miklar breytingar 
á húsinu. Við vildum halda félags-
heimilinu eins og það hefur litið út 
því okkur finnst mikilvægt að reyna 
að halda í söguna.“ 

Það eru aðeins tuttugu metrar á 
milli húsanna, það er að segja gisti- 
og veitingahússinns og segir Karl það 
koma mjög vel út. „Það er alveg sama 
hvað er að gerast í félagsheimilinu, 
þeir sem vilja sofa hafa algert næði. 
Hingað kom, til dæmis, á dögunum 
hópur sem ákvað að slá upp balli og 
það var mikið líf og fjör í mannskapn-
um. Útlendingarnir sem gistu á hót-
elinu urðu ekkert varir við fjörið sem 
betur fer, því þeir fara gjarnan mjög 
snemma í háttinn og drífa sig upp fyr-
ir allar aldir til að ná að skoða sem 
mest á meðan þeir dvelja á landinu.  
En þetta var góður prófsteinn á það 
hvernig húsin fúnkera saman.“

Góð aðstaða fyrir ættarmót 
og stórafmæli

Veitingasalan á Hótel Látrabjargi 
er ekki aðeins fyrir gesti hótelsins, 
heldur er hún ölllum opin.  „Nánast 
allir okkar gestir borða hjá okkur 
morgunverð og kvöldverð,“ segir Karl. 
„Auk þess er alltaf nokkur reitingur 
af þeim sem eru á ferð um svæðið. 
Við höfum hingað til ekki verið með 
hádegisverð, vegna þess að það hefur 

ekki verið þörf fyrir það. Okkar gestir 
eru yfirleitt í skoðunarferðum allan 
daginn.“ 

Á kvöldin er boðið upp á einn að-
alrétt á Hótel Látrabjargi, oft fiskrétt. 
„Við höfum líka verið með forrétti og 
eftirrétti og yfirleitt er hægt að fá 
þá, sérstaklega ef það eru hópar hjá 
okkur. Þá er einnig hægt að panta 
hjá okkur matseðil. Við erum ekki 
að selja hamborgara og slíkt, heldur 
einbeitum okkur að hollum og góðum 
mat. Hann hefur fallið vel í kramið.“

Hótel Látrabjarg býður upp á ýmsa 
möguleika fyrir stærri og minni hópa. 
„Hér hafa verið haldin ættarmót og 
stórafmæli og fyrirtæki hafa komið 
í óvissuferðir,“ segir Karl. „Fólk hef-
ur leigt salinn, gist á hótelinu og í 
tjöldum og hér hafa verið allt að tvö 
hundruð manns. Hóparnir hafa þá 
notað veitingasalinn með sviði og öllu 
vegna þess að þar er hægt að troða 
uppi og hafa hljómsveit. Þetta er fyr-
irtaks aðstaða til að skella upp góðu 
balli. Veitingasalurinn getur tekið 
hundrað og þrjátíu manns að hámarki 
en hentar einnig mjög vel fyrir smærri 
hópa hvort heldur það eru 10, 30 eða 
80 manns. 

Sjósund og veiðileyfi
Flestir þeir gestir sem gista Hótel 

Látrabjarg koma erlendis frá, alls 
staðar frá, eins og Karl segir. „Þeir 
koma frá Ástralíu og Bandaríkj-
unum, mikið frá Sviss og mið-Evr-
ópu löndunum. Oft er þetta fólk í 
efnaðri kantinum og kemur hingað 
til að njóta náttúrunnar. Hér er ekk-
ert sjónvarp og það hefur lítið verið 
kvartað yfir því. Náttúran hér sér 
fólki alveg fyrir því.

Við eigum jörð hér þar sem er 
bæði vatn og strönd, þar sem hægt 
er að veiða bleikju og sjóbirting. Við 
seljum veiðileyfi og hér er gullfalleg 
baðströnd við hótelið með gulum 
sandi, mjög tær og þar er mjög gott 
að stunda sjósund vegna þess að hér 
er aðgrunnt. Við erum líka með heit-
an pott og sólpall og á næsta bæ er 
hestaleigan Vesturfari í göngufæri 
við hótelið.“

Hótelið við ystu höf
Í Örlygshöfn er Hótel Látrabjarg með uppbúin rúm, tjaldstæði og veitingasölu þar sem er 
borinn fram hollur og góður matur

Mynd: Marinó Thorlacius
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Á Tálknafirði búa tvö hundr-
uð og níutíu manns manns 
og nánast allir í þéttbýli, því 
aðeins þrír bæir eru í byggð í 
sveitarfélaginu – og þeir allir 
stutt frá þorpinu. Oddviti er 
Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir 
– sem lætur ákaflega vel af bú-
setu á Tálknafirði.

„Það sem er fyrst og fremst er 
spennandi við að búa  hérna, er 
staðsetningin,“ segir hún. „Hér eru 
dásamleg sumur og mildir vetur. Við 
erum stutt frá höfuðborginni í reynd. 
Við erum aðeins um fjögur hundruð 
kílómetra frá Reykjavík, sem allt er 
miðað við. Við erum landfræðilega 
vel sett njótum þeirra forréttinda að  
búa í sumarbústaðnum okkar allt 
árið – eða nota ekki höfuðborgarbú-
ar hvert tækifæri til að komast burtu 
úr bænum og út á land í bústaðina 
sína?“

Matvinnsla og  galdrakrem
Aðalatvinnuvegurinn á Tálknafirði 

er útgerð og fiskvinnsla og er Þórs-
berg þar stærst, en síðan eru smærri 
útgerðaraðila. „Síðan eru hjá okkur 
sprotafyrirtæki í matvælavinnslu, 
Tungusilungur með reyktan og graf-
in silung, ferskan fisk frosin, saltfisk 
og paté, og eru þau að þróa sig áfram 
í að selja þessa vöru. Hér er einnig 
harðfisk verkun, Særöst sem fram-
leiðir hertan steinbít og ýsu.  Þá er 
hér regnbogasilungs- og bleikjueldi.   
Fyrirtækið Þóroddur er í þorskeldi 
og að mínu mati er spennandi að 
fylgjast með því næstu árin, þá fram-
leiðir fyrirtækið fóður úr hökkuðum 
fiskúrgangi frá fiskvinnslum og skap-
ar þar með verðmæti úr því sem áður 
var hent.

Síðast en ekki síst er fyrirtæk-
ið  Villimey staðsett í Tálknafirði, 
Villimey framleiðir galdrakrem úr 
jurtum úr kyngimagnaðri náttúru 
Vestfjarða, vinsæla og góða vöru. 
Fyrirtækið stækkaði  við sig í vetur 
og gengur vel, vegna starfsemi Villi-
meyjar hefur fengist lífræn vottun á 
stóran hluta lands í Tálknafirði.

Hvað aðstöðu fyrir ferðamenn 
varðar, segir Eyrún: „Við erum með 
besta tjaldstæði landsins. Það er 
staðsett við hliðina á sundlauginni. 
Þú hefur aðgang að salerni og eld-
húsi innandyra og þar inn af er mat-
salur. Á tjaldstæðinu er bæði heitt 
og kalt vatn, stórt og mikið grill og 
heitur reitur þannig að þú kemst á 
netið. Svo er auðvitað aðgangur að 
sundlauginni, sem er opin frá átta á 
morgnana til tíu á kvöldin.“

Paradís fyrir göngufólk
Það eru engar ýkjur þegar Eyr-

ún segist vera með besta tjaldstæði 
landsins – en hún er með fleira, því 
gönguleiðirnar á svæðinu eru hrein 
paradís fyrir göngufólk. „Það eru 
merktar gönguleiðir um allt,“ seg-
ir hún, „bæði yfir í Arnarfjörð og 
Patreksfjörð. Þá  tekur aðeins um 
klukkutíma akstur til þess að skoða 
Látrabjarg, vestasta odda Evrópu. 
Fossinn Dynjandi í Arnarfirði er 
jafnframt í um klst. akstursfjarlægð, 
sem og Selárdalurinn þar sem Gísli á 
Uppsölum bjó.

Rétt fyrir utan þorpið er svo Poll-
urinn, alger perla, náttúrulaug sem 
hægt er að fara í á öllum tímum sól-
arhringsins árið um kring og njóta 
þeirrar fallegu náttúru sem hér ríkir. 
Við erum með gulan sand og fallegar 

fjörur út með öllu. Ef þú keyrir síðan 
norðan megin út fjörðinn, eins langt 
og vegurinn nær, er hægt að stopppa 
í túnfætinum við bæ sem heitir Sel-
látrar. Þaðan er gaman að ganga eftir 
fjörunni út í Stapa, þar sem er skóg-
rækt og út í Krossárdal. Á sumrin 
þegar verður mjög heitt, kemur haf-
golan inn og getur verið nokkuð sterk 
– en um leið og þú ert komin út fyrir 
Stapann dettur hún niður.“

Gistishús og smábátahöfn
Fyrir utan tjaldstæðið góða er 

ágætis gistiaðstaða á Tálknafirði. Þar 
eru þrjú gistiheimili, Bjarmaland, 
Skrúðhamrar og Hamraborg og síðan 
eru tvær orlofsíbúðir sem eru einka-
reknar. „Hér er líka frábær veitinga-
staður sem heitir Hópið, sem sérhæf-
ir sig í fiskréttum og eldar heimsins 
besta fisk,“ segir Eyrún. „Við erum 
líka með mjög góða smábátahöfn. 
Sumarhús og stjóstangveiðibáta 
sem Sumarbyggð á og rekur. Þar 
eru Þjóðverjar, sem koma hingað til 
að stunda sjóstöng, í hundraðatali. 
Það er fullbókað hjá þeim í sumar og 
næsta sumar.“  Þessi erlendu gestir 
setja skemmtilegan svip á þorpið og 
byrja að koma í mars og eru hér alveg 
fram í október.

Fyrir þá sem vilja njóta alls þess 
sem Tálknafjörður hefur upp á að 
bjóða, bendir Eyrún á Upplýsingamið-
stöðina í Tálknafirði, sem  staðsett er 
í Íþróttahúsinu/sundlauginni. „Þar 
er starfsmaður, Lilja Magnúsdóttir, 
sem er menntaður leiðsögumaður og 
getur leiðbeint fólki með gönguleiðir 
við hæfi hvers og eins. Hún er með 
viðveru frá 08.00  til 12.00 á morgn-
ana og frá 18.00 til 22.00 á kvöldin, 
alla virka daga og aðra hverja helgi.“

Perlurnar á Tálknafirði
Besta tjaldstæði landsins, heitur náttúrupottur og gulir sandar út með öllum firði

 „Hingað getur fólk komið í 
algera náttúruperlu, segir Vil-
borg Arnardóttir sem rekiur 
hið öfluga félag, Sumarbyggð 
á Súðavík. Félagið teygir anga 
sína víða um vestfirði, því í 
Súðavík er það með fjórtán 
sumarhús til úteigu og fimm á 
Tálknafirði. „Við rekum einnig 
tuttugu og einn frístundaveiði-
bát og erum í samstarfi við er-
lenda ferðaskrifstofu um sjóst-
angaveiðiferðir til Vestfjarða, 
auk þess að vera í samstarfi 
við Eeaglfjord á Bíldudal. Við 
erum með alls þrjár starfsstöv-
ar,“ segir Vilborg.

„Í Súðavík erum við með blandaða 
ferðaþjónustu. Við erum með hús fyrir 
starfsmanna- og stéttarfélög, sem og 
almenna sumarhúsaleigu fyrir bæði 
íslenska og erlenda ferðamann. “

84 kílóa lúða
Hvað sjóstöngina varðar, segir 

Vilborg hana hafa gegnið mjög vel. 
„Þetta hefur verið mjög skemmtilegt, 
hér eru að veiðast risastórir fiskar, 
84 kílóa lúða og þorskur sem var 1.40 
á lengd, 25.5. kíló.  Einnig hafa menn 
veitt skötusel og alls konar furðu-
fiska.“

Vilborg segir marga Íslendinga 
hafa prófað að fara á sjóstöng hjá 
Sumarbyggð í fyrra en það sem af er 
þessu sumri hafi ekki verið pláss fyr-
ir þá. Það er allt fullbókað af erlendu 
ferðaskrifstofunni. Upp úr miðjum 
júlí verður eitthvað laust í sumarhús-
unum á Súðavík en allt er fullbókað 
í húsunum á Tálknafirði. Enda segir 
Vilborg stefna í að Sumarbyggð þurfi 
að bæta við bæði húsum og bátum, 
fjölga starfsstöðum og í kjölfarið, 
starfsfólki en núna vinna um tuttugu 

manns hjá fyrirtækinu, að lausráðnu 
fólki meðtöldu.

Þótt ekki sé pláss fyrir Íslending-
um í sjóstöng á Súðavík, hafa þeir 
gert mikið af því að nýta húsin þar. 

Vilborg segir landann duglegan við 
að ferðast um Vestfirði og ástæðan 
sé sú feykilega fallega náttúra sem 
þar hér. „Vestfirðirnir eru ein nátt-
úruperla. Hér yfir Súðavík gnæfir til 

dæmis Kofra, Það segja það gamlar 
munnmælasögur að í fjallinu búi ekki 
minni orka en í Snæfellsjökli. Á Jóns-
messu sé hægt að fara upp að vatni 
sem er í fjallinu, þar séu óskastein-
ar og sá sem beri fram óskir þessa 
nótt geti verið viss um að hún rætist. 
Hvað sem til er í þessu þá er algengt 
að fólk dvelji hér við rætur Kofra til 
að fylla rafhlöðurnar.“

Aukin þjónusta
Sumarbyggð rekur fleira en gisti-

hús og báta, því félagið hefur um-
sjón með glæsilegu tjaldstæði sem 
sveitarfélagið á. Vilborg segir að-
stöðuna sem Sumrbyggð hefur ekki 
bundna við sumrin. „Á haustin 
erum við með frábæra aðstöðu þar 
sem starfsmannafélög, fyritæki  og 
hvers kyns hópar geta haldið fundi, 

árshátíðir, stórafmæli og hvað sem 
er. 

Hér er kominn nýr veitingastað-
ur sem heitir Amma Habbý. Sum-
arbyggð hefur opnað þjónustu í gamla 
pósthúsinu í Súðavík, beint á móti 
veitingastaðnum. Við erum komin 
með verslun með veiðivörur fyrir 
sjóstöngina og við leigjum út flotgalla 
og veiðistangir. Við erum einnig með 
minjagripaverslun og sögusýningu í 
húsinu, sem og nettengingu þar sem 
fólk getur fengið að fara frítt á netið.

Síðast en ekki síst er það fjöl-
skyldugarðurinn Raggagarður sem 
er rosalega vinsæll og allir geta fylgst 
með því hvað þar er að gerast hverju 
sinni á www.raggagardur.is. Þetta 
er annars vegar leiksvæði fyrir börn 
frá tveggja til níu ára, hins vegar frá 
níu til níutíu og níu ára. Þar er hægt 
að dvelja yfir daginn og hafa gaman 
af. Það kostar að sjálfsögðu ekkert í 
garðinn og hann er opinn öllum.

Hér er fullt af merktum gönguleið-
um og ferðir út í eyjuna okkar, Vig-
ur, frá Ísafirði. Hér er hægt að panta 
gönguferðir með leiðsögumanni fyrir 
hópa.“

Vestfirðirnir eru ein náttúruperla
Sumarbyggð á Súðavík rekur gistiheimili, tjaldstæði, sjóstangaúrgerð og hinn einstaka 
Raggagarð
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Villimey er heiti á smyrslum 
sem hafa heldur betur slegið 
í gegn á seinustu misserum. 
Sjálft fyrirtækið er staðsett á 
Tálknafirði og var stofnað árið 
2006 af Aðalbjörgu Þorsteins-
dóttur. Það á sér þó enn lengri 
sögu því Aðalbjörg byrjaði að 
þróa krem fyrir fjölskylduna 
árið 1990. „Ég ætlaði aldrei að 
gera neitt úr þessu nema fyrir 
okkur,“ segir hún, „en virknin 
var bara svo góð að ég var hvött 
til að leyfa öðrum að njóta 

og þá varð ekki aftur snúið. 
Framleiðslan fór í apótek fyr-
ir þremur árum og hefur verið 
mjög vel tekið.“

Smyrslin eru komin með líf-
ræna vottun og eru við liðverkj-
um, vöðvabólgu og reyndar öllum 
verkjum og bólgum. Einnig eru 
smyrsl við exem og hvers kyns 
húðvandamálum, græðandi krem 
og sveppakrem, bossakrem fyrir 
bleyjusvæði á litlum börnum. Og 
ekki má gleyma því allra vinsæl-
asta, sem er Bumbugaldurinn, 

ætlaður óléttum konum en nýt-
ur stöðugt meiri vinsældda sem 
„body lotion,“ andlitskrem og bara 
alhliða krem.
Þetta er svo augljóst

Smyrslin eru úr íslenskum jurt-
um. Í þeim eru engin rotvarnarefni, 
litar- eða ilmnefni. Aðalbjörg hefur 
7640 hektara af vottuðu svæði til 
að tína jurtirnar og notar mygrút 
af ólíkum jurtum i smyrslin sín, 
vegna þess að jurtirnar vaxa við 
svo ólík skilyrði og hafa að sjálf-
sögðu mismunandi virkni. 

Þegar Aðalbjörg er spurð hvar 
hún hafi lært á grösin, segir hún: 
„Ég held að ég hafi þetta bara í 
mér. Ég hef líka lesið mig óhemju 
mikið til og farið á ýmis námskeið  
en svo sér maður þetta bara. Þetta 
er svo augljóst.“

Villimey hóf starfsemina í 
fimmtíu fermetra húsi sem Að-
albjörg leigði, en í fyrrahaust festi 
hún kaup á gamla áhaldahúsinu 
sem hreppurinn átti og er búin að 
gera það upp. „Húsið var að nið-
urlotum komið og það hefur tekið 
okkur allan veturinn að gera það 
upp en við fluttum inn í það í maí. 
Það vill svo skemmtilega að húsið 
á sér fjölskyldusögu, því afi minn 
byggði það 1973-1974.“ 

Nýtt húsnæði
Hingað til hafa verið fjórir 

starfsmenn hjá Villimey en Að-
albjörg stefnir á að fjölga þeim. 
„Það tekur þó tíma,“, segir hún, 
vegna þess að það þarf að þjálfa 
starfsfólk upp, í tínslu og annað. 
Maður hefur ekki gefið sér tíma 
í það því við höfum verið í þessu 
öll fjölskyldan. En það er þvílíkur 
munur á aðstöðu. Gamla áhalda-
húsið er 250 fermetrar og fram-
leiðslugetan er mun meiri þegar 
aðbúnaður og húsnæði eru góð. 
Við önnum eftirspurn  en það er 
líka rosalega mikil vinna. Ég er 
svo heppin að ég á fjórar dætur  
en ég þarf að bæta við starfsfólki.“

Virkni smyrslanna er 
óyggjandi.

Til Aðalbjargar hringir mikið 
af fólki sem staðfestir það. „Það 
hringdi í mig skipstjóri á humar-
bát frá Vestmannaeyjunum, fyrir 
stuttu, sem sagði að margt hefði 
komið nálægt sér í kremum en 
ekkert hefði virkað eins vel á hann 
og Húðgaldur. Hann hefur ver-

ið með exem á bak við eyrum og 
sagðist oft  vera svo viðþolslaus að 
hann langaði til að rífa af sér eyr-
un. En Húðgaldurinn hefði virkað 
svo vel að hann var einkennalaus 
eftir tvo daga. Hann sagðist langa 
mest til að borða kremið sem er 
allt í lagi. Þetta eru lífræn smyrsl 
og það má alveg borða þau.

Mýkjandi og græðandi
Svo er Fótagaldurinn. Hann 

hefur virkað á frauðvörtur á 
börnum. Um daginn heyrði ég 
af manni sem var með vörtu á 
fingri og hafði reynt allt, farið í 
frystingu, reynt að skera hana 
af og prófað öll möguleg krem. 
Hann hafði sett Fótagaldurinn 
á vörtuna nokkrum sinnum 
og plástur yfir og vartan  fór af 
puttanum á honum – en þetta er 
sveppakrem.

Vöðva- og liðagaldurinn er fyrir 
fólk sem er með verki og bólgur, 
bæði íþróttafólk, fólk sem hefur 
lent í slysum og gigtarsjúkling-
ar. Það notar hann mikið, enda 
er hann alveg ótrúlegur. Maður 
nuddar honum inn í húðina og 
aftur eftir hálftíma og manni líð-
ur mun betur. Hann lagar auðvit-
að ekki skemmdir en hann mýkir 
allt í kring um skemmda liði.

Dæmi um virkni Sáragald-
ursins  er bóndinn á Melanesi á 
Rauðanesi. Hann er lamaður og 
var með legusár sem var orðið 
að holu inn að beini. Konan hans 
fyllti holuna með Sáragaldrinum 
og setti grisju yfir, lét það vera í 
tvo daga. Þegar hún tók hana af 
var komin himna og sárið var 
að gróa og kremið sjálft var orð-
ið alveg dökkt, hafði dregið í sig 
óhreinindi. Hálfu ári seinna tal-
aði ég við hann og hann sagði 
mér að sárið hefði holdgast.“

Kraftaverkasmyrslin frá Tálknafirði
Smyrslin frá Villimey eru lífrænt vottuð og svo hrein 
að það er allt í lagi að borða þau
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Í Súðavíkurhreppi er svo 
margt að gerast að það getur 
verið erfitt að ímynda sér að 
þar búi aðeins um tvö hundr-
uð og þrjátíu manns.  Ómar 
Már Jónsson er sveitarstjóri 
í Súðavík og segir að íbúa-
fjöldinn í Súðavík hafi meira 
og minna staðið í stað síðast-
liðin ár, aðallega vegna skorts 
á leiguhúsnæði.  Við erum þó 
stöðugt með í skoðun hvernig 
megi fjölga íbúða fermetrum 
á svæðinu.“ segir hann.  „Árið 
2003 átti sveitarfélagið átta 
íbúðir í félagslega kerfinu í 
Súðavík sem voru í útleigu, en 
vegna mikillar eftirspurnar 
árin 2004 og 2005 seldum við 
sex af þeim íbúðum.  

Vegna viðbótar eftirspurnar eftir 
húsnæði tók sveitarstjórn ákvörðun 
árið 2004 um að byggja tvö einbýlis-
hús sem voru tekin í notkun árið 
2005.   Þau hús voru síðan seld áður 
en byggingu þeirra var lokið. 

Við viljum auka íbúafjöldann í 
Súðavík og höfum því tekið ákvarð-
anir sem sérstaklega er ætluð ungum 
fjölskyldum.  Í því sambandi höfum 
við verið með gjaldfrjálsan leikskóla 
frá árinu 2005, sem er gríðarlega 
mikil búbót fyrir fjölskyldur með börn 
á leikskólaaldri, auk þess sem við 
höfum verið að hvetja til nýbygginga 
með sérstökum byggingastyrkjum.

Við höfum lagt mikinn metnað í 
að vera með góðan og faglega rekinn 
leik- og grunnskóla og hefur það tek-
ist með hæfu starfsfólki og við erum 
mjög stolt af því.  Leik- og grunn-
skóli eru undir sama þaki og þar er 
mikil samvinna á milli m.a. njóta 
elstu börn leikskóla samkennslu með 
yngstu börnum grunnskóla.

Hagstæður búsetukostur
„Þessi slinkur  sem þjóðarskútan er 

að verða fyrir kemur illa við margar 
ungar fjölskyldur, sérstaklega þær 
sem eru búsettar á Stór-Reykjavík-
ursvæðinu. 

 Slinkurinn er samt mun vægari á 
landsbyggðinni þar sem áhrif þennsl-
unnar sem var undanfari þessa 
ástands sem nú ríkir gætir ekki að 
sama skapi á landsbyggðinni. 

Úti á landi eru margir útgjalda-
liðir fjölskyldna mun lægri en á stór 
Reykjavíkursvæðinu, húsnæðisverð 
er mun lægra, akstursvegalengdir til 
og frá vinnu yfirleitt styttri og í þeim 
og fleiri þáttum felast ákveðin tæki-
færi fyrir ungar fjölskyldur og lands-
byggðina en það eru mikil og marg-
visleg verðmæti fólgin í því að geta 
búið og starfað á landsbyggðinni.

Fjölbreytni atvinnulífsins og at-
vinnuástand skiptir þar auðvitað 
miklu máli en á Vestfjörðum búum 
við, við þau skilyrði að það vantar 
fólk í hinar ýmsu greinar atvinnu-
lífsins.  Það vantar t.d. víða á Vest-
fjörðum, trésmiði, rafvirkja, málara, 
blikksmiði, pípara, bókara, faglærða 
kennara og eflaust í fleiri greinar at-
vinnulífsins.  Hér hefur í raun ekki 
verið neinn skortur á verkefnum fyrir 
duglegt fólk.

Við höfum búið vel í haginn fyrir 
starfandi fyrirtæki og önnur sem vilja 
koma sér fyrir í Súðavík, og það hef-
ur verið ánægjulegt að fylgjast með 
hvernig fyrirtækjaflóran í Súðavík 
hefur breyst á stuttum tíma og orðin 
mun fjölbreyttari en áður.  Fyrir örfá-
um árum snerist öll atvinnustarfsemi 
í Súðavík um rækjuútgerð og vinnslu.  
Í dag er það liðin tíð en í staðinn hafa 
komið inn nýjar atvinnugreinar, þar 
sem má nefna, starfsemi pokabeitu-
verksmiðju, þróun og stækkun þor-
skeldis, starfsstöð í hugbúnaðargerð, 
þjónusta við erlenda sjóstangveiði-
menn, uppbygging refaseturs, harð-
fiskvinnsla og í haust mun ný verk-
smiðja fara í gang sem mun framleiða 

gæludýrafóður.  Auk þess er verið að 
vinna í áhugaverðum hugmyndum að 
starfssemi!  sem gaman verður að að 
fylgjast með í nánustu framtíð.

Þegar Ómar Már er spurður hvern-
ig aðstaða sé fyrir ferðamenn í Súða-
vík, segir hann: „Hér erum við með 
umhverfi og afþreyingu við allra hæfi.   
Hér er einfaldlega frábært að vera, að 
upplifa og nóta þess sem umhverfið 
hefur upp á að bjóða.

Mér finnst samt ferðamanna-
straumurinn fara seinna af stað í 
sumar en oft áður og þar hefur EM 
í fótbolta einhver áhrif auk þess sem 
ógnvænleg hækkun eldsneytisverð 
hlýtur að hafa eitthvað með það að 
gera.  

Hins vegar er hér mikið af erlend-
um sjóstangveiðimönnum sem byrj-
uðu að koma til Súðavíkur 1. maí sl. 
og verða þeir mjög áberandi í Súðavík 
fram í miðjan september nk. en búast 
má við 600 sjóstangveiðimönnum til 
Súðavíkur á þessu tímabili en hver 
hópur gistir í viku í senn.

Erlendu sjóstangveiðimennirnir 
koma á vegum Sumarbyggðar hf en 
félagið gerir út yfir 20 sérsmíðaða 
sjóstangveiðibáta og hús og er með 
þjónustu á þremur stöðum á Vest-
fjörðum, í Súðavík, Tálknafirði og 
Bíldudal. Það má ætla að til þessara 
þriggja staða komi um 1400 manns á 
þessu ári. Eins og gefur að skilja er 
orðið mikið mannlíf í kring um höfn-
ina frá morgni til kvölds alla daga 
vikunnar.“

Laxveiði og ævintýradvöl
En sjóstöngin er ekki aðeins fyr-

ir útlendinga, Íslendingar geta líka 
komið og stundað þetta skemmtilega 
sport. „Það er rétt, við vorum með til-
boð til Íslendinga í fyrra til að kynna 
sjóstöngina og landinn nýtti sér tæki-
færið og var mikil ánægja með þenn-
an nýja afþreytingarmöguleika.  Er-
lendir gestir okkar hafa bókað mikið 
í sumar, en það er um að gera að hafa 
samband, og athuga hvort ekki sé 
einhver tími laust.  Sjálfur hef ég far-
ið nokkrum sinnum og er þetta mjög 
skemmtilegt sport.,“ segir Ómar. 

En eitthvað fleira hlýtur að 
vera hægt að gera.

„Já, heldur betur. Í sveitarfélaginu 
öllu er að finna stórbrotna náttúru og 
margvíslega afþreytingamöguleika 
og því ekki að ástæðulausu að margir 
ferðaþjónustuaðilar sjá tækifæri í að 
fjárfesta í greininni í sveitarfélaginu.  
Fyrir laxveiðimenn er áinn Langa-
dalsá löngu orðin þekkt, en þar er að 
veiðast 300 – 400 laxar yfir sumarið.  

Eyjan Vigur er löngu búin að 
sanna ágæti sitt  og er mikil fjöldi 
ferðamanna sem sækir eynna heim 
á hverju sumri.   Ekki má gleyma 
Ferðaþjónustunni í Heydal, í Mjóa-
firði sem býður upp á gistingu og 
margvíslega afþreyingarmöguleika 
í ævintýradalnum, jafnt sumar sem 
vetur.  

Einnig má nefna Ferðaþjónustuna 
í Reykjanesi sem fer að komast í al-
faraleið þegar lokið verður við að 
brúa Mjóafjörð og vegurinn um Djúp-
ið verður þá allur á bundu slitlagi.  Í 
Reykjanesi er boðið upp á gistingu 

í stórbrotnu umhverfi og sérstaka 
sundlaug sem er hituð upp með sjálf-
rennandi heitu vatni.   

Einnig búum við svo vel að eiga 
hér frábærar gönguleiðir og fyrir 
fjallgönguáhugamenn eru endalaus-
ir möguleikar í þeim efnum.  Má þar 
t.d. nefna fjallið Kofra sem er upp af 
nýju byggðinni í Súðavík.  Talið er 
að Kofratindur búi yfir mikilli orku, 
og er hans getið á nokkrum stöðum 
í þjóðsögum Jóns Árnasonar.   Það 
er því ekki að ástæðulausu að Kofri 
fær mikið af heimsóknum á hverju 
sumri.  M.a hefur kona nokkur hér í 
bæ farið nýlega þrisvar sinnum upp 
á Kofratind á fjórum dögum og segir 
það meira en mörg orð.“

Fornleifarnar í Vatnsfirði
„Það nýjasta er svo fornleifaupp-

gröftur í Vatnsfirði og uppbygging 
Vatnsfjarðar sem minjastaðar. Upp-
bygging Vatnsfjarðar sem minja-
staðar er samstarfsverkefni Súðavík-
urhrepps, Vestfjarða á miðöldum og 
Fornminjasafns Íslands og er mark-
miðið að gera staðinn að fjölsóttum 
ferðamannastað. Fornleifarannsóknir 
hafa staðið yfir í Vatnsfirði frá árinu 
2004 og þar hefur fornleifagröftur 
leitt í ljós að þar hafi verið lítið þorp.    
þar hefur m.a. fundist mjög mynd-
arlegur skáli frá víkingaöld, sautján 
metrar á lengd.  Auk þess hafa fund-

ist þar merkilegir gripir, til dæmis, 
brot úr írskum skartgrip úr gulli frá 
9. eða 10. öld. 

Minjarnar sem eru að finnast gefa 
góða hugmynd um lífið til forna, en 
þetta er eitt viðamesta fornleifa-upp-
graftarverkefni á Vestfjörðum frá 
upphafi.  

Frá árinu 2005 hefur síðan ver-
ið rekinn alþjóðlegur fornleifaskóli 
í Vatnsfirði í samvinnu fjölmargra 
aðila og er á hverju sumri að koma í 
Vatnsfjörð fimmtán til tuttugu nem-
endur frá háskólum austan hafs og 
vestan.

Hugmyndin er að koma upp að-
stöðu fyrir ferðamenn, þannig að þeir 
eigi greiða leið þar um og geti skoðað 
hvað sé þar að gerast. Þetta er mjög 
áhugavert og skemmtilegt verkefni 
og á örugglega eftir að vekja mikla at-
hygli ferðamanna sem sækja Vatns-
fjörð heim.“

Nú, svo til að halda utan um þetta 
allt og geta komið upplýsingum til 
ferðamanna sem sækja okkur heim 
hefur Súðavíkurhreppur í samstarfi 
við Sumarbyggð hf opnað upplýsinga-
miðstöð í gömlu byggðinni þar sem 
Sumarbyggð hf er jafnframt með að-
stöðu fyrir starfsemi sína. 

Tófa, vatn og frábært veit-
ingahús

„Síðan erum við með mjög áhuga-
vert verkefni í gangi, segir Ómar Már. 
„Þar erum við að láta endurbyggja 
Eyrardalsbæ, sem er elsta uppistand-
andi húsið í Súðavík, byggt árið 1896, 
að því að talið er.  Húsið var orðið illa 
farið, en endurbygging þess gengur 
vel og mun Melrakkasetur Íslands 
verða þar með aðsetur. 

Í Eyrardalsbæ verður komið upp 
fræðasetri um íslenska melrakkann, 
þar sem safnað verður á einn stað 
þeirri þekkingu sem til er á íslenska 
Melrakkanum í fortíð og nútið. Meðal 
annars verður þar sýning fyrir ferða-
menn um refi í náttúrunni, refarækt 
og refaveiðar. Þarna verða veggspjöld, 
lifandi myndefni, fyrirlestrar, safn 
merkra muna, handverk, uppsett dýr 
og margt fleira. Setrið mun koma að 
rannsóknum sem viðkoma íslensku 
tófunni í samvinnu við Háskóla Ís-
lands og Náttúrustofu Vestfjarða, 
sem og aðrar rannsóknarstofnanir, 
innlendar sem erlendar.  Stefnt er 
að því að safnið verði formlega opnað 
vorið 2010.  Þann 28. júní sl. var opn-
uð heimasíða fyrir setrið á slóðinni: 
www.melrakkasetur.is!   

Frá 2006 höfum við verið í metn-
aðarfullu verkefni sem snýst um að 
finna heitt vatn í Álftafirði. Gerðar 
voru tilraunaholur í Álftafirði árið 
2006 og þær gáfu vísbendingar um að 
þar væri heitt vatn að finna. Í fyrra 
varð hlé á verkefninu vegna óvissu 
um aðkomu ríkisins að jarðhitaleit 
á köldum svæðum en nú hefur ríkið 
ákveðið að styðja við bakið á okkur, 
þannig að áfram verður haldið með 
verkefnið í sumar og við bindum 
miklar vonir við niðurstöðurna, að 
þær verði það jákvæðar að fljótlega 
verði hægt að fara í að undirbúning 
að uppsetningu jarðhitaveitu í Súða-
vík.

Í maí sl. var opnaður nýr veitinga-
staður í Súðavík, veitingastaðurinn 
Amma Habbý.  Þar hefur ekkert 
verið til sparað í innréttingum og 
búnaði og verð ég að segja að ég hef 
sjaldan komin inn á jafn vel útfærð-
an og notalegan veitingastað.  Þema 
staðarins eru útlit bandarískra veit-
ingastaða og er staðurinn sambland 
af veitingahúsi, kaffihúsi og bar. Það 
er viss upplifun að koma á Ömmu 
Habbý, hvort sem maður ætlar að fá 
sér kaffibolla, vel útilátinn hamborg-
ara eða alvöru steik.  Eitthvað sem 
allir ættu að prófa.

Ferðmenn eru boðnir hjartanlega 
velkomnir til Súðavíkurhrepps.

susannasvava@simnet.is  

Hér er gott að vera
Í Súðavík er mannlíf gott, stemmningin alþjóðleg vegna sjóstangaveiði og 
fornminjafundar í Vatnsfirði þar sem fundist hefur margt merkilegra muna

Ómar Már Jónsson 
sveitarstjóri í 
Súðavík
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Í Bolungarvík búa ríflega níu 
hundruð manns og þar hefur 
sjávarútvegu verið stærstur 
„síðustu ellefu hundruð árin,“ 
eins og bæjarstjórinn, Elías 
Jónatansson orðar það. „Hér 
er öflug útgerð og öflug fisk-
vinnsla, þrátt fyrir niðurskurð 
aflaheimilda, en Bolvíkingar 
hafa verið duglegir við að auka 
sínar aflaheimildir, þrátt fyrir 
mótbyr.  Síðan erum við með 
stóra rækjuvinnslu sem hygg-
ur á þreföldun í framleiðslu 
því það er hugur í mönnum 
á þeim bæ,“ bætir hann við. 
„Það verður fullkomnasta 
rækjuvinnsla í heimi. Rækju-
vinnslan er ekki að bæta við 
sig fermetrum, heldur er verið 
að bæta tækjakostinn og getur 
verksmiðjan þá afkastað tólf 
þúsund tonnum á ári án þess 
að fjölga þurfi starfsmönnum 
að nokkru marki sem er ansi 
mikið af rækju ekki síst ef litið 
er til baka um nokkur ár.

Svo er ýmis þjónusta hér eins og 
eðlilegt er, góður grunnskóli, leik-
skóli, íþróttahús og sundlaug, sund-
laugargarður og ný vatnsrennibraut 
sem allir verða að prófa.  Heilsugæsla 
er á staðnum og sjúkrahús sem sér-
staklega sinnir öldruðum, en góð 
heimaþjónusta er líka fyrir aldraða.   
Mannlíf er í alla staði mjög gott hjá 
okkur og hér er gott að vera.“

Mannvirkjagerð og end-
urbætur

Fyrir dyrum standa miklar fram-
kvæmdir í Bolungarvík. Í fyrsta lagi 
jarðgöng milli Bolungarvíkur og 
Hnífsdals, sem taka af Óshlíðina. 
Það segir Elías verða mikinn mun 
fyrir Bolvíkinga og aðra sem eiga er-
indi þangað, en Óshlíðin hefur verið 

farartálmi, ekki bara fyrr á  öldum 
heldur líka eftir að vegur var opnaður 
um hlíðina 1950. Einnig eru að hefj-
ast stórar framkvæmdir við snjóflóða-
varnir, sem hafa lengi verið í bígerð. 
Enn önnur stórframkvæmd er síðan 
endurnýjun á stálþili og þekju í höfn-
inni.  „Síðan erum við í metnaðarfullri 
framkvæmd við endurgerð á Félags-
heimilinu okkar. Það var vígt 1952 en 
komið var að miklu viðhaldi á öllum 
sviðum; lögnum, gólfefnum, þaki, inn-
réttingum og öllu sem nöfnum tjáir að 
nefna. Við erum að taka húsið alger-
lega í gegn, byggja við það nýtt and-
dyri, salernisaðstöðu og bæta aðgengi 

fyrir fatlaða. Þá 
sjáum við fyrir 
okkur að þar 
verði menning-
armiðstöð, frá-
bær til tónleika-
halds eða fyrir 
aðrar uppákom-
ur. Þá getum 
við tekið á móti 
stærri hópum 
fyrir fundi og 

fyrir ættarmót. 
Öll aðstaða verður mjög góð, bæði úti 
og inni.  Á útisvæðinu er m.a. gert 
ráð fyrir útisviði og góðri aðstöðu fyr-
ir áhorfendur þar sem fólk er í góðu 
skjóli fyrir ríkjandi NA átt.  Í kvöld-
sólinni gæti fólk þess vegna grillað á 
útisvæðinu ef svo bæri undir . “

Ennfremur segir Elías verið að 
stækka tjaldstæðið „Þar er verið að 
bæta við fleiri tengjum fyrir fellihýsi, 
hjólhýsi og slíkt. Þetta er vel búið 
tjaldstæði, við hliðina á sundlauginni. 
Þar er lítið þjónustuhús þar sem hægt 
er að komast í þvottavélar, salerni og 
sturtur.“

Myndlist og leikhús
Í Bolungarvík er mjög myndarlegt 

Náttúrugripasafn, þar sem Elías seg-
ir gott fuglasafn, en þar er líka hægt 

að sjá ísbjörn. „Þar er gott steinasafn 
Steins Emilssonar og einnig er þar 
stór surtarbrandur, 12 til 14 milljón 
ára gamall. Handverkshúsið Drymla 
er svo í sömu byggingu, en þar er 
selt handverk frá svæðinu af öllu 
tagi, prjónað, heklað og saumað, sem 
og ýmsir munir úr listasmiðjunni á 
staðnum, leir gler og málaðar myndir 
� ég held meira að segja að þær hafi 
verið með sultur þar.

Ósvörin er þó líklega okkar þekkt-
asta kennileiti og við erum mjög 
stoltir henni. Svo er Einarshús, veit-
ingastaður þar sem hægt er að kaupa 
mat og kaffi. Þar er líka lítil ölstofa 
í kjallara þar sem oft eru uppákomur 
á kvöldin.  Í sumar er verið að sýna 
þar einleik með Elvari Loga sem ber 
heitið Pétur og Einar.  Einleikurinn 
byggir á sögu þekktustu frumkvöðla 
og athafnamanna síðustu aldar í Bol-
ungarvík, þeirra Péturs Oddsonar í 
upphafi aldarinnar og Einars Guð-
finnssonar sem kemur til sögunnar á 
eftir Pétri, en þeir bjuggu báðir í hús-
inu.  Sýningarnar eru að einhverju 

leyti á fyrirfram  ákveðnum tímum en 
síðan geta hópar haft samband ef þeir 
vilja sjá sýninguna á öðrum tíma, en 
þá þarf einhvern lágmarksfjölda“

Það helsta sem er framundan í 
Bolungarvík í sumar, er Markaðsdag-
urinn 5. júlí. „Hann verður mjög veg-
legur í ár og meðal þeirra sem koma 
fram eru Ný dönsk, Raggi Bjarna og 
Þorgeir Ástvaldsson. Kynnir verður 
Pálmi Gestsson Bolvíkingur. Þetta 
er útimarkaður. Fólk getur leigt bása 
og selt vörur, listmuni eða þjónustu. 
Fyrir börnin verða trúðar á staðnum, 
hoppikastalar og hringekjur bara svo 
fátt eitt sé nefnt.  Síðan verður slegið 
upp dansleik um kvöldið.“

„Um miðjan ágúst verður síðan ást-
arvikan. Enn er ekki komin út nein 
dagskrá en upphaflega var þessari 
viku hleypt af stokkunum til að fjölga 
íbúum á Bolungarvík. Þessi ástarvika 
hefur verið að þróast og ég sé hana fyr-
ir mér þróast í tónlistarhátíð, einkum 
eftir að við verðum búin að endurnýja 
Félagsheimilið,“ segir Elías.

Mikill uppgangur
Ferðamönnum fjölgar með hverju 

árinu bæði erlendum og innlendum.  
Betri samgöngur inná hringveginn 
ráða þar miklu og ýta undir straum 
innlendra ferðamanna.  Erlendum 
ferðamönnum fjölgar hins vegar mest 
flugleiðina og þá sérstaklega í tengslum 
við sjóstangaveiði.

Stöðugt bætast við nýir aðilar í 
ferðaþjónustu.   Elías segir mikla aukn-
ingu hafa orðið í ferðir í Jökulfirði og 
á Strandir. “Menn eru farnir að fara 
í styttri ferðir með fleira fólk. Þjón-
ustan hjá þeim er að aukast og menn 
eru í auknum mæli að láta ferja sig 
yfir Djúpið, ganga þar á milli staða, 
en láta ferðaþjónustuaðila ferja trúss í 
náttstað, sem er auðvitað jákvætt fyrir 
ferðaþjónustuna.

Síðast, en ekki síst, er þessi elsta ver-
stöð  að verða paradís sjóstangaveiði-
mannsins.  Þrjú fyrirtæki hafa nú þeg-
ar sýnt því áhuga að koma upp aðstöðu 
hér í bænum vegna stjóstangaveiði. Við 
eigum því von á að mikill uppgangur 
verði í þeirri grein á næstu árum.“

Í Bolungarvík er Arndís Hjart-
ardóttir, ásamt dætrum sínum 
fimm, með þrettán íbúðir sem 
hún leigir út, bæði til lengri 
og skemmri tíma. „Þú getur 
komið með svefnpokann þinn 
í eina nótt eða fleiri, eða feng-
ið uppábúið rúm,“ segir Arn-
dís, „en við erum með átta af 
íbúðunum í ferðamannaleigu. 
Þetta eru tveggja og þriggja 
herbergja íbúðir og það eru frá 
fimm og upp í níu svefnpláss 
í íbúðunum. Í þeim öllum er 
sjónvarp, dvd-tæki, ísskápur, 
þvotta-aðstaða, allur búnaður 
í eldhúsi og sturtubaðkör.“

Arndís segir fyrirtækið, sem heitir 
Mánafell, hafa gengið vel en þetta er 
þriðja árið sem hún starfrækir það, 
ásamt fimm dætrum sínum. „Veturn-
ir eru dálítið erfiðir – en það hefur 
ekki komið að sök vegna þess að við 
höfum verið að byggja þetta upp og 
koma íbúðunum í stand.“

Morgunroði og kvöldroði
Það er gamall draumur hjá Arn-

dísi að vera í ferðaþjónustu og 
þann draum lét hún rætast eftir að 
vera búin að ala upp sex börn, það 
yngsta sextán ára. “Það hefur allt-
af blundað í henni gamall kaup-
félagsstjóri og það hefur aldrei 
nægt henni að vera með heimili og 
vinna úti. Hún þjáist af einhverri 
vinnugleði,“ segir eiginmaðurinn, 

Finnbogi Bernódusson – sem er 
nú ekki alveg laus við ferðaþjón-
ustueðlið, því hann er safnvörður í 
Ósvör, þar sem hann bregður í sjó-
klæði eða skinnklæði og veitir leið-
sögn um safnið. En hvers vegna 
ferðaþjónustu?

„Það er svo gaman að leyfa fólki 
að upplifa hvað Bolungarvík er 
dásamleg,“ svarar Arndís. „Nátt-
úran er ómæld og mannlífið gott. 
Ef eitthvað bjátar á er fólk alltaf 
tilbúið til að standa við hliðina á 
þér. Það er jafn dásamlegt að vakna 
við fuglasöng og morgunroða og að 
njóta kvöldanna þegar sólin geng-
ur til viðar. Þá er hreint ævintýri 
að fara upp á Bolafjall. Sólsetrið er 
hvergi stórfenglegra.“

Dekur og lifandi söfn
En, eins og þau Arndís og Finnbogi 

segja, þá er ýmislegt hægt að gera sér 
til dundurs á Bolungarvík. „Það er 
hægt að fara í sundlaugina þar sem 
eru rennibraut, útipottar og gufu-
bað. Það er hægt að leigja sér tíma í 
Íþróttahúsinu þar sem er tækjasalur 
og hægt er að fara í líkamsrækt. Hjá 
okkur er líka frábær snyrti- og hár-
greiðslustofa svo ekki þarf að líta illa 
út. Einnig hægt að fara út í Skálavík, 
þar sem er sumarbústaðabyggð með 
mikilli náttúrfegurð í fjörunni og 
hægt að kaupa sér veiðikort þar. Síð-
an er Náttúrugripasafnið og Ósvar-
arsafnið. Það er óskaplega vinsælt 
safn.“ 

„Ósvör er elsta útræði á Íslandi,“ 
segir Finnbogi. „Þetta er safn og 

minningarreitur um útgerð og lifn-
aðarhætti fyrri tíma. Bolungarvík 
er talin elsta verstöð á Íslandi, hefur 
verið þarna frá landnámi. Við erum 
með lifandi leiðsögn, þar sem menn 
eru í skinnklæðum og segja frá lifn-
aðarháttum og starfsháttum frá því 
um 900 fram til 1900. Safnið er fyrir 
allan aldur – og ekki síður fyrir börn. 
Einnig geta hópar hringt og pantað 
sértíma. Það er opið allt sumarið, en 
einnig hægt að komst inn allt árið. Ef 
einhver hringir, fer ég í skinnklæði 
eða sjóklæði og veiti leiðsögn um 
safnið. Síðan erum við með merkilegt 
Náttúrugripasafn, sem er vel búið 
fuglum og dýrum og ýmsu náttúru-
tengdu efni. Þar er fuglafræðingur 
sem fer með fólk í leiðsögn. Þar er 
einnig hægt að panta sér leiðsögn.“ 

Grasafjall og berjalönd
Á Bolungarvík er einnig hægt að 

komast í styttri hestaferðir – og fara 
á grasafjall, jafnvel hægt að fá leið-
sögn á grasafjall. Á haustin er hægt 
að fara í berjamó – því þar eru gríð-
arlega góð berjalönd allt í kring. Síð-
an er hægt að fara í siglingar, því á 
Bolungarvík eru gerðir út bátar til að 
fara á Hornstrandir, í Jökulfirðina og 
eins yfir í Vigur, en þangað er siglt 
frá Ísafirði. 

En sjálf bjóða Arndísi og Finnbogi 
ferðamönnum að upplifa ýmislegt 
fleira. „Við erum líka með rollur, vor-
um með tuttugu fjár í húsi í vetur og 
viljum tengja það ferðamennskunni. 

Í maí var sauðburður og síðan í sept-
ember verður smalamenska. Fólk 
getur komið og fengið að upplifa þetta 
með okkur. Síðan eru ekki margir 
sem kunna að gera slátur í dag. Ég 
tek alltaf slátur og í haust ætla ég að 
bjóða fólki að koma vestur til að læra 
að gera slátur. 

Bolungarvík er mjög hentug til 
ferðalaga. Þarna er stórt vatn, Syðri-
dalsvatn, þar sem er mikil veiði og 
óskaplega mikið fuglalíf. Þetta er 
skemmtilegt svæði til fuglaskoðunar 
og umhverfið fallegt, með mörg-
um skemmtilegum gönguleiðum og 
nokkuð af hringleiðum, miserfiðum 
þannig að hver og einn getur valið 
sér erfiðleikastig. Það er hægt að fara 
í fjallaferðir, úr einum dal í annann, 
þar sem eru tærar ár og lækir. Flóru 
Íslands er þægilegt að skoða á þessu 
svæði, við erum með mikið af grösum 
og jaðargróðri, því land er víða gróið 
upp í fjallatoppa.“

Góð aðstaða fyrir ferðamenn
Mannlíf í Bolungarvík einkennist af framkvæmdagleði og bjartsýni

Íbúðagisting til lengri og skemmri tíma
Í Bolungarvík hefur Arndís Hjartardóttir látið gamlan draum um að vinna við ferðaþjónustu 
rætast – og þar eru mun fleiri möguleikar en í fljótu bragði virðast til að njóta verunnar  

Elías Jónatansson
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Á Flateyri eru höfuðstöðv-
ar Bergkristals, sem er í eigu 
Guðbjarts Jónssonar en versl-
anir með þeim vörum sem 
hann flytur inn eru á Ísafirði 
og Akureyri og í Faxafeninu 
í Reykjavík þar sem úrvalið 
er mikið og margir gripirnir 
ómótstæðilegir, ekki síst ljósa-
krónurnar en Bergkristall flyt-
ur inn kristal og postulín frá 
Rússlandi.

Bergkristall á sér ekki langa sögu, 
því Guðbjartur segir aðeins tvö og 
hálft ár síðan hann byrjaði að vinna 
að undirbúningi á innflutningi. Eins 
og menn vita hafa Rússar unnið með 
postulín og kristal mjög lengi. „Flest 
fyrirtækin sem við erum að versla 
við erum 250 til 260 ára gömul og 
eru margverðlaunuð fyrir gæði. Í 
hverri verksmiðju vinna fjögur til 
fimm hundruð manns, allir gripirnir 
eru handskornir og handunnir –  og 
á ákaflega góðu verði.“

Átta söfnunarlínur
„Þetta er alveg sérstök listgrein 

og það tekur langan tíma að læra 
að skera. Einn af þeim listamönn-
um sem við erum með gripi frá er 
mjög viðurkenndur glerlistamað-
ur í Rússlandi. Hann hannar mest 
vasa, en er líka í glösum. Við erum, 
til dæmis, með einn vasa frá honum 
sem kostar eina milljón.“

Það er viss hefð hjá Rússunum, 
þegar þeir eru að fagna, að taka 
glasið og henda því í næsta vegg þar 
sem það mölbrotnar en Guðbjartur 

mælir ekki með því að Íslendingar 
taki upp slíka hefð. Þótt kristallinn 
hjá honum sé á góðu verði, sé meira 
um vert að fara vel með hann.

Hjá Bergkristal er hægt að fá for-
kunnar fagrar kristalsljósakrónur. 
„Við bjóðum upp á ábyrgð á þeim, 
segir Guðbjartur, og ef eitthvað 
kemur fyrir, eitthvað brotnar, þá er 
hægt að kaupa inn í gripinn. Þótt 
eitthvað komi fyrir ljósakrónuna er 
hún ekkert ónýt.

Við erum með mikið úrval af 
kristalsvösum og sjö til átta söfn-
unarlínur. Í hverri línu eru allt upp 
í tuttugu og fimm hlutir sem þú get-
ur safnað í vissum gerðum. Í söfn-
unarlínum eru yfirleitt rauðvíns- og 

hvítvínsglös, koníaksglös, vatnsglös 
og viskýglös og svo framvegis, en við 
erum einnig með vasa í sömu línu, 
alls konar skálar, vatnskönnur og 
karöfflur.“

Hvítt gull
Hvað postulínið varðar, segir 

Guðbjartur rússneskt postulín eiga 
sér nokkuð skemmtilega sögu. Í 
byrjun átjándu aldar, hafi Pétur 
mikli orðið mjög hrifinn af postulíni 
og sent njósnara til Meissen í Sax-
óníu til að kynna sér leyndardóma 

framleiðslunnar. Það tókst hins 
vegar ekki og þá ákvað hann að láta 
finna postulínið upp að nýju. Það 
tókst árið 1744.

Smám saman nálguðust gæðin 
það besta sem til var, sem var auð-
vitað kínverska postulínið. Fyrstu 
postulínsverkin voru litlar stytt-
ur, skrautdiskar og gjafir handa 
hástéttinni. Á þessum tíma var 
postulínið nefnt „hvítt gull.“ Postu-
línsverk voru metin jafn til jafns við 
gull.

Guðbjartur segir postulínið sem 
Bergkristall selur nokkuð ólíkt því 
sem aðrir eru með. „Það er skraut-
legra; í því er meiri litadýrð og gleði, 
þannig að við erum að brjóta upp þá 
hefð sem hér hefur ríkt, þótt auðvit-
að séum við líka með hvítt postulín. 
Við erum með postulín fyrir alla, 
bæði mjög dýrt og síðan í milli-
klassa, bæði handmálað og áprent-
að. Það eiga allir að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi hjá okkur. Eitt af 
því sem verksmiðjan státar sig af er 
að þetta sé mjög sterkt postulín sem 
þoli mikinn hita.”

Einarshús á Bolungarvík, sem 
stendur við smábátabryggjuna á 
besta stað í bænum, er stórmerki-
legt hús með mikla sögu. Það var 
byggt 1904 af miklum athafna-
manni, Pétri Oddssyni og konu 
hans, Guðnýju Bjarnadóttur en er 
í dag í eigu Rögnu Jóhönnu Magn-
úsdóttur og Jóns Bjarna Geirsson-
ar, sem reka þar veitingahús og 
kann sögu þess í smáatriðum.  

„Pétur átti, vægast sagt, ömurlega 
ævi í húsinu vegna þess að hann 
missti nánast alla fjölskylduna sína 
úr berklum. Á 23 ára tímabili fylgdi 
hann fjórtán líkum frá þessu húsi,“ 
segir Ragna. „En það hefur tvískipta 
sögu harma og hamingju, því eftir 
lát Péturs, flytur Einar Guðfinsson, 

sem flestum er af góðu kunnur í hús-
ið með sína fjölskyldu, býr þar í um 
þrjátíu ár og á þar góða ævi.“ 

Læknirinn í baði
„Í þetta hús kom fyrsta baðkarið í 

Bolungarvík sem hafði rennandi vatn. 
Það var á tíma Einars Guðfinnssonar 
og þótti mjög sérstakt á þeim tíma. 
Svo merkilegt að læknirinn og fleiri 
mektarmenn í bæjarfélaginu fengu 
að fara í bað hjá Einari fyrir páskana 
og jólin. Læknirinn var ekki betri í 
eðlisfræðinni en það að hann sneysa-
fyllti alltaf baðkarið áður en hann fór 
ofan í það, þannig að það flæddi alltaf 
niður á gólf, milli gólffjalanna niður 
í fataskápa og eldhúsið hjá hús-
móðurinni, Elísabetu Hjaltadóttur. 
Vinnukonurnar höfðu þann starfa 

að hlaupa með fötur undir lekann 
og hreinsa út úr fataskápnum. Og af 
því þetta var svo merkilegur maður, 
mátti aldrei segja styggðaryrði við 
hann. Það varð bara að þola þetta og 
panellinn ber þess alveg merki.

Í húsinu var alla tíð rekin verslun 
og Bolungarvík var hreinlega stjórn-
að frá þessu húsi megnið af síðustu 
öld. Síðustu áratugina var einungis 
verbúð í húsinu og það var að grotna 
niður, þangað til við keyptum það af 
Bolungarvíkurkaupstað. Síðan höf-
um við unnið ötullega að uppbygg-
ingu þessa merka húss með aðstoð 
margra góðra aðila. 

Húsið var að falli komið þegar 
við tókum við því. Við tókum gamla 
múrhúð utan af og vorum hrædd um 
að húsið væri grautfúið en það var í 
betra ástandi en við áttum von á. Við 
erum að reka endahnútinn á húsið 
utanhúss þessa dagana og þá verður 
það að mestu leyti tilbúið í sumar og 
verður þá mesta djásn bæjarins.“

Ragna opnaði krá í kjallara Ein-
arshúss, þar sem áður var lager fyrir 
verslunina, kolageymsla og þvotta-
hús, árið 2004. Þar er oft lifandi tón-
list um helgar. Í fyrra flutti hún svo 
inn á efri hæðina þar sem hún rekur 
veitingasölu.

„Ég fór út í það að láta gera einleik 
um sögu hússins, sem heitir „Pétur 
og Einar – saga frumkvöðla í Bol-

ungarvík og þar fer leikarinn Elvar 
Logi Hannesson á kostum í heillandi 
frásögn af sögu hússins og íbúum 
þess. Sýningin var frumsýnd á sjó-
mannadagshelginni og verður sýnd 
reglulega í sumar, alla fimmtudaga 
í júlí klukkan 20.00 og svo eins oft og 
þurfa þykir.

Í veitingasölunni er alltaf heim-
ilismatur alla daga í hádeginu. Síðan 
er hægt að panta eftir matseðli, bæði 
hádegismat og kvöldmat, kaffi og 
með því yfir daginn. Ég legg áherslu 
á sjávarrétti, er með rækjusúpu og 
humarsúpu  en auðvitað eru líka 

kjötréttir á seðlinum. Ég er loksins 
komin með þokkalegt eldhús og get 
tekið almennilega á móti fólki. 

Þegar hópar koma til mín, þá er 
saga hússins pöntuð með í kaup-
unum. Þess vegna lét ég skrifa þenn-
an einleik. Við höfum notið góðvildar 
frá fjölmörgum aðilum við endurgerð 
hússins og núna voru kaupmanna-
samtökin að styrkja mig um helgina 
til að taka þennan einleik upp á 
filmu. Það verður næsta skref.“ Seg-
ir Ragna. Heimasíða Einarshúss er 
www.einarshus.is

Mesta djásn 
bæjarins
Einarshús á Bolungarvík á sér langa 
sögu harma og hamingju. Eftir að 
hafa nánast grotnað niður í svaðið 
hefur það verið endurgert og er í dag 
rekið sem veitingahús

Níðsterkt og hitaþolið
Bergkristall flytur inn kristal og postulín frá Rússlandi sem á sér aldalanga í útskurði og 
handmálun slíkra gripa
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Á Þingeyri reka hjónin Sigríð-
ur Helgadóttir og Friðfinnur 
Sigurðsson F og S hópferða-
bíla, sem sjá meðal annars um 
almenningssamgöngur við Ísa-
fjarðarbæ, erum með áætlanir 
um Þingeyri-Flateyri-Suð-
ureyri-Ísafjörð – auk þess að 
vera með bíla í alls konar auka-
ferðum um landið. En þau láta 
ekki þar við sitja, heldur reka 
þau gistihúsið „Við fjörðinn“ á 
Þingeyri, í miðju þorpinu, nán-
ar tiltekið í Hallargarðinum á 
Þingeyri, eins og Sigríður, eða 
Sirrý, segir og bætir við: Þetta 
er grand steinhús með miklum 
trjágarði.

“Ég er með átta herbergi og tvær 
íbúðir og hinum meginn við göt-
una erum við að gera upp rúmlega 
hundrað ára hús sem við höfum 
hugsað okkur að setja líka í gist-
inguna. Íbúðirnar eru með sérinn-
gangi og önnur er alveg sérútbúin 
fyrir fólk í hjólastólum. Þær eru 
ríflega sextíu fermetrar og í ann-
arri eru tvö rúm, hinni fjögur rúm. 
Einnig er hægt að bæta inn ferð-
arúmum, dýnum, auk þess sem í 
þeim er sófi sem hægt er að sofa 
í. Það er góð aðstaða í garðinum 
sem er hellulagður. Þar eru grill 
og borð og stólar og mjög skjólgott 
við húsið. Sjónvarp er í íbúðunum 
og hægt að komast í nettengingu í 
garðskálanum hjá okkur.”

Morgunverður í garð-
skála

“Herbergin eru eins til fjögurra 
manna. Þau eru með aðgang að 
sameiginlegum baðherbergjum. 
Það er hægt að fá hvort sem er 
svefnpokagistingu eða uppbúin 
rúm. Í húsinu er eldunaraðstaða � 
en líka möguleiki á að kaupa sér 

morgunmat sem er framreiddur í 
garðskála á húsinu sem við búum 
í og er hluti af Hallargarðinum. 

Þegar Sirrý er spurð um sínar 
annáluðu grillveislur, segir hún: 
„Jú, mikil ósköp. Við tökum líka 

að okkur grillveislur sem eru al-
veg stórgóðar og njóta mikilla 
vinsælda, bæði meðal gönguhópa 
sem gista gjarnan hjá okkur og 
ljúka göngunni á grillveislu, auk 
þess sem til okkar hafa komið alls 
konar hópar, vinnustaðir, sauma-
klúbbar og slíkt, til að halda veisl-
ur af ýmsum tilefnum.“  

Þegar Sirrý er spurð hvað sé 
hægt að gera á Þingeyri, segir hún: 
„Það er svo margt. Fólk getur farið 
í gönguferðir um þorpið. Hér eru 
gömul hús sem hefur verið vel við 
haldið, falleg kirkja sem var byggð 
1911, örstutt í sund og íþróttahús. 
Hér er strandblakvöllur og síðan 
er víkingasvæði hér í uppsiglingu. 
Víkingaskipið var sjósett síðastlið-
inn laugardag og gekk mjög vel.“

Vélsmiðja og torfærur
„Einnig er hér Vélsmiðja Guð-

mundar J. Sigurðssonar. Þar var 
kennd vélsmíði og hún þjónaði 
breskum togurum hér á árum 
áður. Það sem er sérstakt við hana 
er að það er ennþá unnið í smiðj-
unni, þar sem er eldsmiðja og ver-
ið að steypa og smíða úr járni.

Rétt utan við bæinn er hesta-
leiga þar sem er nýbúið að reisa 
reiðhöll og þar starfar Hesta-
mannafélagið Stormur. Einnig er 
hægt að fara hér fyrir Nes, sem er 
afskaplega falleg leið milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar. Vegurinn 
getur verið nokkuð óáreiðanlegur 
og ekki fær allra minnstu bílum. 
Það er nauðsynlegt að hafa sam-
band við Upplýsingamiðstöðina 
hér um færð áður en lagt er á 
veginn. Stórir, háir húsbílar eiga 
ekkert erindi á þessa leið, því þeir 
myndu bara festast í klettunum 
sem slúta yfir veginn.”

Sögustund í sundlaug-
inni

„Hér er geysifínn níu holu golf-
völlur í Meðaldal. Fyrir þá sem 
vilja fara í fjallgöngu er þetta al-
veg kjörið svæði. Hægt að ganga á 
Kaldbak sem er hæsta fjall á vest-
fjörðum og það eru víða gönguleið-
ir í kringum okkur. Víða fallegar 
fjörur sem gaman er að ganga í. 
Og það er afskaplega gestrisið fólk 
hér. 

Í sundlaugina á morgnana mæt-
ir alltaf hópur af fólki og þar eru 
vísur og gátur og sagðar sögur. 
Þar er kaffiborð og alltaf geysi-
lega skemmtilegt. Auðvitað synd-
um við smá en þeir sem koma á 
Þingeyri ættu endilaga að mæta í 
sögustund í sundlauginni.“ Fyrir 
þá sem vilja kynna sér þjónustuna 
hjá Sirrý nánar, skal bent á www.
vidfjordinn.is

Grand hús með miklum trjágarði
Gistihúsið „Við fjörðinn“ er staðsett í hallargarði og er annálað fyrir stórkostlegar grillveislur

Faktorshúsið í Hæstakaup-
stað á Ísafirði var reist 1788 af 
björgunarmönnum frá Noregi. 
Þeir reistu átta hús en Faktors-
húsið er eina húsið sem eftir 
stendur. Húsið gegndi hlut-
verki íbúðarhúss fyrir faktor-
inn fram undir 1930 en þá fór 
verslun að leggjast af í Hæsta-
kaupstað. Síðast var þar útibú 
frá Nathan O. Olsen. Eftir það 
voru sjúkrasamlagið og Raf-
veita Ísafjarðar með skrifstofur 
í húsinu um tíma. „Síðan breyt-
ist Faktorshúsið alfarið í íbúð-
arhús í kringum 1940 og verð-
ur, eftir því sem ég kemst næst, 
þrjár íbúðir. 

Það bjó þarna fullt af fólki, margir 
lengi og við höfum verið í sambandi 
við mikið af ættingjum og afkomend-
ur fyrrum íbúa. Við höfum til dæmis 
fengið hjá því fólki bæði munnlega 
lýsingu á því hvernig þetta var hér 
á síðustu öld og myndir til að smíða 
eftir, sem hefur komið sér vel,“ segir 
Áslaug Jensdóttir eigandi Faktors-
hússins en hún hefur endurgert húsið 
ásamt manni sínum, Magnúsi Helga 
Alfreðssyni húsasmíðameistara.

Upprunalegra en nokkur 
þorði að vona

“Við keyptum húsið 1993 og þá 
var Ísafjarðarkaupstaður, sem þá 
hét, búinn að eiga húsið í sjötíu 
ár. Þegar við keyptum það fylgdu 
AA-samtökin með því en þau höfðu 
haft hér aðsetur í á annan áratug. 
Á þeim tíma var það alltaf kallað 
AA-húsið. Einnig var íbúð í húsinu 
þar sem bjó einn maður. Hann var 
leigjandi hjá bænum og var ekkert 

sáttur við að flytja en það fór allt 
saman vel.“

Fyrstu fimm árin leigðum við húsið 
sem þrjár íbúðir en fórum þá af stað í 
endurbætur og tókum húsið eiginlega 
allt í sundur. Utan á húsinu var til 
dæmis slétt blikkklæðning, á þak-
inu bárujárn. Það var allt kolryðgað 
og við rifum þetta allt í burt. Fimm 
árum áður höfðum við ryðbætt og 
málað húsið til að við gætum umborið 
það á meðan við vorum að búa okkur 
undir átakið, fá upplýsingar um efni 
og liti, glugga og hurðir. Við fengum 
arkitekta til að teikna og reikna og 
mæla til að gera húsið eins nærri upp-
runalegri gerð og hægt var.

Húsið var svo illa farið að fólk sneri 

sér nánast undan þegar það gekk 
framhjá því. Þegar við  fengum að 
skoða það að innan, var það ekkert 
glæsilegra þar, en þegar var farið að 
losa allt í sundur, reyndist margt upp-
haflegt undir. Það var mun uppruna-
legra en nokkur þorði að vona.“

Vantar rekstraraðila fyrir 
veitingahlutann

„Við gerðum húsið þannig upp að 
hér er  kaffi- og veitingahús. Það var 
tilbúið í árslok 2001 og bættum svo við 
lokaáfanga sumarið 2005, svítu með 
sérbaðherbergi og eldunaraðstöðu. 
Það er örugglega einstakt á landsvísu 
að hægt sé að fá gistingu í svítu í húsi 
frá 18. öld. Því hefur verið líkt við að 

gista á Þjóðminjasafninu, bara miklu 
þægilegra. Það hefur helst verið 
kvartað yfir því að erfitt sé að vakna 
á morgnana vegna þess að fólk sefur í 
lokrekkjum. Þetta er gamall stíll með 
nútíma þægindum og í svítunni geta 
gist tveir til fjórir og hálfur. Ég segi 
hálfur vegna þess í svítunni er lítill 
bekkur sem barn getur sofið á.

Sem stendur er engin starfsemi á 
veitinga- og kaffihúsinu. „Það vantar 
einhvern til að hefja rekstur þar,“ seg-
ir Áslaug. Húsið er friðað í 101 Ísafirði 
og fer ekkert þaðan. Þeir sem þora út 
úr hinum 101 ættu endilega að drífa 
sig hingað vestur til okkar. Hér er allt 
til alls; þarf bara að bretta upp erm-
arnar og mæta með svuntuna.

Veitingahlutinn er allur búinn an-
tíkhúsgögnum og við höfum oft verið 
með sýningar þar á einhverju sem 
húsmóðurinni dettur í hug. Það get-
ur verið af ýmsum toga, getur verið 
tengt Ísafirði eða bara fjölskyldunni. 
Það gengur bara ekki að hafa veit-
ingahús í orlofi.“

Gamall stíll með nútíma þægindum
Í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað á Ísafirði er boðið upp á lúxussvítu í húsi frá 18. öld.
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Strandabyggð samanstendur af 
fjórum hreppum, Bæjarhreppi, 
Hólmavík, Kaldrananeshreppi 
og Árneshreppi. Þar eru tveir 
þéttbýliskjarnar, á Hólmavík 
og Drangsnesi. Íbúar eru á 
sjötta hundrað. En þótt byggð-
in sé ekki fjölmenn er mann-
lífið fjölbreytt og líflegt - og á 
sumrin streyma þangað ferða-
menn í þúsundavís.

Óvíða er náttúran eins stórbrotin 
og í Strandabyggð, hrikleg, seiðmögn-
uð og dulúðug - enda eitt þekktasta 
safn landsins, Galdrasafnið á Strönd-
um, staðsett þar, bæði á Hólmavík og 
í Bjarnarfirði. Um fimmtán kílómetra 
utan við Hólmavík er svo Sauðfjár-
setrið á Ströndum.

Á Hólmavík er frábær tjald-
aðstaða, þar sem er sérsvæði fyrir 
húsbíla og þá sem þurfa að tengja sig 
við rafmagn. Uppi við sundlaugina 
er annað tjaldstæði sem er vel varið 
fyrir veðri og vindum. Þar er eldunar-
aðstaða innandyra, sem og þvottavél. 
Í Félagsheimilinu hefur ferðamað-
urinn síðan aðgang að snyrtingum. 
Þar er líka ný sundlaug og heitir 
pottar og almennt er aðstaða fyrir 
ferðamenn mjög góð. Í Bjarnarfirði og 
Drangsnesi eru einnig sundlaugar, að 
ógleymdri hinni einstöku Krossanes-
laug í Árneshreppi sem er alveg við 

sjávarmálið. Það er eins og að sitja 
úti í beljandi hafinu.

Fyrir utan tjaldstæði sem má finna 
víða um sveitarfélagið, er þar fjöldi 
gistihúsa, Malarhorn á Drangsnesi, 
Hótel Djúpavík, Finnbogastaðaskóli 
í Trékyllisvík, Hótel Laugarhóll 
í Bjarnarfirði, Gistiheimili Norð-
urfjarðar, Ferðaþjónustan Mávaberg 
í Bolungarvík á Ströndum og Horn-
bjargsviti í Látravík, svo eitthvað sé 
nefnt.

Einnig eru ágætir veitingastaðir í 
Strandabyggð, til dæmis hjá Ferða-
þjónustunni á Bæ III á Drangsnesi, 
Malarhorni á Drangsnesi og Café 
Riis á Hólmavík - sem er glæsilegt 
veitingahús með afbragðs góðan mat-
seðil.

Það þarf varla að tíunda það að 
Strandabyggð er eitt af vinsælustu 
göngusvæðum landsins. Þar eru ótal 
gönguleiðir um fjöll og firnindi, fjörur 
og dali og víða skálar fyrir göngufólk. 
Trússbátar ganga stöðugt um norð-
urfirðina og bjóða einnig upp á útsýn-
isferðir fyrir þá sem vilja njóta útsýn-
isins án þess að vilja fara í göngur.

Draumasvæði ferðalangsins

Við lofum sundi og sælu!
Upplýsingamiðstöð ferðamála á Hólmavík sími 451-3111 info@holmavik.is

Á Hólmavík er glæsileg 25 metra útisundlaug ásamt heitum pottum, 
barnalaug, gufubaði og líkamsræktarsal.
Alveg við sundlaugina er skjólgott tjaldsvæði með rafmagni, 
upphitaðri salernisaðstöðu, losunaraðstöðu fyrir húsbíla og leiktækjum.
Upplýsingamiðstöð stendur við tjaldsvæðið.

Verið velkomin í Strandabyggð!

Opnunartími
sumarið 2008:

Sundlaug:
Alla daga frá kl 9-21

Upplýsingamiðstöðin:
Alla daga frá kl 8-17
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Í Árneshreppi á Ströndum er 
landslagið mikilfenglegt, svo 
ekki sé meira sagt. Hrepp-
urinn nær yfir mjög víðfeðmt 
svæði, strandlengjan er löng 
og vogskorin, fjöllin há og 
ganga víða í sjó fram svo und-
irlendi er ekki mikið. Árnes-
hreppur er eitt fámennasta 
sveitarfélag landsins, því þar 
eiga aðeins fjörutíu og níu 
manns lögheimili og landbún-
aður er aðalatvinnuvegurinn.  
Syðsta byggða ból í sveitinni 
er Djúpavík, sem einangrast 
nokkuð á veturna í snjóum.  
Norðar er sveitin nokkuð þétt-

býl,  byggðakjarnar eru í Tré-
kyllisvík og á Norðurfirði.

Oddný S. Þórðardóttir er oddviti 
Árneshrepps og þegar hún er spurð 
hvernig búsetuþróunin hafi verið 
síðustu árin, segir hún fólki heldur 
hafa fækkað undanfarin ár. „Það 
munar svo miklu um hvern ein-
stakling sem flytur í burtu. Ungl-
ingarnir okkar fara í burtu í skóla 
á veturna og eiga lögheimili hér á 
meðan. Það er ekkert mikið um 
að þeir snúi aftur hingað að námi 
loknu og eins og verða vill, flytjur 
fólk lögheimili sitt héðan þegar það 
eignast börn annars staðar til þess 
að eiga rétt á barnaheimilisplássi. 
Hér hefur verið lítið um barnsfæð-

ingar á undanförnum árum en þó 
hefur fæðst eitt barn á þessu ári 
og svo er annað tveggja ára barn 
í sveitarfélaginu,“ segir Oddný og 
bætir glettin við: „Það má því segja 
að meðalaldurinn í sveitarfélaginu 
hafi lagast mikið á síðastliðnum 
tveimur árum.“

Maður er manns gaman
Grunnskóli hreppsins er Finnboga-

staðaskóli, þar sem nemendum er 
ekið í skólann.  Hann var heimavist-
arskóli á meðan börn voru í Djúpa-
vík og Munaðarnesi og reyndar bæði 
sunnar og norðar á árum áður, þar 
sem vetrarsamgöngur eru erfiðar.  
Og veður eru oft óblíð á þessum slóð-
um. Ef mikið snjóar yfir veturinn þá 
lokast vegurinn til íbúa hreppsins og 
einu samgöngurnar eru flug tvisvar 
í viku.  Þegar Oddný er spurð hvort 
það sé ekki agalega leiðinlegt að búa 
þarna, hlær hún við og segir: „Nei, 
það er af og frá. Okkur líður alveg 
ljómandi vel hér. Mannlífið er gott og 
fólk hefur feykinóg að gera allt sum-
arið og fram yfir sláturtíð á haustin í 
sínum daglegu störfum. 

Á veturna er maður manns gam-
an og við hittumst þá reglulega öll 
saman, hálfs mánaðarlega.  Förum á 
milli bæja,  spilum bridds, saumum, 
prjónum eða gerum  eitthvað annað 
til dundurs og þá er alltaf kaffi og 
eitthvað með því og glatt á hjalla.  
Börnin í skólanum halda reglulega 
félagsvist.  Við höfum nægan tíma 
fyrir mannleg samskipti, það liggur 

engum neitt á hér svo hjartslátturinn 
hjá okkur helst alveg reglulegur.“ 

Útsýni frá hafi
Þótt fáir búi í hreppnum, er hann 

æði vinsæll af ferðamönnum sem 
flæða yfir Strandirnar á sumrin. Þar 
er margt að sjá og skoða. „Það er al-
veg gríðarlega fallegt hér og margt 
að sjá í náttúrunni,“ segir Oddný. 
„Inni í Djúpuvík er boðið upp á ka-
jakaferðir og þar getur fólk farið út 
á sjó. Í Kört í Trékyllisvík er minja-
safn og handverkshús sem er alveg 
þess virði að skoða. Sundlaugin á 
Krossnesi er gríðarlega vinsæl og ég 
held að þangað fari allir sem koma 
til okkar.“

Hótel Djúpavík er eina hótelið 
í hreppnum en auk þess eru þar 
tvær heimagistingar á Norðurfirði, 
önnur í Kaupfélagshúsinu og hin á 
Bergistanga. Einnig er Ferðafélag 
Íslands  með gistingu í skála og síð-
an er gisting í Finnbogastaðaskóla. 
Tvö tjaldstæði eru í hreppnum, ann-
að hjá Finnbogastaðaskóla og hitt í 
Norðurfirði við skála Ferðafélags-
ins. Hótel Djúpavík er með veit-
ingasölu og nú nýlega opnaði Kaffi 
Norðurfjörður á Norðurfirði þar sem 
er hægt er að kaupa mat og kaffi. 

Hvað varðar aðra möguleika ferða-
mannsins á Ströndum, segir Oddný: 
„Ferðirnar hans Reimars, með Sæ-
dísinni frá Norðurfirði og norður á 
Strandir njóta mikilla vinsælda. 
Fyrir utan fastar áætlunarferðir, 
fer hann með fólk þangað sem það 
vill fara og hann fer alveg norður á 
Horn. Hann fer í dagsferðir, sem eru 
útsýnisferðir, þar sem þú getur farið 
með honum norður á Horn og aftur 
til baka. Þú þarft ekkert að fara úr 
bátnum, eða að ganga til að njóta 
þeirrar stórbrotnu náttúru sem er 
á þessari leið því við skulum ekkert 
gleyma því að það geta ekkert all-
ir gengið. Þessar útsýnisferðir hafa 
verið alveg gríðarlega vinsælar.

Minjar um síldarævintýri
Hins vegar koma margir hingað 

til að ganga. Það er búið að merkja 
nokkrar gönguleiðir í hreppnum en 
þar fyrir utan eru ótal staðir sem 
hægt er að ganga. Það er búið að 
merkja yfir Skörð, Kúvíkur o.fl. og 
stika Djúpuvíkurhringinn og göngu-
leiðina yfir Brekku, frá Ingólfsfirði, 
yfir í Ófeigsfjörð. Síðan er hægt að 
fara á staði eins og í Þórðarhelli og 
skoða Kistu, gjána þar sem galdra-
mennirnir voru brenndir.

En þú getur gert fleira en að 
ganga. Ef þú ert á góðum bíl geturðu 
farið norður í Ófeigsfjörð.  Miklar 
minjar eru eftir Síldarævintýrið 
sem gaman er að skoða.  Á Djúpu-
vík þar sem voru mikil umsvif er 
myndasýning um Síldarævintýrið 
og hægt að skoða verksmiðjuna með 
leiðsögn. Það var líka byggð síld-
arverksmiðja á Eyri við Ingólfsfjörð. 
Hún stendur ennþá, þótt þar hafi 
aldrei verið mikil síld vegna þess að 
hún var reist í lokin á ævintýrinu.“

Oddný segir ferðamannastraum-
inn mjög mikinn á sumrin og aukast 
ár frá ári. „En þetta er auðvitað 
alltaf spurning um veður hjá okkur, 
eins og hjá öðrum. Ferðamennirnir  
spretta  upp eins og flugurnar  þeg-
ar gott er veður.“

Fáir íbúar – margir ferðamenn
Árneshreppur á Ströndum er með vinsælli ferðamannasvæðum á 
landinu, enda náttúran stórbrotin og sagan áhugaverð

Þú þarft ekkert að 
fara úr bátnum, eða 
að ganga til að njóta 
þeirrar stórbrotnu 

náttúru sem er á 
þessari leið – því við 

skulum ekkert gleyma 
því að það geta ekkert 

allir gengið. Þessar 
útsýnisferðir hafa 

verið alveg gríðarlega 
vinsælar.
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Í Kaldrananeshreppi búa rétt 
rúmlega hundrað manns. 
Þar af búa rúmlega sextíu á 
Drangsnesi sem stendur við 
norðanverðan Steingrímsfjörð, 
í mynni fjarðarins, og dregur 
nafn sitt af miklum steindrangi 
í þorpinu sem kallast Kerling. 
Byggðin á Drangsnesi er frem-
ur ung og þéttbýli tók ekki að 
myndast þar fyrr en um 1925.

Þegar heimasíða Kaldrananes-
ghrepps www.drangsnes.is er 
skoðuð, er erfitt að trúa því að ekki 
búi fleiri á svæðinu, því þar er allt-
af eitthvað skemmtilegt að gerast og 
það er eins og íbúarnir vinni býsna 
vel saman. Undir það tekur oddviti 
hreppsins, Jenný Jensdóttir: „Fólk er 
samhent hér og auðsótt mál að fá það 
í sjálfboðavinnu þegar við viljum gera 
okkur glaðan dag eins og að halda 
okkar árlegu Bryggjuhátíð.“ 

Á Drangsnesi er afar vel búinn 
og góður skóli en þar verða aðeins 
fimmtán nemendur næsta vetur. 
Drangsnes er útgerðarbær og afkoma 
íbúanna þar hefur grundvallast á 
sjósókn og fiskvinnslu. „Við erum 
að leika okkur að því að segja að 
við séum minnsta fiskimannaþorp í 
heimi. Ekki bara vegna þess að hjá 
okkur er útræði, heldur vegna þess 
að öll þjónusta er til staðar,“ segir 
Jenný.

Fjölbreytt gistiþjónusta
Um þessar mundir er verið að 

byggja upp ferðaþjónustu í hreppn-
um. Ásbjörn og Valgerður sem reka 
Sundhana og Malarhorn voru kosin 
ferðaþjónar ársins á Ströndum þar 
sem þau sýndu mestu framfarir í 
ferðaþjónustu á árinu og Jenný seg-
ir að þá viðurkenningu muni þau 
örugglega hljóta aftur þetta árið, 
þar sem þau séu að bæta við sig gist-
ingu fyrir tuttugu manns.  Þá verður 
Malarhorn með þrjátíu herbergi með 
baði, auk þess að reka kaffihús.

En það er pláss fyrir fleiri gesti í 
Kaldrananeshreppi, því þar er ágæt-
is tjaldstæði við samkomuhúsið og 
á meðan á Bryggjuhátíð stendur er 

slegið upp aukatjaldstæði. Önnur 
ástæða er sú að Drangsnes er orð-
ið mjög vinsælt til ættarmóta og sú 
þriðja að ferðamannastraumur á 
svæðið eykst töluvert mikið frá ári til 
árs.  Jenný segir að hreppurinn hefði 
einfaldlega þurft að skapa meira 
rými og auka þjónustuna við tjald-
stæði, einkum vegna þess að húsbílar 
og fellihýsi taki mikið pláss. 

Á Drangsnesi er líka gistihús 
Sunnu, sérstætt gistihús, sem er 
aðeins eitt herbergi „með öllu,“ sér 
inngangi, eldhúsi og baðherbergi. 
„Þetta er mjög huggulegt fyrir hjón, 
eða par, sem vill vera sér og láta fara 
vel um sig enda hefur gengið vel með 
þessa gistingu frá því að hún fór af 
stað í fyrra. En fyrir þá sem vilja vera 
utan við bæinn, þá er Ferðaþjónust-
an á Bæ góður kostur og svo er það 
hótelið sem lengst hefur starfað á 
þessu svæði, Hótel Laugarhóll, sem 
er með tuttugu herbergi með sérbað-
herbergi. Þar gengur mjög vel og er 
yfirleitt fullbókað allt sumarið þeg-
ar upp úr áramótum. En það er svo 
sannarlega þess virði að staldra þar 
við og fá sér að borða. Matti, sem rek-
ur hótelið, er núna að vinna í því að 
auka ferðaþjónustu þar yfir veturinn. 
Þar er einnig tjaldstæði.“

Heitir pottar í hól og fjöru
Hvað sundlaugar varðar, þá er 

ný, mjög góð sundlaug á Drangsnesi, 
aðeins tveggja ára gömul og þar hef-
ur aðstaða fyrir fatlaða verið bætt 
til muna, til dæmis með sér sturtu 
en lyftan í laugina er ekki komin. Á 
Klúku í Bjarnarfirði, þar sem Kot-
býli kuklarans hluta af Galdrasafni 
á Ströndum er að finna, er síðan 
Gvendarlaug hins góða. Þar er heitur 
pottur sem er afar sérstakur þar sem 

vatnið kemur beint upp úr jörðinni. 
�Þú situr bara inni í hólnum og vatnið 
kemur í mátulegum hita upp úr jörð-
inni. Það er eins náttúrulegt og það 
gerist,“ segir Jenný og bætir við: „Svo 
eru heitir pottar í fjörunni á Drangs-
nesi fyrir alla. Þar er hægt að fylgjast 

með fuglalífinu og jafnvel hvölunum í 
firðinum á meðan slakað er á.“

Og pottarnir í fjörunni eru mikið 
notaðir á sumrin, bæði af heima-
mönnum og gestum, enda eru sumrin 
þar blíð. Drangsnes liggur nánast al-
veg á móti suðri og þegar sólin skín, 
þá skín hún á Drangsnes. Jenný segir 
að veðurfarslega sé svæðið skyldara 
norðurlandi en vestfjörðum yfir sum-
arið.

Á Drangsnesi er fiskvinnsla og 
smábátaútgerð. Grásleppuvertíð er 
þar tiltölulega nýlokið og gekk vel í 
ár að sögn Jennýjar. „Grásleppuver-
tíðin á vorin er mikil stemmningstími 
hér og Strandamenn segja stundum í 
gamni að Drangsnesingar hafi fundið 
upp grásleppuna, því vinnsla á grá-
sleppuhrognum hófst á Drangsnesi 
upp úr 1930. Grásleppuvertíðin hefur 
alla tíð skipt miklu máli fyrir afkomu 
íbúanna.“

Bryggjuhátíð og uppátæk-
in í ár

Bryggjuhátíðin á Drangsnesi  hefst 
að þessu sinni 19. júlí. Það sem ein-
kennt hefur hátíðina til þessa er að 
það er alltaf keppt í einhverju sem 
enginn hefur heyrt minnst á áður. 
„Núna ætlum við að brydda upp á 
þeirri nýjung að vera með fugla-
hræðukeppni þannig að gestir og 
heimamenn geta mætt með sína 
fuglahræðu,“ segir Jenný. „Verð-
launin í fuglahræðukeppninni eru 
mjög vegleg og einu skilyrðin fyrir 
þátttöku er að láta vita tveimur dög-
um fyri hátíðina af hræðunni. Gestir 
velja síðan flottustu fuglahræðuna. 
Á Bryggjuhátíð verður grásleppu-
sýning, þar sem við sýnum í máli og 
myndum vinnslu á grásleppu og gef-
um fólki að smakka á afurðum. 

Við ætlum líka að gefa út ljóðabók 
í sambandi við Bryggjuhátíðina í ár. 
Í Kaldrananesnreppi var mjög öflug 
skáldskaparhefð hér áður fyrr og 
með útgáfunni erum við að bjarga 
frá gleymsku þeim höfundum sem 
hér bjuggu. Þetta er nýr vinkill á 
menningarvarðveislu okkar því fyr-
ir nokkrum árum hófum við söfn-
un og varðveislu ljósmynda hér. Á 
Bryggjuhátíðinnni erum við að sjálf-
sögðu alltaf með sjávarréttasmakk á 
bryggjunni, auk þess sem hér verður 
stöðug dagskrá og skemmtun yfir há-
tíðardagana en þetta er í þrettánda 
sinn sem hún er haldin. Og allt sem 
viðkemur hátíðinni er unnið í sjálf-
boðavinnu. Það lenda flestallir íbúar 
sveitarfélagsins inn á vinnuskrá hjá 
okkur á meðan á undirbúningi stend-
ur.“

Aðsóknin að Bryggjuhátíðinni er 
alltaf að aukast og Jenný segir það 
hafa einkennt hátíðina að þá sé alltaf 
gott veður á Drangsnesi. Svo bætir 
hún glettin við: „Þeir segja gárung-
arnir að ég sé svo helvíti frek að Guð 
almáttugur þori ekki annað en að 
hlýða. Það er bara gott ef svo er.“

Þegar sólin skín, þá skín hún á Drangsnes
Í Kaldrananeshreppi er náttúrulaug, heitir pottar í fjörunni, Bryggjuhátíðin sem nýtur stöðugt 
meiri vinsælda – og Galdrasafnið

 Á Bryggjuhátíðinnni 
erum við að 

sjálfsögðu alltaf með 
sjávarréttasmakk 
á bryggjunni, auk 

þess sem hér verður 
stöðug dagskrá 

og skemmtun yfir 
hátíðardagana en 

þetta er í þrettánda 
sinn sem hún er 

haldin. 



Við höfum yfir að ráða fjölda sérhæfðra jarðvegstækja sem 

henta vel við ýmsar erfiðar aðstæður og spara þér handtökin. 

Bjóðum upp á flestar gerðir af smágröfum og beltabörum 

ásamt jarðvegsþjöppum, völturum og fleiru. 

Með því að nota réttu tækin er að hægt að tryggja góða vinnu- 

aðstöðu í erfiðum verkefnum sem bæði létta vinnuna til muna 

og spara mikinn tíma. Við leigjum út gröfur með tækjamanni ef 

þess er óskað. Vinnulyftur eru umboðsaðili fyrir tæki frá 

traustum og virtum framleiðendum og veitir viðskiptavinum 

sínum góða og örugga þjónustu.
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Væri ekki betra 
að nota réttu 
tækin í verkið?

Vinnulyftur leigja út vinnulyftur, jarðvegstæki og lyftara af 

ýmsu tagi fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Hvort sem þig 

vantar léttar skæralyftur, bómulyftur, stokklyftur eða minni 

jarðvegstæki, þá getur þú leigt tækið hjá okkur. 

Vinnulyftur selja bæði notuð og ný tæki. Við erum viður- 

kenndur söluaðili á Íslandi fyrir Skyjack og Terex. Höfum 

ávallt fjölda tækja á lager en einnig er hægt að fá 

sérpantanir afgreiddar með stuttum fyrirvara.

Tæki til leigu Tæki til sölu

Við bjóðum jarðvegstæki og vinnulyftur til leigu og sölu
Vinsamlegast hafið samband og fáið tilboð í síma 544 8444
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„Sérstaða norðurlands er 
að mínu mati tvenns konar,“ 
segir Kjartan Lárusson fram-
kvæmdastjóri Markaðsstofu 
ferðamála á norðurlandi. 
„Annars vegar þessi ótrúlegi 
margbreytileiki í náttúru og 
landslagi. Hins vegar hið gríð-
arlega stóra svæði sem ferða-
manninum stendur til boða.“ 
Svæðið sem Kjartan er að tala 
um nær hvorki meira né minna 
en frá Hrútafirði að Langanesi 
og er markaðsstofan samstarf 
tuttugu sveitarfélaga á Norð-
urlandi – sem hafa innan sinna 
marka 97 prósent af íbúum 
svæðisins.
Kjartan segist gjarnan skipta svæð-
inu í fjóra hluta. „Þá er fyrsti hlutinn 
frá heimskausabaugi í norðri, þar 
sem Grímsey er mjög vaxandi ferða-
mannastaður, sem og það sérstaka 

samfélag sem þar er. Strandsiglingar 
eru hvað mestar á norðurlandi, Auk 
ferjunnar til Grímseyjar, er Hríseyj-
arferjan, sjóstangaveiði og siglingar 
bæði í Skagafirði, Eyjafirði og Húna-
flóa og gríðarmiklar hvalaskoðunar-
ferðir á Skjálfanda. Svæði tvö eru hin-
ar ótrúlegu og margbreytilegu fjörur 
með öllu því lífi sem þar er að finna 
– svo og þéttbýliskjarnarnir sem allir 
eru staðsettir við sjóinn. Í þriðja hluta 
er láglendið og sveitirnar með sínum 
fögru dölum og djúpu fjörðum. Í fjórða 
hluta er hálendisröndin norðan jökla, 

þar sem er að finna – eins og annars 
staðar á norðurlandi – marga athygl-
isverða staði, samanber Arnarvatns-
heiði, Hveravelli, Herðubreiðarlindir, 
Öskjuvatn, Hvannalindir, Kverkfjöll, 
hálendisvegina Kjöl og Sprengisand. 
Á Norðurlandi er fjöldi fossa, meðal 
annars þrír af fegurstu fossum lands-
ins, Dettifoss, Goðafoss og Aldeyj-
arfoss – sem líklega er einn fallegasti 
foss í heiminum.  Þessir þrír fossar 
eru mjög aðgengilegir. „

Selur og hernaðarmann-
virki

Þegar Kjartan er spurður hvað sé 
markverðast á norðurlandi fyrir ferða-
manninn að sjá, byrjar hann í vestri 
og vinnur sig austur landshlutann. „Í 
Húnavatnssýslum er margt merkra 
staða, sögulega og landfræðilega. 
Hvað varðar afþreyingu eru göngu-
leiðir og víða er veiði í vötnum. Þar 
má nefna Arnarvatnsheiðina og Skag-
ann – sem er enn forvitnilegri nú en 
fyrr eftir að sá möguleiki myndaðist 
að rekast megi á ísbirni þar. 

Á Hvammstanga er að finna sela-
setur og þaðan er gert út í siglingar í 
selaskoðun, auk þess sem menn geta 
skoðað seli í sellátrum víða á Vatns-
nesi. Þar er einnig að finna Borg-
arvirki, sögulega merkilegan hlut, 
hugsanlega elsta hernaðarmannvirki 
íslensku þjóðarinnar. Ennfremur má 
nefna hina fögru dali, eins og Vatns-
dalinn sem er væntanlega með al-
fegurstu dölum landsins og ákaflega 
búsældarlegur, enda ekki að ástæðu-
lausu að Ingimundur gamli settist að 
þar. Miklir snillingar íslenskrar feg-
urðar eru þar fæddir, meðal annars 
Þórarinn B. Þorláksson á kirkjustaðn-
um Undirfelli og  ekki má gleyma 
Bjargi í Miðfirði þar sem Grettir fædd-
ist, líklega 996. Kolugljúfur í Víðidal 
er einkar fallegt og á Blönduósi er 
Hafíssetur en á Skagaströnd stendur 
til að opna Spákonuhof.

Einnig ber að nefna nokkrar 
skemmtilegar hjáleiðir út af hring-
veginum í Húnavatnssýslum, til 
dæmis Vatnsnesið sem áður er get-
ið, Vatnsdal, Svínvetningabraut og 
Skagann.“

Mögnuð saga
„Skagafjörður er hvað þekktastur 

fyrir miklar sögulegar heimildir og 
má þar nefna Flugumýri, Örlygsstaði 
og Víðimýri, svo einhverjir staðir 
séu nefndir. Drangey er oftast tengd 
sögunni um endalok Grettis – en í 

Skagafirði er ennfremur að finna 
Grettislaug og aðra staði sem kenna 
sig við kempur fortíðarinnar. Þó er 
líklega merkastur allra staða Hólar 
í Hjaltadal, biskupssetur frá 1106 til 
1801 og enn er þar biskupssetur með 
vígslubiskup. Hólar voru miðpunkt-
ur menningar og mennta á norð-
urlandi í árhundruð. Byggðarsafnið 
að Glaumbæ og Vesturfarasetrið á 
Hofsósi eru einnig mjög vinsæl.

Afþreying í Skagafirði er marg-
slungin. Þar er boðið upp á eyjasigl-
ingar og þar er mikil safnamenning; 
á Glaumbæ, Hofsósi og Hólum. Þekkt 
er hin mikla hestamenning um all-
an Skagafjörð og flúðasiglingar í 
uppsveitum Skagafjarðar hafa notið 
mikilla vinsælda á seinni árum. Úr 
Skagafirði, eins og annars staðar á 
norðurlandi, er hægt að aka inn á há-
lendisbrúnina, auk, þess sem hægt er 
að taka hjáleið frá Varmahlíð, inn á 
hálendið að Laugafelli og þaðan Eyja-
fjarðardalina í norður að Akureyri – á 
vel gerðum bílum.

Sé horft út Skagafjörðinn fer ekki 
á milli mála að perlur hans rísa úr 
hafi, Drangey, Málmey og Þórð-
arhöfði. Austurhlíðar Skagafjarðar 
samanstanda af hinum tignarlega 
Tröllaskaga, stærstu og mestu fjalla-
þyrpingu landsins, sem skilur að 
Skagafjörð og Eyjafjörð. Hringakst-
ur um Tröllaskagann er ákaflega 
gefandi og ekki skaðar að á næsta 
ári þegar Héðinsfjarðargöngin milli 
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar verða 
tekin í notkun á þessi leið eftir að 
styttast töluvert. Þá tengist Siglu-
fjörður vegakerfinu betur en þar er 
að finna mikla sögu. Saga síldaræv-
intýrs og útgerðar er kynnt í hinu 
margverðlaunaða Síldarmynjasafni.

Sólarlagssiglingar og hríf-
andi gönguleiðir

„Eyjafjörður er lengstur norð-
lenskra fjarða. Við hann er að finna 

níu þéttbýliskjarna af hverjum Ak-
ureyri er langstærstur í botni fjarðar. 
Í Eyjafirði er að finna mikla kirkju- og 
skólasögu. Má þar nefna Möðruvelli, 
Munkaþverá, Grund og Kaupang. 

Afþreying við Eyjafjörð er vissu-
lega tengd siglingum að hluta til, 
samanber Hríseyrarferjuna, Húna 2, 
sem er með sólarlagssiglingar og enn-
fremur er boðið upp á Hvalaskoðun. 
Allir helstu þjónustuþættir og kjarni 
nútímamenningar eru til staðar á 
Akureyri, sem og öll sú þjónusta sem 
ferðamen sækja almennt í. Ferðir inn 
og út fjörðinn eru jafn hrífandi hvort 
sem farið er inn í Eyjafjarðardali, inn 
að Möðruvöllum, eða út fjörðinn að 
Grenivík og Kaldbak – en einmitt þar 
er að finna eitt af fegursta og væn-
legasta göngusvæði á norðurlandi, í 
Fjörðu og Flateyjardal. Samgöngur 
við Akureyri eru góðar, bæði á sjó og 
landi og yfir sumartímann eru allt að 
átta flug á dag frá Reykjavík.“ Safn-
aflóran á Akureyri er mikil og nú eru 
framkvæmdir við hinn forna versl-
unarstað Gásir í undirbúningi.

Fegursti fossinn og hraun-
in í Mývatnssveit

Frá Eyjafirði yfir í Þingeyjarsýslur 
er farið um Víkurskarð en vænting-
ar eru um að innan fárra ára verði 
ekið í gegnum göng á milli þessarra 
tveggja sýslna. Þingeyjarsýslur eru 
mjög víðfeðmt svæði á norðurlandi og 
þar er margt að finna. Segja má að 
afþreyingin sé að hluta til sú að aka 
eftir hentugleikum yfir þetta mikla 
og spennandi náttúrusvæði. Til að 
nefna örfáa staði, má nefna Ljósa-
vatnsskarð, þar sem trúarleg framtíð 

þjóðarinnar var ákveðin árið 1000, 
Goðafoss tengist þeim viðburði og síð-
an – þegar haldið er lengra í austur, 
blasir við Reykjadalurinn og leiðin 
ýmist til Mývatns eða til Húsavíkur 
og Tjörness. Ennfremur er hægt að 
keyra inn Bárðardalinn – sem er með 
lengstu dölum á Íslandi. Í botni hans 
er að finna hinn fræga og fallega Al-
deyjarfoss. 

Á Húsavík er miðstöð hvalaskoð-
unar á landinu, auk þess sem þar er 
að finna alla þá þjónustu sem ferða-
menn leita eftir. Á þessari leið er ekið 
meðfram og yfir hina frægu Laxá í 
Aðaldal en norðurland er einkar ríkt 
af laxveiðiám, silungsám og veiði-
vötnum í byggð, sem og upp til há-
lendis. 

Mývatnssvæðið þarf varla að 
kynna fyrir fólki. Þar er miðstöð ís-
lenskrar náttúru. Þar til koma ekki 
bara fuglarnir og fiskarnir í ám og 
vötnum, heldur hraunin og hraun-
myndanir í allri sinni fegurstu dýrð. 
Má þar nefna Dimmuborgir og Hver-
fjall. Aukreitis háhitasvæðið Náma-
skarð, Kröfluvirkjun, gíginn Víti og 
Leirhnjúkafjöllin í bakgrunn, þar 
sem síðast gaus í Þingeyjarsýslum.“

Landslag engu öðru líkt
„Á þessu svæði er mikil þjónusta 

við ferðamenn og boðið upp á alls 
kyns möguleika fyrir göngufólk og 
fólk sem ferðast á eigin bíl, sem og 
þá sem vilja hjóla. Nýjasta framlag 
heimamanna í þessari þjónustu eru 
tvímælalaust Jarðböðin sem hafa 
reynst afar vinsæl fyrir erlenda sem 
og innlenda ferðamenn.

Þjóðgarðurinn við Jökulsárgljúfr-
in, frá Ásbyrgi í Öxarfirði að Hljóða-
klettum og Hólmatungum, með perl-
una Dettifoss gnæfandi yfir öllu, er 
einstakt svæði að heimsækja. Í norðri 
er hins vegar að finna þéttbýliskjarn-
ana Kópasker og Raufarhöfn á hinni 
einstöku Melrakkasléttu, með fjörur 

fullar af ilmandi þangi og lands-
lag sem er engu öðru líkt á Íslandi. 
Úti fyrir má sjá Mánáreyjar rísa úr 
hafi. Til suðurs, inn á hálendið, er að 
finna þekkta staði og útverði norð-
lensks landbúnaðar, Grímsstaði og 
Möðrudal á Fjöllum. Ýmsar fallegar 
og spennandi hjáleiðir er að finna frá 
hringveginum um allt Norðurland. 
Vísast þar í bæklinginn “Norðurland” 
sem fæst á upplýsingamiðstöðum.

Hér hefur verið hratt farið yfir 
sögu og aðeins fátt eitt tínt til. Ég 
hef nefnt þessa staði sem eins konar 
vegvísa fyrir fólk til að staldra við, 
vegna þess að út frá þeim má síðan 
feta sig áfram í ótal aðrar perlur. Að-
almálið er að staldra við og tilvalið að 
koma við á upplýsingamiðstöðvum á 
leiðinni til að fá nánari upplýsingar 
um þá möguleika sem í boði eru.“

Frá heimskautsbaug 
að hálendi
Á norðurlandi er að finna blómlegar sveitir, djúpa dali, 
fagra fossa, ævintýraleg hraun, matarmiklar ár og vötn, auk 
fjölda skemmtilegra bæja 
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Húnaþing vestra nær frá Hrútá 
í Hrútafirði í vestri að Gljúf-
urá í austri.  Fjölbreytt náttúra 
er í Húnaþingi vestra og mikil 
náttúrufegurð. Grösugir  dalir, 
tignarleg fjöll og vogskornar 
strendur. Vinsælustu náttúru-
perlurnar  eru Kolugljúfur í 
Víðidal, Hvítserkur við Vatns-
nes og Borgarvirki í  Vest-
urhópi.

 Nokkrar af bestu laxveiðiám 
landsins, þ.á.m.  Víðidalsá, Mið-
fjarðará og  Hrútafjarðará eru 
í Húnaþingi vestra og fjöldi sil-
ungsvatna er upp til  heiða, en 
vötnin á Arnarvatnsheiði eru 
talin eitt af þremur óteljandi  
fyrirbærum á Íslandi.

 Íbúar í Húnaþingi vestra eru 
um 1150 talsins og helstu þétt-
býlisstaðirnir  eru Hvammstangi 
þar sem búa um 600 manns og 
Laugarbakki þar sem búa um 
50  manns. Húnaþing vestra er 
gamalgróið landbúnaðarhérað 
með gróskumikil  heiðarlönd og 
eitt helsta sauðfjárræktarhér-
að landsins auk þess sem þar 
er  mikil hrossarækt.  Að sögn 
Hrafnhildar Ýr Víglundsdótt-
ur, framkvæmdastjóra Selaset-
urs Íslands á Hvammstanga, 
byggist atvinnulíf í Húnaþingi 
vestra að mestu upp á landbún-
aði, matvælavinnslu, smáiðnaði 
og ýmsum þjónustufyrirtækj-
um, en hún segir að þar sé mikil 
frumkvöðlakraftur sem sjáist 
hvað mest í fjölda smáfyrirtækja 
á svæðinu. Þar megi meðal ann-
ars nefna gullsmið,prjónastofu,-
umboðsaðila einingahúsa, tölvu-
fyrirtæki, bílasölu, prentsmiðju 
og svo lengi mætti telja.

  “Hér er einnig mikill kraftur 
í ferðaþjónustu, en ferðaþjón-
ustufyrirtæki eru á annan tug 
talsins. Fjölbreyttir gistimögu-
leikar í bændagistingu,  gisti-
húsum og hótelum, og í boði er 
fjölbreytt afþreying, að mestu 
tengd  náttúruskoðun,” segir 
Hrafnhildur Ýr.

  Helsta aðdráttarafl á svæð-
inu eru sellátrin á Vatnsnesi, 
en þar er áratuga  hefð fyrir 
selaskoðun. Töluverð uppbygg-
ing hefur verið á  selaskoðunar-
stöðum þar, má þar helst nefna 
Svalbarð, Illugastaði og Ósa.

 Þá eru mörg tækifæri til 
fuglaskoðunar á svæðinu, en 
þar verpir mikill fjöldi fuglateg-
unda. Sem dæmi má nefna að 
stærstu himbrimabyggð Evrópu 
er að finna á Hrútafjarðarhálsi.
Önnur afþreying eru t.d. göng-
ur og réttir (bæði sauðfjár- og 
stóðréttir) að hausti, sem draga 
að sér æ fleiri ferðamenn ár 
hvert, en Víðidalstungurétt er 
ein stærsta stóðrétt á landinu. Á 
sviði menningartengdrar ferða-
þjónustu ber helst að nefna verk-
efnið Grettistak sem byggir nú 
afþreyingargarðinn Grettisból á 
Laugarbakka. Byggðarsafnið á 
Reykjum er einnig vel sótt.

  “Ferðamálafélag Vestur 
Húnavatnssýslu er mjög öflugt 
og hefur m.a. komið  að uppbygg-
inu á  fuglaskoðunaraðstöðu við 
Gauksmýrartjörn í Línakradal 
og  selaskoðunaraðstöðu við 
Svalbarð á Vatnsnesi. Unnið er 
eftir hugmyndafræði  um að-
gengi fyrir alla, t.d. með lagn-
ingu hjólastólafærra stíga. Stíg-
urinn  við Gaukmýrartjörn er 
nú þegar hjólastólafær, en ver-

ið er að vinna að  fleiri slíkum 
verkefnum við Illugastaði og 
Stapavatn á Vatnsnesi,” segir  
Hrafnhildur Ýr.

 Mikil handverkshefð er í 
Húnaþingi vestra þar sem unn-
ið er úr margs konar  hráefnum. 
Hinir víðfrægu steinakarlar 
Önnu Ágústsdóttur spila þar 
stóran  sess, en þar má helst 
nefna þau Sumarliða og Þbetu 
(ÞoddnBetu) sem taka á  móti 
ferðalöngum við vegamótin inn 
að Hvammstanga.  Einnig er 
vert að  minnast á listilegan 
útskurð Helga Björnssonar frá 
Huppahlíð ásamt mörgu fleiru 
sem nálgast má í handverkshús-
inu Bardúsa á Hvammstanga.

  Héraðshátíðir sem haldnar 

eru í Húnaþingi vestra í ár eru 
Bjartar nætur –  Fjöruhlaðborð á 
Vatnsesi sem haldin er um Jóns-
messuhelgi ár  hvert,  Unglista-
rhátíðin Eldur í Húnaþingi sem 
haldin verður 23. – 27. júlí og  
Grettishátíð sem haldin verður 
um verslunarmannahelgina.

Húnaþing vestra:

Falleg náttúra og fjölbreytt 
þjónusta í alfaraleið

Fjöldi þekktra 
sögustaða
  
  Í Húnaþingi vestra er fjöldi sögustaða, bæði að fornu og 
nýju. Má þar nefna Bjarg í Miðfirði þar sem Grettir sterki 
Ásmundarson fæddist og átti þar alla tíð athvarf sitt. Á 
Bjargi er veglegt minnismerki um Ásdísi Bárðardóttur, 
móður Grettis með lágmyndum sem sýna atburði úr Grett-
issögu. Margir þekkja söguna um Illugastaðamorðin sem 
framin voru á Illugastöðum á Vatnsnesi og leiddu til síðustu 
aftöku á Íslandi árið 1830, er Agnes Magnúsdóttir og Frið-
rik Sigurðsson voru tekin af lífi fyrir morðin á Natani Ket-
ilssyni og Pétri Jónssyni. Á Illugastöðum er m.a. að finna 
rústir af smiðju Natans. Í Víðidalstungu var Flateyjarbók 
rituð. 
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Á Neðra-Vatnshorni er rekið 
gistiheimili  í sérhúsi, sem er 
gamalt en með sál  og hefur 
nýlega verið gert upp. Sam-
hliða ferðaþjónustu er stund-
aður  hefðbundinn landbún-
aður á Neðra-Vatnshorni með 
um 450 fjár og nokkra hesta.

Umsjón með gistihúsinu hefur 
Andrea Laible sem er þýsk að upp-
runa og hefur hún rekið gistiheimilið 
samfleytt í 15 ár.

„Húsið er sérstakt þar sem áhersla 
er lögð á að halda gamla laginu og að 
það ríki góður andi í því. Það eru þrjú 
svefnherbergi, eitt þriggja manna og 
tvö tveggja manna og eru öll herbergi 
mep handlaug, en salerni og sturta 
eru sameiginleg auk eldhúss og setu-
stofu með sjónvarpi, bókum og spil-
um. Hér er hægt að fá bæði uppbúin 
rúm með eða án morgunverðar eða 
svefnpokapláss. Þá er hægt að leigja 
húsið fyrir allt að 10 manns og er dag-
urinn seldur á 22.000 krónur,“ segir 
Andrea.

Uppbúin rúm með morgunmat í 
tveggja manna herbergi kosta 8.800 
krónur en 13.000 kr í þriggja manna 
herbegi. Börn til 12 ára aldurs fá 50% 
afslátt ef þau gista í herbergi með for-
eldrum sínum.

„Persónulegt og hýlegt viðmót er í 
fyrirrúmi og legg ég mikið upp úr því, 
enda gistiheimilið fámennt og  hverj-
um gesti er velkomið að spjalla við 
okkur yfir kaffibolla,“ segir Andrea.

Boðið er upp á bæjarrölt með inn-
liti í fjárhúsin og skoðun á vélakosti 
búsins.

„Gestum gefst kostur á að fylgjast 
með störfum bóndans og hápunkt-

urinn er sauðbúrðurinn í maí þegar 
krakkar geta gefið lömbum úr pela, 
og svo eru það réttarstörfin um miðj-
an september. Einnig geta krakkar 
setið í dráttarvél með bóndanum og 
farið smá rúnt,“ segir Andrea.

Morgunverðarhlaðborðið á Neðra-
Vatnshorni er fjölbreytilegt og er 
áhersla lögð á að bjóða upp á heima-
bökuð brauð og kæfu úr afurðum 
búsins. Ferskur drykkur úr berjum 
er búinn til í blandara og einnig er 
boðið upp á heimagerðar sultur og 
marmelaði, til dæmis úr tómötum og 
appelsínum.

Gistihús með sál og heimagerður matur

Veiðileyfi í Arnarvatn stóra 
sem innifelur aðgang að fleiri 
veiðisvæðum í nágreninu 
eru seld hjá formanni Veiði-
félags Arnarvatns og Tví-
dægru, Rafni Benediktssyni 
á Staðarbakka, en símanúm-
er hjá honum eru 8927575  
og 4512974. Hjá honum er 
einnig hægt að fá gistingu 
með eldunaraðstöðu og að-
gangi að sturtu og salerni. 
Staðarbakki er í 55 kílómetra 
vegalengd frá Laugarbakka.

 Veiðifélag Arnarvats og Tví-

dægru tekur yfir eftirtalin vötn 
á Arnarvatnsheiði: Arnarvatn 
stóra, Arnarvatn litla, Há-
velluvatn, Arfavatn, Þorvalds-
vatn, Ketilvatn, Hólmavatn 
syðra á Tungunni, Hólmavatn 
á Núpsheiði, Skálatjörn, Aust-
ur Grandalón, Vestur Granda-
lón, Tangalón og Þórhallarlón. 
Einnig tekur félagið yfir öll önn-
ur vötn, ár og læki ásamt öllu 
vatnakerfi innan landamerkja 
Aðalbólsheiðar, Núpsheiðar og 
Húksheiðar að undanskildum 
Kvíslarvötnum.

Veiðileyfi í Arnarvatn 
stóra seld á Staðarbakka

Sveitasetrið Gauksmýri er 
ferðaþjónustustaður í Lín-
akradal í Húnaþingi vestra, 
mjög nákvæmlega mitt á milli 
Reykjavíkur og Akureyrar (194 
kílómetra frá hvorum stað) og 
liggur þjóðvegur númer 1 í 
gegnum hana. Þeir sem dvalið 
hafa á Gauksmýri geta líkleg-
ast flestir tekið undir það að 
dvölin þar er afar eftirminni-
leg.

Jóhann Albertsson og Sigríður Lár-
usdóttir eru ferðaþjónustubændurnir 
á Gauksmýri. Fyrir tveimur árum 
breyttu þau húsinu öllu, staðurinn 
var endurnýjaður, byggt við hann 
og öllu breytt. Það er alveg óhætt að 
segja að Gauksmýri sé í dag „dálítið 
grand.“ 

„Um leið og við breyttum hús-
inu, breyttum við nafni staðarins, 
þannig að við köllum þetta Sveita-
setrið Gauksmýir. Þótt við séum á 
hótelstandard, erum við ekki hótel,“ 
segir Jóhann og bætir við: „Þegar þú 
kemur á hótel, færðu sjaldnast per-
sónulega þjónustu, en hana viljum 
við veita.

Við gerum dálítið út á náttúru- og 
hestatengda ferðaþjónustu. Hér er 
gistiheimili sem rúmar fimmtíu til 
sextíu manns. Við kynnum okkur 
sem „Staður með stíl,“ og í því felst 
að við erum með mikið af listmunum 
og handverki á veggjum. Það skapar 
viss notalegheit.“

Á Gauksmýri eru veitingar fyrir 
hópa og aðra gesti sem dvelja á sveita-
setrinu en Jóhann segir þau Sigríði 

ekki gera út á þjóðvegaumferðina. 
„Hins vegar eru allir velkomnir, því 
það er alltaf kaffi á könnunni, brauð 
og kökur.“

Það verður enginn svikinn af því að 
vera í fæði á Gauksmýri, því þau Jó-
hann og Sigríður leggja sig fram um 
að vera með hollustumat. Sigríður, sá 
snilldarkokkur, er í eldhúsinu, ásamt 
fleirum og galdrar þar fram hollan 
heimilismat sem er hreint lostæti. 

Að stórum hluta til eru það út-
lendingar sem dvelja á Gauksmýri, 
einkum yfir vetrartímann en Jóhann 
segir Íslendingum stöðugt fjölga. Og 
það er nóg við að vera á staðnum. 

„Við erum með hestaleigu og 
hestasýningar. Síðan er fuglaskoð-
unaraðstaða við Gauksmýrartjörn 
og núna erum við að vinna að opnun 
Krummasafns, þar sem við gerum 
hrafninum skil frá A til Ö. Þetta verk-
efni hefur verið í undirbúningi í heilt 

ár og vonandi verður opnunarhátíð 
hér síðsumars.“

Á Gauksmýri er hestaleiga og allt-
af með leiðsgön. Óvönu fólki er alveg 
óhætt að skreppa á bak þar, vegna 
þess að þau Jóhann og Sigríður leggja 
mikið upp úr því að byrja ávallt á því 
að kenna á hesta, auk þess sem ferð-
irnar eru alltaf með leiðsögn og taka 
klukkutíma til einn og hálfan tíma. 

Einnig getur fólk dvalið á Gauks-
mýri í lengri eða skemmri tíma og 
lært allt um hesta. Eða, eins og Jó-
hann segir: „Hingað koma heilu fjöl-
skyldurnar.“ En þótt þema staðarins 
sé hross heimsækja einnig aðrir 
gestir Gauksmýri. „Það eru allir vel-
komnir til okkar. Við erum þátttak-
endur í átakinu Opinn landbúnaður, 
sem þýðir að fólk getur komið til okk-
ar og fylgst með okkur að störfum,“ 
segir Jóhann að lokum.

Á Brekkulæk í Miðfirði rek-
ur Arinbjörn Jóhannsson 
bóndi ferðaþjónustu og býður 
hann bæði upp á skipulagð-
ar gönguferðir og hestaferðir. 
Á Brekkulæk er gistihús með 
eins til þriggja manna her-
bergjum með og án baðs.

 Ferðaþjónusta hefur verið stund-
uð á Brekkulæk í 30 ár, en sama fjöl-
skyldan hefur búið á bænum í rúm-
lega 100 ár. Í ferðaþjónustunni var 
áherslan í fyrstu meðal annars lögð 
á lengri hestaferðir en smám saman 

bættust við skipulagðar gönguferðir 
af ýmsu tagi og sérferðir þar sem ís-
lensk náttúra og sveitalíf er kynnt.

 
Erlendir ferðamenn eru stór hluti 

af gestum Arinbjarnar í lengri göngu-
ferðirnar koma þátttakendur einkum 
frá Þýskalandi, Hollandi, Frakk-
landi, Sviss og Austurríki, en að sjálf-
sögðu standa ferðirnar öllum þeim til 
boða sem áhuga hafa á að kynnast 
landinu fótgangandi eða ríðandi með 
leiðsögumanni sem gjörþekkir allar 
aðstæður.

Hingað koma heilu 
fjölskyldurnar

Náttúran og sveitalífið 
kynnt gestum á 
Brekkulæk
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Einingahús hafa verið vin-
sæll byggingarstíll hér á landi 
um árabil og eru söluaðilar 
innfluttra einingahúsa orðn-
ir nokkrir. Og enn bætist við. 
Modulhús ehf. á Hvammstanga 
er tiltölulega nýtt fyrirtæki 
á þessum markaði og flytj-
ur inn vandaðar húseiningar 
frá Svíþjóð. Þar er verksmiðja 
sem framleiðir einingarnar í 
stórum stíl og hafa þær mest-
megnis verið fluttar til Japan, 
en nú eru Tomoku verksmiðj-
urnar einnig að hasla sér völl 
í Evrópu.

Það sem gerir Modulhús ehf. 
frábrugðin öðrum er það að þar 
er ekki verið að bjóða fullbúin hús 
til sölu, heldur „strigann“ til þess 
að mála listaverkið á, það er að 
segja, útveggjaeiningar og burð-
arvirki í þak, ásamt súð. Síðan 
hefur viðskiptavinurinn frjálsar 
hendur með það að raða saman 
draumahúsinu og velja svo í ró-
legheitum klæðningu á þak og 

veggi, gólfefni, innréttingar og 
svo framvegis. Þetta fyrirkomulag 
gerir viðskiptavininum kleift að 
velja ódýrustu leiðirnar í hverjum 
og einum lið byggingarinnar og 
lækka þar með heildar bygging-
arkostnaðinn enn frekar.

 

Kaufélag Vestur Húnvetninga 
á Hvammstanga er verslun 
með mikið og fjölbreytt vöru-
úrval á hagstæðu verð og er 
matvöruverslun kaupfélagsins 
opin alla daga í sumar. Mánu-
daga til föstudaga er opið frá 
klukkan 9-18, á laugardögum 
er opið frá klukkan 11-18.30 
og sunnudaga er opið frá 
11.30-16.

Að sögn Reimars Marteinsson-
ar kaupfélagsstjóra er Kaupfélag 
Vestur Húnvetninga auk

matvöruverslunarinnar með 
öfluga byggingarvörudeild þar 
sem hægt er að fá nánast hvað 
sem er.

“Síðan rekum við Pakkhús þar 
sem við seljum allskyns búvörur, 
timbur, járn og fleira, ásamt því 
að vera með vörumóttöku fyrir 
vörumiðlun,” segir Reimar.

Miðsvæðis með mikið 
vöruúrval

Selasetur Íslands var stofnað 
formlega þann 29. apríl 2005. 
Að stofnuninni stóðu áhuga-
samir einstaklingar um efl-
ingu sjálfbærrar ferðaþjónustu 
í Húnaþingi vestra. Selasetur 
Íslands hefur aðsetur í hinu 
sögufræga verslunarhúsi Sig-
urðar Pálmasonar, að Brekku-
götu 2 á Hvammstanga.  Húsið 
er sérstaklega glæsilegt og vel 
staðsett í hjarta bæjarins.

Í Selasetrinu er fræðslusýning 
um seli við Ísland, lifnaðarhætti 
þeirra, nýtingu sela í aldanna 
rás ásamt þjóðsögum og þjóðtrú 
tengda selum. Í Selasetrinu eru 
opnaðar metnaðarfullar listsýn-
ingar ár hvert. Í  ár er boðið upp 
á sýninguna Svo lærir sem lifir, 
minningarsýningu um Gunn-
þór Guðmundsson listamann og 
stendur sú sýning frá 1. júní – 15. 
júlí. Seinni part sumars verða 
svo sýndar kríumyndir Siggu frá 
Grund og stendur sú sýning frá 
15. júlí – 31. ágúst. Skemmtileg 
útisýning er einnig á lóð seturs-
ins, en þar er að finna útskorna 
tréseli, gamlan selveiðibát, báta-
spil og ýmislegt fleira.

Selasetur Íslands gegnir hlut-
verki almennrar upplýsingamið-
stöðvar en þar geta ferðamenn 
fengið upplýsingar um athygl-
isverða áfangastaði og afþreyingu 
í Húnaþingi. Þar eru líka seldir 
minjagripir og handverk úr hér-
aði.

Eitt af markmiðum Selaseturs 
er að standa fyrir rannsóknum á 
selum og náttúrutengdri ferða-
þjónustu. Í ár fór af stað sérstakt 

rannsóknarverkefni 
á Illugastöðum á 
Vatnsnesi þar sem 
skoðuð eru áhrif 
aukins ferðamanna-
fjölda þar á atferli 
selanna. Verkefnið 
er unnið í samvinnu 
við Nýsköpunarsjóð 
námsmanna, Fræða-
setur HÍ á Húsavík 
og Melrakkasetrið á 
Vestfjörðum. 

Selasetrið stendur 
einnig fyrir Selataln-
ingunni miklu, en 

hún fór fram í fyrsta skipti þann 
25. ágúst 2007. Talningin fór fram 
með hjálp ríflega 30 sjálfboðaliða 
á öllum aldri, sem gengu samtals 
um 70 km af strandlengju og töldu 
seli við Vatnsnes. Selatalningin 
mikla í ár mun fara fram þann 20. 
júlí næstkomandi og eru allir vel-
komnir að taka þátt. 

Á Selasetrinu er hægt að fá upp-
lýsingar um selaskoðunarstaði 
á Vatnsnesi, en þar er að finna 
ein aðgengilegustu sellátur á Ís-
landi. Þar gefst fólki kostur á að 
skoða landseli í sínu nátturulega 
umhverfi en á Vatnsnesi hefur 
verið töluverð uppbygging á að-
stöðu til selaskoðunnar á síðustu 
árum.  Helstu skoðunarstaðir við 
Vatnsnesið eru nú Svalbarð og Ill-
ugastaðir við vestanvert nesið og 
Ósar við nesið austanvert. Fólk fer 
sjálft á þessa staði en á Illugastöð-
um er möguleiki á leiðsögn um 
svæðið, þar er einnig lítið sveita-
kaffihús auk salernisaðstöðu og 
tjaldstæðis. Athygli er vakin á því 
að selaskoðunarstaðnum í Hind-
isvík hefur nú verið lokað fyrir 
umferð ferðamanna. Allar nánari 
upplýsingar um selaskoðunar-
staði á Vatnsnesi fást hjá Selasetri 
Íslands á Hvammstanga. 

Við selaskoðun er vert að hafa í 
huga að selir liggja helst uppi um 
háfjöru en eru við veiðar á flóði. 
Einnig er ólíklegt að margir selir 
liggi uppi í miklum vindi og rign-
ingu. Selasetrið veitir allar upp-
lýsingar um selaskoðunarskilyrði 
og umgengnisreglur á selaskoð-
unarstöðum við Vatnsnesið. 

Selasetur Íslands

Á Selasetrinu 
er hægt að fá 

upplýsingar um 
selaskoðunarstaði 

á Vatnsnesi, en 
þar er að finna ein 

aðgengilegustu 
sellátur á Íslandi. 

Stóðrétt í Víðidal er eins 
og nafnið gefur til stóð-
rétt þangað sem bændur 
reka stóðið sitt eftir sum-
arið eftir að hafa sótt það 
á afréttina. Stóðið er rekið 
til réttar á haustin, nánar 
tiltekið fyrsta laugardag 
í október, ár hvert. Fyrir 
nokkrum árum brugðu 
bændur í Vestur-Húna-
vatnssýslu upp á þá ný-
ung að bjóða áhugafólki 
um hestamennsku að 
mæta á svæðið og smala 
afréttina með sér – en 
alls þarf að safna saman 
sex til sjö hundruð hross-
um á hverju hausti. 

Stóðréttin er hluti af ferðaþjónust-
unni í sýslunni og segir Ólafur Bene-
diktsson, einn hrossabændanna, að 
fólk komi víða að, innanlands sem 
utanlands frá, til að fá að vera með 

í smöluninni þenna dag. „Það er ým-
islegt annað um að vera í réttinni 
en að skoða hross og hitta mann og 
annann,“ segir hann. „Þarna fer fram 
sölusýning og síðan er hrossauppboð. 
Einnig erum við með hrossahapp-
drætti þar sem folöld eru í verðlaun. 

Við erum lika með 
kaffiveitingar og 
að sjálfsögðu er svo 
réttarball í Víðihlðíð 
um kvöldið. Þetta er 
þrælgaman. Það sést 
best á því að á hverju 
hausti koma nokkur 
hundruð manns til 
að eyða þessum degi 
með okkur. Sumir 
hafa verið í nokkra 
daga áður en að 
stóðréttardagurinn 
brestur á.“

Eftir stóðrétt-
ina fara menn með 
hrossin heim til sín 

þar sem þeir hafa þau yfir veturinn. 
Þessa dagana er verið að reka hrossin 
á afréttina og segir Ólafur að ekki sé 
eins mikið gert úr því. „Það er alveg 
til að fólk komi með okkur, aðallega 
vinir og vandamenn – en það er sam-
eiginlegt verkefni að sækja þau.“

Stóðrétt fyrir ferðamenn

Byggt af frjálsum 
höndum
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Að Dæli í Víðidal er rekin 
blómleg ferðaþjónusta en Dæli 
er staðsett miðja vegu milli Ak-
ureyrar og Reykjavíkur við veg 
715,  aðeins sex  kílómetra frá 
þjóðvegi 1. Næstu þéttbýlis-
kjarnar eru Hvammstangi, um 
24 kílómetra í vesturátt, og 
Blönduós um 41 kílómetra í 
austurátt. 

Gistimöguleikar í Dæli eru fjöl-
breyttir. Hægt er að leigja smáhýsi, 
sumarbústað, fá gistingu í  Gamla 
bænum  eða  rúmgóðum herbergjum 
með sér baði. Þá er mjög skjólgott og 
fallegt tjaldstæði á staðnum. Í litla 
baðhúsinu í Dæli er heitur pottur og 
gufa sem gestir geta nýtt sér gegn 
vægu gjaldi.

Sigrún Björk Valdimarsdóttir rek-
ur ferðaþjónustuna í Dæli ásamt eig-
inmanni sínum, Víglundi Gunnþórs-
syni. Sigrún segir það mjög vinsælt 
að halda ættarmót í Dæli. Hún segir 
ættarmót vera þarna nánast hverja 
helgi.  

Búið er að merkja eina gönguleið í 
nágrenni Dælis. Sú gönguleið er upp 

að fossi er nefnist Steinbogi og er 
undir rótum Víðidalsfjalls.  Þetta er 
lítill og formfagur foss með náttúru-
legri steinbrú yfir. Sigrún segir einn-
ig gaman að ganga uppá fjallið og 
njóta dýralífs og fagurs útsýnis. Fyrir 
þá sem frekar vilja ganga á vegum 
er tilvalið að skoða Kolugljúfur sem 
staðsett eru um 5 kílómetra frá Dæli. 
Kerafossar í Fitjaá er einnig vinsæll 
áningastaður.

Þeir sem áhuga hafa á veiðum geta 
keypt veiðileyfi eða veiðikort í vötn-
um og ám í nágrenni Dælis. 

Í  Dæli er einnig þjónusta við 

hestafólk. Boðið er 
upp á beitarhólf og 
húsráðendur sjá um 
útleigu  gangna-
mannaskálanna á 
Víðidalstunguheiði 
og sölu á heyi .

Sigrún segir að ný-
lega hafi verið opnað 
kaffihús á staðnum 
sem hefur hlotið 
nafnið Kaffi Sveitó.  
Þar er hægt að fá 

margar tegundir af kaffi og meðlæti. 
Þá er matseðill þar sem boðið er uppá 
lambasteik, kjúklingabringur, ýsu 
og lax. Grænmetisætur geta einnig 
fundið eitthvað við sitt hæfi á Kaffi 
Sveitó. 

Fyrir þá sem gista í smáhýsunum 
og tjaldstæðinu er aðgangur að Að-
stöðuhúsi en í því eru salerni , sturt-
ur ,eldunaraðstaða og borðsalur fyrir 
allt að 60 manns.

Til að gefa hugmyndir um verð 
má nefna að í Gamla bænum eru 4 
tveggja manna herbergi með hand-
laugum og  sameiginlegu  baðher-

bergi á neðri hæðinni, en á efri hæð 
er eldhús og setustofa og  kostar sól-
arhringurinn í  því húsi 4.070 kr. á 
mann með morgunverði. Einnig er  
boðið upp á 6 herbergi með baði, þar 
af 2 fjölskylduherbergi með svefnlofti 

, þar kostar sólarhringurinn  6.050 kr. 
á mann með morgunverði miðað við 
minnst  2 í herbergi.  Hvert smáhýsi 
kostar 6 þúsund fyrir sólarhringinn 
en svefnpokapláss kostar 2.200 kr. á 
mann. 

Blómleg ferðaþjónusta í  Dæli

Forsvar ehf. sérhæfir sig í 
alhliða viðskiptalausnum 
á þremur kjarnasviðum, í 
bókhaldi, hugbúnaðargerð 
og fjarvinnslu. Fyrirtæk-
ið var stofnað árið 1999 en 
starfar á gömlum merg í 
fjarvinnslu og bókhaldi.

Forsvar, sem  staðsett er á 
Hvammstanga í Húnaþingi 
vestra, er elsta fjarvinnslufyr-
irtæki landsins og hefur frá 
upphafi starfað fyrir Alþingi  
og Þjóðminjasafn Íslands við 
innskráningu í gagnagrunna 
auk örnefnaskráningar fyrir 
Örnefnastofnun Íslands.

Hugbúnaðardeild fyrirtæk-
isins einbeitir sér að hönnun 
og smíði stórra upplýsinga-
kerfa fyrir opinbera aðila. Fyr-
irtækið hefur m.a. unnið að 
upplýsinga- og gagnaveitum 
fyrir Félagsmálaráðuneytið og 
Sjávarútvegsráðuneytið.

Þá býður Forsvar ehf. upp á 
bókhalds-, ársreikninga-, og 
skattframtalsþjónustu fyrir 
einstaklinga og fyritæki.

Framkvæmdastjóri Forsvars 
er Elín R. Líndal. 

Í gömlu pakkhúsi við höfnina á 
Hvammstanga er Verslunarm-
injasafnið sem varðveitir 
merkar minjar frá verslunar-
sögu Vestur-Húnavatnssýslu. 
Þar er m.a. að finna Krambúð 
Sigurðar Davíðssonar sem sýn-
ir vel andrúmsloft liðins tíma. 
Silkisokkar, tóbak, mjaltaföt-

ur, postulín og fjölbreyttur 
fatnaður frá árunum 1950-70 
er meðal þess sem finna má á 
safninu. Allt er nákvæmlega 
eins og það var er búðin hætti 
starfsemi á áttunda áratug síð-
ustu aldar. 

Í sama húsnæði er einnig að 
finna handverkssöluna Bardúsa. 

Þar má finna margs konar hand-
verk sem og einkenni Hvamms-
tanga, steinakarlana. Allar vöru-
rnar eru unnar af handverksfólki 
á svæðinu.

Safnið er opið í sumar frá kl. 
10-18 virka daga og 11-17 um 
helgar.

Verslunarminjasafn - 
Bardúsa á Hvammstanga

Verslunarminjasafnið á Hvamms-
tanga er staðsett í gömlu pakkhúsi 
við höfnina.Alhliða viðskiptalausnir 

hjá Forsvari ehf.

Elín R. Líndal framkvæmdastjóri Forsvars (fyrir miðju) ásamt hluta starfsmanna 
fyrirtækisins.

 Söluskálinn á Hvammstanga 
býður  á virkum dögum upp á 
heitan heimilismat í hádeginu 
á vægu verði, súpu og brauð 
alla daga, auk þess sem boðið 
er upp á hefðbundna skyndi-
rétti  eins og samlokur, pylsur 
og hamborgara. Þá er hægt að 

fá nýbökuð rúnstykki og ann-
að bakkelsi alla daga.

Í Söluskálanum eru á boðstólum 
ýmsar gagnlegar vörur fyrir ferða-
menn og gott úrval er af olíuvörum, 
en skálinn selur eldsneyti fyrir Skelj-
ung.

 

Heimilismatur í 
Söluskálanum
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Húnavatnshreppur varð til við 
sameiningu fimm sveitahreppa 
í Austur Húnavatnssýslu þ.e. 
Bólstaðarhlíðar-, Sveinsstaða, 
Svínavatns-, Torfalækjar-, og 
Áshrepps og tók hið nýja sam-
einaða sveitarfélag til starfa 
árið 2006. Hreppurinn er 
mjög dreifbýlt sveitarfélag og 
nær yfir 3.800 km2 landsvæði. 
Stjórnsýsla sveitarfélagsins er 
með aðsetur á Húnavöllum.

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps 
leggur ríka áherslu á bætt lífsgæði og 
frekari þróun samfélagsins með íbú-
uunum en samstarf með þeim mun 
skila öllum betri þjónustu, aukinni 
velferð og bættu umhverfi.

Allir með aðgang að Int-
erneti

Meðal þess sem áhersla hefur ver-
ið lögð á er að sveitarfélagið standi 
jafnfætis öðrum íbúum landsins hvað 
fjarskiptaþjónustu varðar og því 
hafa allir íbúar hreppsins aðgang að 
þráðlausu Internetsambandi. Einnig 
spilar heimasíða Húnavatnshrepps, 
www.hunavatnshreppur.is, stórt 
hlutverk í rafrænni þjónustu sveit-
arfélagsins sem góður upplýsinga-
vettvangur varðandi stjórnsýslu, 
fréttir úr hreppnum og fleira.

Vinna við aðalskipulag fyrir sveit-
arfélagið og Staðardagskrá 21, sem er 
velferðaráætlun fyrir sveitarfélagið, 
er í fullum gangi en markmiðið er að 
skipuleggja framtíðaruppbyggingu í 
samstarfi við íbúa og landeigendur. 

Þannig er t.d. í undirbúningi verk-
efni vegna fornleifaskráningar svæð-
isins en mjög margar minjar eru til 
sem eftir á að skrá.

Eitt af helstu verkefnum hrepps-
nefndarinnar er uppbygging við 
Húnavallaskóla en þar er rekinn 
grunnskóli á veturna og hótel- og 
ferðaþjónusta á sumrin. Við Húna-
vallaskóla hefur verið gerður upphit-
aður sparkvöllur og nú er unnið að 
byggingu leikskóla á svæðinu. Auk 

þess hafa verið skipulagðar íbúða-
húsalóðir við Steinholt. Þegar rekst-
ur leikskólans hefst mun staðurinn 
vera úrvals búsetumöguleiki fyrir 
barnafólk, sannkallað fjölskylduvænt 
samfélag.

Atvinnuþróun er ofarlega á dag-
skrá hjá hreppsnefndinni og leitað er 
leiða til að auka fjölbreytni í atvinnu-
málum, í því skyni hefur atvinnu-
málanefnd sveitarfélagsins ásamt 
sveitarstjóra verið falið að kanna 

möguleika á nýtingu á orku Blöndu-
virkjunnar í héraðinu.

Ferðaþjónusta og afþrey-
ing

Húnavatnshreppur hefur upp á 
ýmislegt skemmtilegt að bjóða fyr-
ir bæði heimamenn og ferðamenn. 
Sögustaðir eru fjölmargir og unnið er 
að uppbyggingu á menningartengdri 
ferðaþjónustu. Á Þingeyrum hefur 
verið byggt þjónustuhús sem fengið 

hefur nafnið Klausturstofa og er hún 
bylting í þjónustu við þá þúsundir 
ferðamanna sem árlega skoða Þing-
eyrarkirju. 

Þá er hreppurinn meirihlutaaðili 
að Hveravallafélaginu en félagið hef-
ur það að markmiði að bæta aðgengi 
ferðafólks á Hveravöllum. Einnig 
rekur sveitarfélagið nokkra hálend-
isskála á svæðinu. Ferðaþjónusta er 
rekin í Húnaveri og í Dalsmynni í 
samstarfi við ferðaþjónustuaðila.

Hesta- og gönguferðir eru í boði á 
vegum ferðaþjónustuaðila og nokkrar 
að bestu laxveiðiám landsins liggja 
um Húnavatnshrepp. Einnig eru 
mörg gjöful veiðivötn í hreppnum.

Síðastliðið sumar var haldin 
íbúahátíð í Húnavatnshreppi þar 
sem íbúar komu saman og skemmtu 
sér. Sami háttur verður hafður á í ár 
og mun sveitarfélagið bjóða til grill-
veislu og skemmtidagskrár síðsum-
ars.

Bætt lífsgæði og samfélagsþróun 
áhersluatriði Húnavatnshrepps
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Á Blönduósi búa um 900 manns 
– og er að fjölga. Að sögn bæj-
arstjórans, Arnars Þórs Sæv-
arssonar, hefur íbúaþróunin 
verið frekar neikvæð þangað 
til á allra síðustu árum að hún 
hefur verið að vaxa. Þegar hann 
er spurður hver ástæðan sé, 
segir hann: „Mikið af því fólki 
sem er að koma hingað er fætt 
og uppalið hér, ungt fólk sem 
hefur kosið að yfirgefa borgina 
og það líf sem hún hefur upp á 
að bjóða, koma heldur í sveita-
sæluna og hafa það gott. 

Hér er mjög gott að búa, fasteigna-
verð er allt annað en fyrir sunnan 
og öll þjónusta fyrir hendi, þannig 
að fyrir fjölskyldufólk að koma á 
Blönduós, er toppurinn –  og bara 
almennt að vera úti á landi með fjöl-
skylduna. Ég held að margt ungt fólk 
hugsi sig tvisvar um í dag varðandi 
búsetu. Fasteignaverð er ódýrara úti 
á landi, öll þjónusta er fyrir hendi og 
hér er kyrrð og ró. Þessi póll, and-
stætt ástandinu sem menn tala um 
fyrir sunnan, hinu mikla stressi og 
hraða og naumum tíma fyrir fjölsyld-
una – og þú þarft ekki að hugsa þig 
lengi um. Hér er menningin sú að 
þú ferð heim í hádeginu. Fjölskyldan 
hittist heima og borðar saman hádeg-
isverð.“

Kjöraðstæður til að ala 
upp börn

Atvinnuástandið  er mjög gott á 
Blönduósi og segir Arnar allt aðrar 
aðstæður til að ala upp börn þar en 
á höfuðborgarsvæðinu – og hann veit 
um hvað hann er að tala, því áður en 

hann fluttist á Blönduós, bjó hann í 
Reykjavik þar sem hann starfaði síð-
ast sem aðstoðarmaður samgöngu-
ráðherra. Sveitina þekkir hann þó af 
eigin raun því hann er að miklu leyti 
alinn upp á Mýrum í Skriðdal. 

„Það hefur alltaf verið draumurinn 
hjá okkur hjónunum að búa úti á 
landi. Við erum mikil náttúrubörn og 
kunnum mjög vel við þann anda sem 
ríkir í sveitunum.Hér eru kjöraðstæð-
ur til að ala upp börn. Það er stutt í 
allt, stutt í skólann, stutt í matvöru-
verlunina, stutt á spítalann, stutt í 
allar áttir. Blönduós er frábærlega 
vel staðsett bæjarfélag. Það er einn 
og hálfur tími til Akureyrar, tveir og 
hálfur til Reykjavíkur. 

Það besta er þó að Blönduós stend-
ur afar vel þegar kemur að útivist. 
Hér eru fimm eða sex frábærar lax-
veiðiár. Hér er engu líkt að stunda 
útivist, það er stutt á fjöllin, í göngu-
ferðir, jeppaferðir, snjósleaðferðir. 
Hér er mikil stangveiði og skotveiði. 
Hér er flugvöllur og það kom mér á 

óvart hvað einkaflugsport er mikið 
stundað hér. Og þetta er allt innan 
seilingar. Hér er líka skotvöllur. Ég 
var meðlimur í skotveiðifélagi Suð-
urlands áður og það tók mig hálftíma 
að keyra þangað. Hér er ég í fimm 
mínútur á skotvöllinn. Ég er líka 
mikill jeppaáhugamaður og ferðast 
mikið. Það tekur mig hálftíma að 
komast upp á hálendið.“

Eitt af bestu tjaldstæð-
unum

Á Blönduósi er bæði hótel og gisti-
heimili og mjög flott og tjaldstæði.

Arnar segir það þykja með þeim betri 
á landinu og það sé alltaf mikið að 
gera þar.

„Fyrir ferðamanninn er hér Haf-
íssetur Íslands og við erum hér á 
ísbjarnarslóðum. Það á því vel við að 
hafíssetrið sé hér á Blönduósi. Það er 
skemnmtilegt að skoða  þetta safn, 
sem er upplýsingaafn, hvernig ísinn 
hefur verið að þróast undanfarnar 
aldir – og hvað tekur við ef bráðnunin 
heldur áfram. Þá eru menn að velt 
fyrir sér siglingaleiðinni til Kína. 

Síðan er heimilisiðnaðarsafnið, 
einstakt safn, óskaplega fallegt og vel 
við haldið. Þar eru sýningar á hverju 
ári og þarna er alveg tilvalið fyrir fólk 
sem hefur áhuga á listfengum hann-
yrðum og textíl að skoða sögu hann-
yrða á Íslandi. Það sem er gott við 

þetta safn er að það er alltaf verið að 
breyta til þar, þannig að það er hægt 
að skoða það aftur og aftur án þess að 
vera alltaf að sjá sömu hlutina.“ 

Margt að sjá í sveitunum
Það er margt að sjá og skoða í sýsl-

unni og vel þessi virði að koma sér 
fyrir á gististöðum á Blönduósi og 
ferðast þaðan um sveitina. „Á Þing-
eyrum er klausturstofa og ákaflega 
falleg kirkja. Inn af Þingeyrunum er 
svo Vatnsdalurinn. Hér fyrir norðan 
okkur er hægt að keyra fyrir Skaga 
og þar er gnótt af vötnum sem eru 
full af fiski. Skagaheiðin hefur verið 
kölluð „þúsund vatna heiðin,“ og hef-
ur verið svo til ónýtt auðlynd en það 
stendur tilbóta.  Einnig eru ótal vötn 
hér uppi á öðrum heiðum. 

Á Skagaströnd er komin listamið-
stöð og þar geta listamenn dvalið í 
skamman tíma í senn og stundað sína 
listgrein. Þar er auðvitað kántrýbær 
og fallegur golfvöllur. Það er því líka 
stutt í golfið fyrir okkur. Það ber allt 
að sama brunni, það er svo stutt í 
allt. Á veturna er  ég í rúmar tuttugu 
mínútur á skíði í Tindastóli, þannig 
að veturnir eru alveg jafn skemmti-
legir og sumrin. Þá eru jeppaferðir, 
skíðaferðir og hér er mikil snjósleða-
hefð.“ 

Þegar Arnar er spurður um veð-
urfarið á Blönduósi, segir hann: 
„Veðurfarið hér er gott. Ég get ekki 
kvartað yfir því. Það er tiltölulega 
snjólétt hérna – og kvöldsólin hér á 
Húnaflóanum er ein sú fallegasta á 
landinu. Það er ólýsanlegt að horfa á 
sólina setjast á bak við Strandafjöllin 
sem eru hérna hinum megin við fló-
ann.“ 

Draumastaður útivistarmannsins
Á Blönduósi er stutt í allt; hálendið, golfið, skíðin, veiðina, skotvöllinn – og heim í mat

Arnars Þórs Sævarssonar bæjarstjóri.
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SVEITARFÉLAGIÐ SKAGASTRÖND
www.skagastrond.is

Skagaströnd Listin að lifa 
er að njóta

Hægt er að fá bæklinginn um Spákonufellshöfða á flestum ferðamannastöðum. Með gönguleiðinni eru fræðsluskilti um fugla og gróður Höfðans.

Á Skagaströnd er fögur og gróðursæl náttúran yfir og allt um kring og menningin sérstök, blómleg og lifandi. 

Tónlistin hljómar frá útvarpi kántrýkóngsins, hins eina og sanna Hallbjörns Hjartarsonar. 
Seiðandi matarilminn leggur frá Kántrýbæ sem er engum veitingastað líkur. 
Listamenn sinna störfum sínum í Nes-listamiðstöðinni og kaffihúsið í Bjarmanesi er bæjarprýði. 

Spákonufellshöfði er vinsælt útivistarsvæði, þar sem gönguleiðir hafa verið merktar og fræðsluskilti um 
fugla og gróður sett upp. Á björtum sumarkvöldum má sjá þar miðnætursólina setjast við hafsbrún í norðri. 
Með fjörunni sem iðar af lífi, eru góðar gönguleiðir bæði til norðurs og suðurs. Spákonufell er svipmikið og 
virðulegt fjall fyrir ofan bæinn og þar upp er merkt gönguleið. Tjaldsvæðið er einstaklega fallegt, skjólsælt og 
rúmgott með glæsilegu þjónustuhúsi. Nóg pláss er fyrir tjaldvagna, húsbíla og hjólhýsi – allt gjaldfrjálst. 

Golfvöllurinn, sem nefnist Háagerðisvöllur, er einn sá fallegasti 
á landinu og aðeins um fjóra kílómetra frá tjaldsvæðinu. 
Hann er níu holu og talsvert krefjandi á kafla, klettahæðir 
og mishæðótt landslag skapa alls konar brautir og þar með 
skemmtilega vallarmynd. Sjá nánar www.golf.is/gsk.

Velkomin á Skagaströnd
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Sveitarfélagið Fjallabyggð varð 
til við sameiningu Ólafsfjarð-
arbæjar og Siglufjarðarkaup-
staðar árið 2006. Fjallabyggð er 
nyrst á Tröllaskaga og nær frá 
Almenningsnöf undan Mán-
arfjalli í vestri, að Æðarskeri 
undan Ólafsfjarðarhyrnu í 
austri og að Kerlingahnjúk í 
suðri. Íbúar Fjallabyggðar eru 
um tvö þúsund og tvö hundr-
uð.

Í sveitarfélaginu eru tveir þétt-
býliskjarnar, Ólafsfjörður og 
Siglufjörður. Báðir bæirnir byggja 
afkomu sína að mestu á sjávarút-
vegi og vinnslu fiskafurða, auk 
ýmis konar þjónustu við þessar 
greinar iðnaðar, svo sem vélsmíð 

og netagerð. Í seinni tíð hefur 
fjölbreytnin í atvinnulífinu auk-
ist og mikill vaxtarbroddur er í 
ferðaiðnaði og ýmis konar fjar-
vinnslu fyrir fyrirtæki og stofn-
anir á höfuðborgarsvæðinu. Í 
Fjallabyggð eru auk þess smíðaðir 
bátar, slökkvi- og sjúkrabílar og 
fiskvinnsluvélar fyrir frystitogara 
svo eitthvað sé talið. 

Eitt af því sem einkennir Fjalla-
byggð er mikið fuglalíf allt árið 
um kring. Um tvö þúsund fugl-
ar af sextán til átján tegundum 
eru taldir að jafnaði í Siglufirði í 
jólatalningu Náttúrufræðistofn-
unar. Enn fleiri tegundir teljast til 
varpfugla svæðisins og fer þeim 
sífjölgandi sem reyna varp hvort 
sem þær festa sig í sessi sem fastir 
varpfuglar eða ekki. 

Fjallabyggð býður upp á marg-
víslega afþreyingu fyrir unga sem 
aldna og allir ættu að finna þar 
eitthvað við sitt hæfi. Óvíða finn-
ur ferðalangurinn jafn fjölbreytta 
og skemmtilega möguleika til 
þess að láta sér líða vel. Í sveit-
arfélaginu er boðið upp á báts-
ferðir, hvalaskoðun og sjóstanga-
veiði, þá eru þar ágætis golfvellir 
og íþróttaaðstaða. Á Ólafsfirði er 
Náttúrugripasafn og á Siglufirði 
Síldarminjasafn Íslands og Þjóð-

lagasetur sr. Bjarna Þorsteins-
sonar. Góðar sundlaugar eru í 
Fjallabyggð og ekki þarf að tíunda 
hversu góð aðstaða er til iðkunar 

vetraríþrótta hvers konar. Þá er 
víða hægt að veiða í ám og vötn-
um.

Margar góðar gönguleiðir eru 
í Fjallabyggð og flestir ættu að 
geta fundið leiðir við hæfi. Sumar 
leiðanna eru troðningar eins og 
forfeður okkar gengu í 1000 ár, 
en einnig eru nýrri leiðir sem eru 
þægilegar göngu og forvitnilegar. 

Átak hefur verið gert í merk-
ingum gönguleiða á Tröllaskaga. 
Einnig má benda á gönguleiða-
kort sem Hólaskóli hefur útbúið 
og selt er víða á svæðinu. 

Auk tjaldstæða er gisting á 
Brimnes-Hóteli í Ólafsfirði, 
Ferðaþjónustu Siglufjarðar, Gisti-
húsinu Hvanneyri og á Túngötu 8 
á Siglufirði – og veitingar eru víða 
að finna bæði á Siglufirði og í Ól-
afsfirði.

Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaganum:

Litríkt fuglalíf 
og spennandi gönguleiðir
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Í Dalvíkurbyggð búa um tvö 
þúsund manns, flestir í þétt-
býli en á Dalvík eru um fimm-
tán hundruð manns. Helstu 
atvinnuvegir í byggðinni eru 
fiskvinnsla, iðnaður og þjón-
usta. 

„Kostirnir við búsetu hér eru ró-
legt og fallegt umherfi, nálægð við 
Akureyri og fjölbreyttir búsetukost-
ir“ segir Freyr Antonsson upplýs-
ingafulltrúi Dalvíkurbyggðar. „Það 
er bæði hægt að búa á Dalvík, eða 
litlu þéttbýliskjörnunum á Árskógs-
sandi og Hauganesi. Einnig er hægt 
að búa í Svarfaðardal þar sem er að 
myndast þéttbýliskjarni í Laugahlíð. 
Húsabakki er þar beint á móti og á 
síðustu misserum hefur nokkuð af 
fólk sóst eftir að byggja þar. Ástæð-
an er sú að  þar eru stærri lóðir. Um 
þessar mundir erum við að vinna að 
aðalskipulagi fyrir Dalvíkurbyggð 
og þá verða enn fleiri búsetukostir í 
boði; mismunandi lóðir, stórar og litl-
ar, einnig sjávarlóðir – það eru ýmsar 
hugmyndir í gangi.“

Sterk fiskvinnslufyrirtæki
Freyr segir fólk sem hefur búsetu 

á þessum stöðum ýmist starfa á Dal-
vík eða Akureyri – þangað sé örstutt 
að keyra. Þjónusta sveitarfélagsins 
er góð. Það eru þrír leikskólar í Dal-
víkurbyggð, einn sjálfstætt starfandi, 
og það er tekið við börnum frá níu 
mánaða aldri. Grunnskóli Dalvík-
urbyggðar eru með tvær starfsstöðv-
ar, í Dalvík og Árskógi. Dvalarheimili 
aldraðra er Dalbær, sem er sjálfs-
eignarstofnun og síðan á Félag eldri 
borgara húsnæði og heldur uppi öfl-
ugu félagsstarfi. „Atvinnuástand er 
nokkuð gott,“ segir Freyr. „Hér eru 
sterk fiskvinnslufyrirtæki. Styrkur 
þeirra er gríðarleg þekking, auk þess 
sem að á milli þeirra er gott samstarf. 
Það var hér fiskvinnslu skóli og þótt 
langt sé síðan hann var lagður niður, 
þá hefur þekkingunni verið haldið við 
og nemendur sem útskrifuðust frá 
honum eru að vinna fyrir fiskvinnslu-
fyrirtækin.

Námsvefur var settur af stað hér 
árið 2005 og þar hefur verið unnið 
að endurmenntun í fiskvinnslu, bæði 
í fjarnámi og  með námskeiðum sem 
haldin hafa verið. Námið er sett sam-
an af heimamönnum, þannig að við 
höldum áfram að viðhalda þekking-
unni.“

Nægir afþreyingarmögu-
leikar

Hvað ferðamanninn varðar, segir 
Freyri fjölbreytta gistimöguleika í 
sveitarfélaginu. „Á Dalvík er Foss-
hótel og svo er hægt að leigja sum-
arbústaði á tveimur stöðum, í Ytri-
Vík og Syðri-Haga á Árskógsströnd. 
Heimagisting er á þremur stöðum, 
á Klængshóli og Dæli á Skíðadal og 
Gistihúsinu Skeið í Svarfaðardal. 
Tjaldsvæði er á Dalvík og Húsabakka 
og við Árskóg. Húsabakki og Árskóg-
ur hafa verið notuð mikið fyrir ætt-
armót. Þar eru félagsheimili á staðn-
um og aðstæður allar mjög góðar fyrir 
húsbíla og fellihýsi.“

Það er ekki eins mikil fjölbreytni í 
veitingageiranum. Á Dalvík er veit-
inga- og kaffihúsið Bárubúð en Freyr 
segir ekki hafa tekist sem skyldi að 
byggja upp þennan þátt þjónustunn-
ar í sveitarfélaginu. „Ég hugsa að fólk 
fari meira inn á Akureyri til að borða 
þar og það sé ástæðan,“ segir hann.

Hins vegar eru nægir afþreying-
armöguleikar í Dalvíkurbyggð. „Hér 
eru tvö fyrirtæki sem bjóða upp á 
hvalaskoðun og sjóstöng, Það eru 
Sjóferðir Snorra á Dalvík og Níels 
á Hauganesi. Hestaleigan Tvistur í 
Þingsholti, er stærsta hesthús lands-
ins. Þar er hestaleiga en hestaferðir 
njóta sífellt meiri vinsælda hér. Á 

Krossum á Árskógsströnd er dýra-
garður þar sem eru húsdýr, auk 
dýra sem finnast í náttúru landsins, 
eins og refir og fuglar. Þar er líka 
skemmtigarður fyrir börn og á sama 
stað er rekinn „lazer-tag“ og „paint-
ball“ salur.

Ekki síðra vetrarland
Dalvíkurbyggð er mjög skemmti-

legt vélsleðasvæði á veturna. Skíða-
svæðið er háð veðri en við erum með 

snjóbyssur 
þannig að 
opnun hefur 
verið mjög 
góð á sein-
ustu árum. 
Skíðasvæð-
ið okkar er 
mjög vinsælt 
og mikið um 
að fólk komi 
hingað. Ak-
ureyri er 
með stórt og 
gott skíða-
land, sem 

og Dalvík og Ólafsfjörður þannig að 
Eyjafjarðarsvæðið sem slíkt er gríð-
arlega sterkt skíðasvæði. Við erum 
því vel sett með það að geta tekið 
á móti ferðamönnum allan ársins 
hring.“

Byggðasafnið Hvoll er á Dalvík. 
Þar eru ýmsir gripir úr byggðalaginu, 
auk þess sem tvær stofur eru helgaðar 
einstaklingum, Kristjáni Eldjárn 
fyrrum forseta og Jóhanni Svarfdæl-
ing sem var um tíma stærsti maður í 
heimi. Þar er líka náttúrusafn, fuglar 
og stór ísbjörn. Dalvíkurskjálftanum 
1934 er gerð góð skil í máli og mynd-
um á safninu. Frammi á Húsabakka 
er svo listasmiðja, þar sem fólk kem-
ur saman og er að stunda sitt hand-
verk, hvort sem er að prjóna, skera í 
tré eða vinna bókband.“

Spennandi fyrirtæki
„Fyrir utan stóru fyrirtækin sem 

eru í fiskvinnslu í Dalvíkurbyggð, er 
Ektafiskur á Hauganesi, fiskvinnslu-
fyrirtæki sem hefur verið hasla sér 
völl með „Ekta réttum,“ tilbúnum 
fiskréttum sem njóta stöðugt meiri 
vinsælda. Þeir eru bæði með mat-

reidda réttir sem og ómatreidda. 
Á Árskógssandi er Bruggsmiðjan 
Kaldi. Þar er tekið á móti hópum í 
skoðunarferðir með leiðsögn. Hér er 
mjög öflugt byggingarfyrirtæki, Tré-
verk, sem hefur verið að byggja hér 
á Dalvík og eins inni á Akureyri, 
byggir meðal annars fyrir háskól-
ann þar. Sæplast, sem heitir núna 
Promens, og framleiðir ýmislegt úr 
plasti, til dæmis fiskiker og rotþrær, 
er mjög öflugt fyrirtæki og stórt, með 
höfuðstöðvar í Reykjavík. Stærsta 
framleiðsla fyrirtækisins á Íslandi er 

þó hér á Dalvík.“
Freyr segir mannlíf gott í Dalvík-

urbyggð. „Hér eru starfandi mjög 
öflug félög, til dæmis sjö kórar í sveit-
arfélaginu, bæði karla- kvenna- sam-
kór og kirkjukórar. Tónlistarskóli er 
á Dalvík og tónlistarlíf er mjög mikið 
og fjölbreytt. Leikfélagið hefur haldið 
tvær sýningar á ári seinustu árin og 
er í miklu samstarfi við grunnskól-
ann, elstu nemendur hans hafa tekið 
þátt í að setja upp aðra sýninguna á 
hverju ári – og það hefur tekist mjög 
vel. Núna er í smíðum menningarhús 

sem Sparisjóður Svarfdæla gaf Dal-
víkurbyggð. Það á að vera klárt vorið 
2009. Þar verður hægt að vera með 
leiksýnignar, tónleika og þangað inn 
fer Bókasafn Dalvíkur, ásamt hér-
aðsskjalasafni Svarfdæla.“

Ferjur og Fiskidagar
Tvær ferjur ganga frá Dalvík-

urbyggð, Sævar sem er Hríseyjarferj-
an fer frá Árskógsstandi til Hríseyjar 
og Sæfari siglir frá Dalvík til Gríms-
eyjar. „Þessar ferðir njóta mjög mik-
illa vinsælda á sumrin,“ segir Freyr. 
„Sævar ferjar fólk stanslaust út í 
Hrísey, frá klukkan níu á morgnana 
til tólf á kvöldin. Það er því hægt að 
skreppa út í eyjuna hvenær sem er 
og það er alltaf jafn gaman – enda er 
hún kölluð Perla Eyjafjarðar.“

Í Dalvíkurbyggð er mikið um 
merktar gönguleiðir, ýmist stikaðar 
eða með gps punktum. „Nú stendur 
yfir gönguvika Dalvíkur, þar sem við 
bjóðum upp á fría leiðsögn. Hún end-
ar á laugardaginn. Leiðsögumaður er 
Kristján Eldjárn Hjartarson og síðan 
er hægt að fá kort yfir gönguleiðir í 
Sundlaug Dalvíkur – sem er stór-
kostleg sundlaug með þremur pott-
um. Einnig er hægt að fá Sundskála 
Svarfdæla leigðan, en hann er ein 
elsta yfirbyggða sundlaug landsins, 
tekinn í notkun 1929.

Síðast, en ekki síst, er það svo 
okkar stærsta sumarhátíð, Okkar 
stærsta sumarhátíð, Fiskidagurinn 
mikli, sem verður haldinn 9. ágúst. 
Þetta er alveg gríðarleg hátíð og 
bærinn er þéttskipaður. Sjálfur dag-
urinn er á laugardeginum, en ýmsir 
viðburðir byrja á miðvikudeginum. 
Á föstudagskvöld er Súpukvöldið 
mikla, þar sem íbúar Dalvíkur taka 
á móti fólki með súpu. Þetta framtak 
sýnir samhug íbúanna. Það eru mjög 
margir sem koma að skipulagningu, 
grilla fisk ofan í liðið og elda súpu. 
Það hafa verið um þrjátíu þúsund 
manns sem heimsækja Dalvík á 
þessum degi – sem snýst allur um að 
borða. Það verða allir ánægðir ef þeir 
fá að borða. Það er allt unnið í sjálf-
boðavinnu og maturinn frír. Það er í 
rauninni stórmerkilegt að þetta skuli 
takast ár eftir ár.“

Gott atvinnuástand og mikil 
samheldni íbúanna
Í Dalvíkurbyggð er tekið á móti ferðamönnum allt árið – og unnið er hörðum höndum að 
stærstu hátíðinni, Fiskideginum mikla, sem haldin verður í ágúst

Freyr Antonsson upp-
lýsingafulltrúi.
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Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 
myndlistamaður keypti Frey-
julund í Arnarneshreppi 601 
Akureyri ásamt fjölskyldu 
sinni árið 2004. Þar hafa þau 
komið sér vel fyrir með vinnu-
stofur og heimili. Aðalheiður 
er mörgum kunnug fyrir tré-
skúlptúra sína og ýmsa aðra 
starfsemi á menningarsviðinu. 

Að undanförnu hefur hún verið að 
undirbúa 50 sýninga röð sem hún 
hyggst setja upp á næstu fimm árum 
víða um heim og nefnist “Réttardag-
ur”  Hægt er að fara inn á heima-
síðuna freyjulundur.is og kynna sér 
starfssemina í Freyjulundi. „Und-
anfarin ár hef ég verið að undirbúa 
sýningu eða uppákomu sem ber yf-
irskriftina Réttardagur. Þessi töfrum 
líki dagur þegar fé er safnað af fjalli 
og rekið í réttir. Upphaf nýs tímabils, 
menning og allsnægtir. Verkefnið á 
uppruna í mínu nánasta umhverfi 
þar sem ég bý 20 metra frá Reist-
arárrétt í Arnarneshreppi, Eyjafirði. 
Ég er alin upp á Siglufirði þar sem 
afasystir mín og maðurinn hennar 
stunduðu fjárbúskap á túninu heima. 
Við áttum heima ofarlega í bænum, 
fyrir ofan kirkjuna alveg við fjalls-
rætur. Sem barn fékk ég að hjálpa til 
við þau störf sem fylgja búskapnum 
ýmist úti eða inni. Síðan þá hafði ég 
hvorki hugsað sérstaklega um kindur 
né búskap fyrr en ég flutti nánast í 
réttina. Þá fann ég hvað æskuminn-
ingarnar sóttu á mig og ég upplifði 
réttirnar og sveitalífið á alveg nýjan 
máta. Merkilegt hvað fjárbúskap-
urinn á sér sterkar rætur í þjóðarsál 
Íslendinga. Innan um alla nýsköpun 
heldur sauðkindin velli. Í dag er ég 
áhugamanneskja um náttúruvæna og 

þjóðlega atvinnuvegi eins og búskap. 
Sjálf hef ég hagað lífi mínu þannig 
að ég lifi í sátt við náttúruvernd-
arsamvisku mína. Ég flokka sorpið 
mitt og nýti til listsköpunar margt 
af því sem fellur til á heimilinu. Ég 
nota hvorki eiturefni í listsköpun né 
þrifum. Þegar ég hóf að vinna þrívíð 
verk lagði ég leið mína á gámasvæðið 
á Akureyri til að leita að hráefni. Það 
kom til af peningaleysi en ekki síður 
endurvinnsluhugmyndum. (Það er 
umhugsunarefni að í fimmtánþúsund 
manna samfélagi fyllast margir gám-
ar af húsgögnum, heimilistækjum og 
timbri á hverjum degi. ) Mér líkar til-

hugsunin um að vera hluti af heild. 
Að setja saman skúlptúra úr timbri 
sem  smiðir hafa sagað niður og jafn-
vel málað er skemmtilegur leikur, 
og gefur verkunum að mínu mati 
aukna vídd. Ýmsar myndir mannlífs 
hafa verið viðfangsefni mitt alla tíð. 
Fyrst á tvívíðan flöt, en nú í seinni tíð 
þrívíðan. Þegar ég hef sett upp sýn-
ingar, hef ég gjarnan fengið allskyns 
fólk til liðs við mig. Fyrirlesara, tón-
listarfólk, börn og unglinga, leikara, 
ljóðskáld og aðra myndlistamenn. 
Þannig fæ ég breiðara sjónarhorn 
á það sem ég er að gera og óvæntir 
hlutir gerast, eins og fyrir töfra. Á 

réttardaginn stefni ég einmitt saman 
skapandi fólki úr ýmsum greinum 
sem sameinast undir þessu þjóðlega 
merki. Fyrsta sýningin er ný afstaðin, 
hún var sett upp í Reistarárrétt við 
Freyjulund. 104 skúlptúrar voru þar 
til sýnis í veðurblíðu og sannkallaðri 
réttarstemningu. Næsti “Réttardag-
ur” verður settur upp handan fjarðar 
eða í Safnasafninu á Svalbarðsströnd 
12. júlí.  Auk skúlptúra Aðalheiðar 
eru verk um sauðkindina eftir Níels 
Hafstein og Mirjam Blekkenhorst. 
Með haustinu

Aðalheiður S. Eysteinsdóttir myndlistarmaður í Freyjulundi

 Réttardagur í sveitinni
Sjálf hef ég hagað 
lífi mínu þannig 

að ég lifi í sátt 
við náttúru-

verndarsamvisku 
mína. 

Á Grýtubakka, rétt  áður en 
komið er að Grenivík er fyr-
irtækið Pólarhestar sem segja 
má að sé gamalgróið ferða-
þjónustufyrirtæki vegna þess 
að það var stofnað árið 1985. 
Forsvarsmaður fyrirtækisins 
er Stefán H. Kristjánsson en 

Pólarhestar eru fjölskyldufyr-
irtæki.  

„Við erum með rúmlega hundrað 
hross á járnum á sumrin og erum að 
fara sextán vikuferðir á hverju ári um 
Mývatnssveit, í Ásbyrgi og Hljóða-
kletta, Fjörður og Flateyjarhrepp, 

segir Stefán. Ferðir Pólarhesta eru 
skipulagðar hópferðir. Hver ferð tek-
ur sex daga og í hverjum hópi eru 
fjórtán til átján farþegar. Það segir 
sig sjálft að það þarf nokkuð mikið 
starfsfólki til að sinna svo stórum 
ferðum því með hverjum hópi fara 

fjórir til fimm leiðsögumenn frá Pól-
arhestum. Inn í Fjörður, sem kallaðar 
eru álfa- og tröllaferðir vegna þess að 
þær eru sagnatengdar, fara tveir til 
þrír leiðsögumenn.

„Síðan erum við líka að sinna 
dagsferðum og svokölluðum klukku-
tímaferðum á Grýtubakka, þar sem 
höfuðstöðvarnar eru,“ segir Stefán 
og víst er það þess virði fyrir þá sem 
eru staddir á Akureyri, til dæmis, 
að skreppa út á Grýtubakka til að 
bregða sér á bak. Það tekur jú aðeins 
fimmtán mínútur að keyra þangað 
frá Akureyri.

Stefán segir farþega Pólarhesta 
að mestu vera útlendinga. „Mark-
aðssvæðið hjá okkur hefur þó breyst 
töluvert. Þjóðverjum og Svisslend-
ingum hefur fækkað hlutfallslega en 
Norðurlandabúum hefur hinsvegar 
stórfjölgað. Ástæðan er auðvitað 
beina flug Iceland Express frá Ak-
ureyri til Norðurlandanna. Það hefur 

breytt miklu fyrir ferðaþjónustuna 
hér á norðurlandi sem ég get alveg 
fullyrt að verði hvorki fugl né fiskur 
fyrr en hægt er að koma ferðamönn-
um víðar að beint til Akureyrar.

Pólarhestar er stærsta afþrey-
ingarfyrirtæki sem stendur á eigin 
fótum í þessum geira á landinu og 
langstærst hér á Eyjafjarðarsvæðinu. 
Enda leggjum við mikið upp úr góðri 
þjónustu.

Fólk þarf bara að koma sér til Ak-
ureyrar og eftir það sjáum við alger-
lega um það. Við sækjum okkar far-
þega þangað og skilum þeim þangað 
aftur. Við erum með öll tilskilin leyfi 
sem til þarf og gríðarlega reynslu. 
Sjálfur er ég búinn að ríða til tungls-
ins og til baka á þeim tuttugu og fimm 
árum sem ég hef starfað við þetta. Og 
er enn á fullu, því helsta vandamálið 
er að það er ægilega erfitt að fá hæft 
starfsfólk á þessum þenslutímum.“

Pólarhestar

Hestaferðir á fegurstu 
náttúruperlurnar
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Akureyrarbær hentar vel til 
hjólreiða. Þar eru margir 
skemmtilegir stígar og leiðir 
sem gaman er að hjóla um. 
Hingað til hefur ekki verið 
hægt að fá hjól leigð eða lán-
uð í bænum „ en nú bregður 
svo við að tveir staðir bjóða 
upp á slíka þjónustu. Annars 
vegar verslunin Víkingur í 
Hafnarstræti 104 og hins veg-
ar er hægt að fá lánuð hjól í 
Sundlaugargarðinum.

Víkingur er minjagripaverslun 
fyrir ferðamenn sem byrjaði í vor 
að leigja út svokölluð „city-hjól“ til 
ferðamanna sem vilja hjóla um Ak-
ureyri. Sigurður Guðmundsson í 
Víkingis segir verslunina vera með 
tíu hjól. Hann segir nú kannski ekki 
mikla hjólamenningu á Akureyri, en 
líklega komi hún til með að aukast 
þar, eins og annars staðar, með sí-
hækkandi bensínverði. 

„Annars var þetta ekki gert í 
gróðaskyni,“ segir hann, „heldur til 

að bjóða upp á þjónustu sem þörf var 
fyrir.“ Og kostnaðurinn er ekki mik-
ill, 500 krónur fyrir hálfsdagsleigu, 
þúsund krónur fyrir heilsdagsleigu.

Steinbjörn Jónsson sér um sund-
laugargarðinn á Akureyri, þar sem 
hægt er að fá lánuð hjól. „Við erum 
með fjögur OgVodafon hjól sem 
eru lánuð án kostnaðar. Þú þarft 
bara skrá niður nafn, kennnitölu 
og símanúmer. Þetta er samstarfs-
verkefni milli Akureyrarstofu og 
OgVodafone og byrjaði bara fyrir 
nokkrum dögum –og við lánum líka 
hjálma.“

Hjólaþjónustunni við sundlaug-
argarðinn var hleypt af stað fyrir 
nokkrum dögum en Steinbjörn seg-
ir ekkert brjálaða aðsókn í hjólin. 
„Og þó, það hafa verið svona fimm 
manns á dag sem hafa verið að fá 
þau lánuð.“ Sem á auðvitað bara 
eftir að aukast þegar ferðamenn 
átta sig á þessari þjónustu.

Lystigarðurinn á Akureyri er 
rómaður fyrir fegurð og mik-
inn fjölda tegunda. Hann er 
á suðurbrekkunni sunnan 
Menntaskólans og er hann 
rekinn af Akureyrarbæ sem 
grasagarður og skrúðgarð-
ur. Almenningsgarðurinn var 
opnaður formlega árið 1912 
en grasagarðurinn 1957. Garð-
urinn heur verið stækkaður 
þrisvar frá upphafi og er nú 
um 3.7 hektarar.

Hlutverk garðsins er margþætt. 
Fyrst og fremst er þó lögð áhersla 
á að finna með innflutningi og próf-
unum fallegar, harðgerar, erlendar 
plöntur sem eftirsóknarvert væri að 
rækta hérlendis, auk þess að vera 
almenningsgarður sem nýtist fólki til 
fróðleiks og skemmtunar. Garðurinn 
er opinn frá 1. júní til 30. septemb-
er, á virkum dögum frá 08-22 og um 
helgar frá 09-22. 

Lystigarðsfélagið var stofnað árið 
1909 og stuðlaði það félag, meðal 
annars, að sköpun og ræktun Lysti-
garðsins sem var opnaður formlega 
árið 1912. Fyrstu áratugina var hann 
eingöngu rekinn sem skrúðgaður, en 
eftir 1957 þegar bærinn hafði keypt 
plöntusafn Fífilgerðisbræðranna, 
Jóns og Kristjáns Rögnvaldssonar, 
hefur starfsemi hans sem grasagarð-
ur aukist smám saman. 

Það segir sig sjálft að mikil og 
merkileg saga liggur á bak við garð-
inn, sem hefur tekið miklum breyt-

ingum á þeim ríflega 95 árum sem 
hann hefur verið í rækt. Mikilvægi 
hans hefur þó sennilega aldrei ver-
ið meira en nú. Tæplega sjö þúsund 
erlendar tegundir eru í garðinum og 
meginþorri íslensku flórunnar. Þess 
má geta að Lystigarðurinn hafði 
frumkvæði að því, árið 2003, að safna 
öllum sjaldgæfum og friðuðum ís-
lenskum tegundum sem ekki voru í 
rætun þá þegar, í samráði við Nátt-
úrufræðistofnun Íslands og Grasa-
garð Reykjavíkur.

Í Lystigarðinum eru ræktaðar 
ýmsar sjaldgæfar, friðaðar íslenskar 
plöntur og er mikil áhersla lögð á við-
hald þessara stofna með fjölgun ein-
staklinganna. Með því að hafa þessar 
plöntur eða fræ þeirra á boðstólum 
fyrir áhugamenn i ræktun íslenskra 
plantna, stuðlar garðurinn að því að 

vernda þessar plöntur í náttúrunni.
Tilvera grasasafnsins í Lystigarð-

inum skapar líka aðstöðu til ýmissa 
sjálfstæðra rannsókna í grasafræði 
hér heima, einkum á sviði erfða og 
takmörkun tegunda. Þeir möguleikar 
hafa lítið verið nýttir hingað til.

Garðurinn er vel kynntur erlend-
is og mun betur en flestir gera sér 
grein fyrir. Blaðamenn sem sérhæfa 
sig í skrifum um sérstæða og fallega 
garða, hafa komið árlega til Akureyr-
ar seinustu árin., margir oftar en 
einu sinni.

Lystigarðurinn hefur ávallt verið 
vel sóttur en gestum hans fjölgar ár 
frá ári. Um hundrað þúsund mans 
koma í garðinn á hverju sumri – og 
stöðugt fleiri koma að vetri, vori og 
hausti.

Hestaleigan Kátur er með 
aðsetur á Akureyri en sjálf 
hestaleigan er staðsett á 
Kaupangsbökkum í Eyjafjarð-
arsveit, austan við flugvöllinn 
á Akureyri. Þar ræður Rósberg 
Óttarson sem tók við rekstr-
inum síðastliðið haust – en 
fyrirtækið hefur verið starf-
rækt í átta ár.

Aðspurður segist Rósberg vera með 
rétt um um tuttugu hesta sem eru 
misjafnir að gæðum. „Við erum með 
hesta sem henta vönum og hesta sem 
henta óvönum,“ segir hann, „mest þó 
fyrir byrjendur og óvant fólk. Til okk-
ar koma mest erlendir ferðamenn, 
sem yfirleitt eru óvanir hestum 
– þannig að við erum að mestu með 
hross sem hentar slíkum hópi.“

Rósberg segist ekki leigja út hesta 
án leiðsagnar. „Það er alltaf leiðsögn 

hjá okkur; einn eða fleiri leiðsögu-
maður, eftir því hversu margir eru 
í hópnum. Við bjóðum upp á eins, 
tveggja og þriggja tíma ferðir og för-
um þá meðfram Eyjafjarðaránni. Við 
ríðum þá leið fram og til baka. Þetta 
er svo skemmtileg leið og fólk nýtur 
þess virkilega vel að ríða bakkana.“

Þegar Rósberg er spurður hversu 
stóra hópa hann getur tekið í herja 
ferð, segir hann það misjafn. „Þegar 
ég er með vant fólk, tek ég ekki fleiri 
en tíu en mest erum við með fimm-
tán til tuttugu manna hópa, vegna 
þess að hóparnir eru blandaðir og oft 
krakkar með í ferðinni.“

Og að sjálfsögðu er hestaleigan 
Kátur ekkert einskorðuð við útlend-
inga,þótt þeir séu meirihluti við-
skiptavina. Á ferðalagi um Eyjafjörð-
inn er alveg tilvalið að skreppa inn 
að Kaupangsbökkum og leyfa krökk-
unum að prófa að skella sér á bak.

Hrísey hefur oft verið kölluð 
Perla Eyjafjarðar. Þar búa um 
tvö hundruð manns í fögru 
umhverfi og taka á móti gest-
um og gangandi. Og þeir eru 
ófáir sem bregða sér út í Hrís-
ey á sumrin. Linda María Ás-
geirsdóttir er búsett í Hrísey 
og þegar hún er spurð hvað 
ferðamaðurinn geri sér helst 
til skemmtunar í eyjunni, segir 
hún: „Hér eru þrjár sérmerkt-
ar gönguleiðir sem hægt er að 
ganga um, þær eru frá tveim-
ur og hálfum upp í fimm kíló-
metra langar. Þær eru merktar 
og með upplýsingaskiltum þar 
sem finna má ýmsan fróðleik. 

Á einni gönguleiðinni er orku-
lind þar sem menn vilja meina að 
mætist orkan úr Kaldbak á Greni-
víkurströndinni. Það er talað um 
Pýramídarnir kasti frá sér orku sem 
endurkastast á Snæfelljökli og þaðan 

á Kaldbak og varpast þaðan til okkar. 
Fólk er alltaf að koma til okkar sem 
talar um að það hlaði rafhlöðurnar 
hér. Við viljum meina að hér sé mikil 
orka og allir hafi gott af því að koma 
hingað.“ 

Á þessu eyjarkríli er veitingastað-
urinn Brekka. Þar er hægt að fá blás-
kel sem er ræktuð í Hrísey. „Þetta er 
fínasta veitingahús og maturinn góð-
ur,“  segir Linda, „einkum fiskréttirn-
ir. Síðan er hægt að fara í vagnferð 
á gamalli dráttarvél. Þá er farinn 
hringur um eyjuna með leiðsögn. Hér 
er líka hægt að fara í sund. Það var 
verið að vígja hjá okkur nýtt fjölnota-
hús. Sundlaugin var gerð upp og er 
orðin hálfgerð paradís.

Svo er hægt að fara í sjóferðir. Þú 
getur farið út að kræklingalínunni, 
sótt þar krækling og fengið hann eld-
aðan fyrir þig. 

Það er Kanadamaður orðinn stór 
hluthafi í kræklingaverksmiðjunni 
hjá okkur. Hann hefur rætkað kræk-

ling í Kanada í tuttugu ár og hefur 
mikla trú á kræklingnum frá Hrísey. 
Hann vill halda því fram að við séum 
með einhverjar bestu aðstæður sem 
hugsast getur til að rækta krækling-
inn, vegna þess að sjórinn hjá okur er 
svo tær og ómengaður.“

Í Hrísey eru tvö söfn, Byggðasafn 
sem er hús sem gömul hríseysk kona 
arfleiddi bæinn að þegar hún lést. 
Síðan er verið að byggja upp elsta 
húsið í eyjunni þar sem á að vera há-
karlasafn– en það var mikil hákarla-
útgerð frá Hrísey fyrr á öldum. Linda 
segir að núna sé erið að klára lóðina 
og þar sé nú þegar kominn vísir að 
hákarlasýningu.

„Síðast, en ekki síst, er það svo 
fuglalífið hjá okkur,“ segir hún. „Það 
eru yfir fjörutíu tegundir af fuglum 
sem verpa hjá okkur og það er ótrú-
lega gaman að ganga um eyjuna, 
hlusta á fuglana og fylgjast með 
þeim.“

Af mannlífi og 
fuglum í Hrísey

Skemmtireið 
meðfram Eyjafjarðará

Hjólað um sund 
og stíga

Verndun og vísindi í Lystigarðinum
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Á Akureyri eru tvær sund-
laugar. Annars vegar Sundlaug 
Akureyrar sem er sannköluð 
vatnaparadís á heimsmæli-
kvarða fyrir alla fjölskylduna. 
Á svæðinu er að finna tvær 
laugar, tvær rennibrautir, 
busllaug, innilaug, fjóra heita 
potta, eimbað, gufubað, ljósa-
lampa og fjölskyldugarð með 
vinsælum leiktækjum sem er 
opinn yfir sumartímann.

Sundsvæðið nýtur mikilla vinsælda 
hjá heimamönnum og ferðamönnum. 
Sundlaug akureyrar er opin á virkum 
dögum frá 07.00 til 21.00 og um helg-
ar frá 08.00 til 18.30.

Glerárlaug er frábær innilaug sem 
hentar vel til sundkennslu barna, 
auk annarra kosta sem innilaugar 
hafa upp á að bjóða. Á svæðinu eru 
einnig tveir heitir nuddpottar, vað-

laug og útiklefi. Glerárlaug er opin 
virka daga frá 06.45 til 10.00 og frá 
16.00 til 20.00. Á laugrdögum er opið 
frá 09.00 til 13.00 en lokað á sunnu-
dögum.

Á Akureyri er í sumar í fyrsta 
sinn boðið upp á svokallaða 
„lifandi leiðsögn“ um innbæ-
inn á Akureyri. Leiðsögumenn 
eru þrír, þær Herdís Gunn-
laugsdóttir, Sigrún Óladóttir 
og Hulda Mekkín. Fastar ferðir 
eru á fimmtudögum, föstudög-
um og laugardögum klukkan 
20.00 og ferðin hefst við Hótel 
Kea, fyrir neðan kirkjutröpp-
urnar. 

„Við byrjum á því að segja frá Gilinu 
og kirkjunni og elstu húsunum þar,“ 
segir Sigrún. „Síðan göngum við inn 
að leilkhúsi. Þar er landnám Helga 

magra tekið fyrir og síðan sögð sag-
an af einokunarversluninni en hún 
markar upphaf byggðar á Akureyri. 
Við lýsum því hvernig staðurinn 
byggðist upp, hverjir voru helstu 
framámenn, hvernig kartöffluræktin 
byrjaði og hvernig leikhúslífið byrjaði 
og þróaðist – en það voru Danir sem 
kynntu leikhúsið fyrir okkur. 

Eftir það eru Laxdalshús og 
Nonnahús skoðuð, síðan Minjasafns-
garðurinn og endað í Zontahúsinu 
þar sem við fáum hressingu. Eftir 
það getur fólk gengið með okkur til 
baka, eða tekið strætisvagninn því 
það er frítt í strætó á Akureyri.

Við erum búnar að liggja yfir sögu 
Akureyrar í allan vetur og leggjum 
áherslu á að vera ekki bara með 
þurra frásögn, heldur segjum brand-
ara og skemmtisögur af karakterum 
sem hér hafa verið.“

Lifandi leiðsögn er menningar- og 
söguganga. Leiðsögnina er hægt að 
fá á íslensku, ensku og þýsku og fyrir 
utan fastar ferðir, er hægt að bóka 
gönguferðina fyrir fjóra eða fleiri.

Þær stöllur hafa gefið út bækling 
um gönguna en til að panta sérgöngu 
er best að hringja í símanúmer 863-
2080.

Markmið Minjasafnsins er að 
safna, varðveita og rannsaka 
menningarsögulegar minjar, 
einkum þær sem eru lýsandi 
fyrir daglegt líf og atvinnu-
vegi í Eyjafirði. Safninu ber í 
sýningum sínum að gefa góða 
innsýn í sögu og menningu 
héraðsins, og skal veita al-
menningi og skólanemendum 
í héraðinu fræðslu.

Safnið hefur frá upphafi, eða 1962, 
verið til húsa í Kirkjuhvoli, Að-
alstræti 58. Kirkjuhvoll var byggður 
árið 1934 og var heimili kaupmanns-
hjónanna Gunnhildar og Baldvins 
Ryel. Sveinbjörn Jónsson, bygging-
armeistari teiknaði og byggði húsið 
og var það með fyrstu húsum í fúnk-
isstíl á Akureyri.

Á neðri hæð Kirkjuhvols eru sýn-
ingar sem standa í stuttan tíma í 
senn, á efri hæð eru skrifstofur, og 
í kjallara geymslur og aðstaða ljós-
myndadeildar. Árið 1978 var tekin í 
notkun viðbygging við húsið á tveim-
ur hæðum, teiknað af Stefáni Jóns-
syni arkitekt. Í þeim eru  aðalsýning-

arsalir safnsins, en í þeim eru tvær 
yfirlitssýningar um sögu Akureyrar 
og Eyjafjarðar.

Laufás kemur við sögu skömmu 
eftir að Ísland byggðist og þar hefur 
staðið kirkja frá fyrstu kristni. Í kat-
ólskum sið var hún helguð Pétri post-
ula. Prestssetur hefur verið í Laufási 
frá fyrstu kristni og er enn. Síðasti 
presturinn sem bjó í gamla bænum, 
séra Þorvaður Þormar, flutti árið 
1936 í nýtt prestssetur og þar bjuggu 
Laufássprestar fram til ársins 2000.  
Sú kirkja sem nú stendur í Laufási 
var byggð 1865. Meðal merkra gripa 
í eigu kirkjunnar er predikunarstóll 
sem ber ártalið 1698. Við austurgafl 
kirkjunnar stendur eitt elsta reynitré 
landsins frá 1855.

Laufásbærinn er nú búinn hús-
munum og áhöldum líkast því sem 
tíðkaðist í kringum aldamótin 1900. 
Þar er opið daglega til 15. septemb-
er frá 09.00-18.00. Í þjónustuhúsi er 
minjagripaverslun og veitngastaður 
þar sem er hægt að kaupa þjóðlegar 
veitingar.

Hjá Haffara er boðið upp 
á sjóstangsveiði og útsýn-
isferðir í Eyjafirði. Haffari 
var stofnað af Sigurði Krist-
jánssyni og Sigþóru Baldurs-
dóttur sumarið 2006 og ferðir 
hófust formlega í júlí 2007.

Sigurður er menntaður stýrimað-
ur og starfaði sem stýrimaður og 
skipstjóri til margra ára.  Trillu-
útgerð á Eyjafirði hefur verið hans 
áhugamál lengi.  Með kaupunum á 
Haffara EA 133, 17 tonna eikarbáti, 
varð að veruleika gamall draumur 
- að bjóða öðrum upp á þá einstöku 
upplifun að stunda sjóstangaveiði á 
Pollinum. 

„Ég fer út á pollinn þar sem er 
ágætis ýsuveiði,“ segir Sigurður. 
„Síðan sigli ég aðeins út á dýpið 
þegar gott er veður og renni fyrir 
þorsk. Þetta er aðallega til þess að 
hinn almenni borgari geti komist 
í snertingu við sjóinn – og það er 

ákveðin upplifun fyrir fólk að fara 
frá bryggju. Svo siglum við um og 
virðum fyrir okkur landið.“

Sigurður er með tvær fastar ferð-
ir á dag, klukkan 15.30 á daginn 
og 20.00 á kvöldin. Þess utan er 
hægt að semja um ferðir við hann. 
Sigurður segist þó ekki fara út með 
færri en tvo – en mest tekur Haffari 
tíu farþega. 

Sjóstanga- og útsýnisferðirnar 
eru ekki aðskildar hjá Haffara. „Ég 
byrjaði á þessu í fyrra og það kom 
bara einu sinni fyrir að fólk vildi að-
eins skoða sig um. Í öllum tilfellum 
vill fólk prófa að veiða.„

Þetta er annað sumarið sem Haf-
fari er starfræktur. Sigurður segir 
útgerðina fara alveg sæmilega af 
stað og sjóferðirnar séu sóttar jafnt 
af íslendingum og útlendingum – en 
íslendingarnir komi meira í hópum, 
til dæmis í vinnustaðaferðir og litl-
ar óvissuferðir.

Árilð 2004 eignaðist Iðnaðar-
safnið á Akureyri Húna II sem 
er 132 tonna eikarbátur sem 
var smíðaður á Akureyri 1963 
og er stærsti eikarbáturinn 
sem er til í dag, smíðaður 
hérlendis. Enginn annar yfir 
hundrað tonnum er til.

„Báturinn hefur þá sérstöðu að 
hann er óbreyttur frá upphafi og í 
mjög góðu ásigkomulagi. Bátnum 
breytti Þorvaldur Skaftason, sem 
bjargaði bátnum á sínum tíma, til 
nota fyrir ferðaþjónustu. Lest báts-
ins hefur verið breytt í veitingasal 
fyrir fimmtíu manns og í skuti er 

setustofa fyrir þrjátíu. Hann er með 
haffæri og leyfi til að flytja allt að 
hundrað farþega,“ segir Þorsteinn 
Pétursson forsvarsmaður Hollvina-
samtaka Húna II. 

„Hollvinasamtök Húna II voru 
stofnuð til að vinna að framgangi og 
rekstri bátsins, skapa honum verk-
efni og festa hann í sessi á Eyjafirði. 
Hollvinir hafa unnið þetta starf í 
sjálfboðavinnu. Við höfum tekið að 
okkur að sigla með hópa og ferðafólk 
um innanverðan Eyjafjörð, en í sum-
ar byrjuðum við með þá nýjung að 
bjóða upp á þrjár fastar ferðir í viku.

Þar má fyrst nefna, að halda uppi 

ferðum á miðvikudögum til Greni-
víkur í samvinnu við SBA, Laufás og 
Grýtubakkahrepp. Fyrirkomulagið 
er að Húni fer frá Akureyri klukkan 
17.15 og siglir til Grenivíkur. Rúta 
fer frá Akureyri klukkan 18.30, 
með viðkomu í Laufási, og síðan er 
ekið til Grenivíkur. Þar er tekið á 
móti ferðafólki af heimamönnum. 
Húni siglir síðan aftur til Akureyr-
ar klukkan 20.15 og rútan ekur til 
Akureyrar. Hægt er að fara hvorn 
hringinn sem er, byrja með bátnum 
á Akureyri eða Grenivík. Þá álítum 
við einnig að þetta sé tilvalið fyrir þá 
sem vilja hjóla aðra leiðina og sigla 
hina.

Á föstudagskvöldum klukkan 
20.00 bjóðum við upp á söguskoðun 
frá sjó, þar sem saga Akureyrar og 
strandlengjunnar, frá Hoefner, allt 
norður fyrir Krossanes er rakin. Síð-
an er siglt yfir fjörðinn og inn með 
Svalbarðsströndinni. Leiðsögn er í 
þessum ferðum.

Á sunnudagskvöldum er farið í ró-
lega siglingu til að njóta þess að vera 
um borð. Við drögum upp krabba-
gildru og rennum fyrir fisk ef veður 
leyfir.

Að auki er hægt að fá bátinn leigð-
an í ferðir. Þetta stendur til boða til 
17. ágúst. Það skemmtilega er að við 
höfum tengst skólastarfi á Akureyri 
og á haustin eru fræðsluferðir sem 
nefnast „Frá öngli í maga,“ þar sem 
farið er með nemendur á sjóinn og 
þeir fá að fiska, skoða fisinn, flaka, 
grilla og borða. Þetta er í samstarfi 
við Háskólann á Akureyri. Síðan fá 
þau fræðslubækling með sér heim 
um hollustu fisksins og eldunar-
aðferðir.“

Kvöldsiglingar 
á Eyjafirði

Minjasafnið á 
Akureyri

Leiðsögn um bæinn

Sund á Akureyri

Í ýsu og þorsk á 
Pollinum
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Eyjafjarðarsveit er  allt svæðið 
fyrir framan Akureyri, Eyja-
fjörðurinn báðum megin, 
austur- og vesturbakkin og 
allir dalirnir fyrir innan Ak-
ureyri  en var þrjú sveitarfélög 
áður, Hrafnagilshreppur, Öng-
ulsstaðahreppur og Saurbæj-
arhreppur. Í sveitarfélaginu 
búa  um þúsund manns og 
helsti atvinnuvegur er hefð-
bundinn landbúnaður. Þar er 
þó einnig gróðurhúsrækt, með 
tómata og papriku, ferðaþjón-
usta og þjónusta við íbúana. 

Eyjafjarðarsveit er eitt grósku-
mesta landbúnaðarhérað landsins 
og á sér áhugaverða sögu. Fram-
takssemi og samstaða einkennir 
mannlífið, eins og best sést á ríku-
legu menningarlífi þeirra. Í janúar 
síðasliðnum var gamla félagsheimilið 
á Laugarborg formlega vígt sem tón-
listarhús. Samhliða því var tekið upp 
samstarf við tónlistarfélag Akureyrar 
um tónleikahald og fjölþætta tónlist-
arstarfsemi í húsinu. Í Laugarborg er 
einn vandaðasti konsertflygill lands-
ins sem er í eigu minningarsjóðs um 
tónlistarmanninn Ingimar Eydal.

Handverkshátíð
Þá er Eyjafjarðarsveit heimili 

hins þekkta Freyvangsleikhúss 
sem er eitt af afkastamestu áhuga-
leikfélögum landsins. Starfsemi 
þess má rekja allt aftur til ársins 
1957 þegar fyrst var sýnt á sviði 

félagsheimilisins Freyvangs. Fé-
lagar í Freyvangsleikhúsinu hafa 
lagt mikið upp úr metnaðarfullum 
sýningum og á síðari árum hafa 
verið settar upp sýningar á verk-
um sem skrifaðar hafa verið fyrir 
félagið.

Handverkshátíðin á Hrafna-
gili er haldin helgina eftir versl-
unarmannahelgi, sömu daga og 
fiskidagarnir á Dalvík. Þetta er 
eina handverkshátíðin á landinu 
og þangað kemur mikið af hand-
verksfólki alls staðar að af land-

inu, sem og erlendis frá. Hátíðin 
á sér fjórtán ára sögu og eru gestir 
að jafnaði sjö til átta þúsund tals-
ins.

En það er fleira að sjá og finna 
í Eyjafjarðarsveit en menningu 
hvers kyns og listir.

Hæstu byggðafjöllin
Eyjafjarðarsveit er umlukin 

fallegum fjöllum sem eru hæstu 
byggðafjöll hér á landi, auk þess 
sem mikil skógrækt er í dalnum. 
Þegar ekið er frá Akureyri, að 
Reykárhverfi, er upplagt að kíkja 
við í Jólagarðinum. Áfram inn eyja-
fjarðardal að vestan liggur leiðin 
fram hjá kirkjusetrunum á Grund, 
Saurbæ og Möðruvöllum og ekki 
má gleyma Smámunasafni Sverris 
Hermannsonar í Félagsheimilinu 
Sólgarði.

Fjöldi smærri dala liggja inn frá 
Eyjarfrjarðardölum og þaðan liggur 
leiðin upp á Sprengisand.

Á leið út dalinn austan megin eru 
þrjú kirkjusetur, Hólar, Munka-
þverá og Kaupangur. Þess má 
geta að árið 1133 var sett á stofn 
munkaklaustur af Benediktínar-
reglu að Þverá efri og stóð þar í 
tæp fjögur hundruð ár. Þar þjón-
uðu 27 ábótar, hver eftir annan, 

en bæjarnafnið Þverá breyttist í 
Munkaþverá eftir að klaustrið var 
sett á stofn.

Nokkuð utar í dalnum er kirkju-
staðurinn Kaupangur. Talið er að 

áður fyrr hafi 
f j ö r ður inn 
náð inn að 
K a u p a n g i 
og þar hafi 
verið kaup-
s k i p a h ö f n 
og versl-
unarstaður. 
S k a m m t 
n o r ð a n 
Kaupangs er 
Festaklett-
ur en þar 
er talið að 

Helgi magri hafi bundið skip sitt 
er hann nam land í Eyjafirði. 

Til septemberloka 2008 mun 
sýningin „staðfugl-vaðfugl“ vera 
í gangi víða í sveitarfélaginu. 
Sýningin er myndlistar- og gjörn-
ingaviðburður. Á ferð um sveit-
arfélagið mega ferðalangar vænta 
þess að sjá meðfram þjóðveginum 
listaverk sem tilheyra sýningunni, 
en um fjörutíu verk eftir þrjátíu 
listamenn hafa verið sett upp.

Gróskumikil sveit – 
blómlegt menningarlíf

Sölustaðir:  Járn og gler · Garðheimar · Húsasmiðjan · Egg · Búsáhöld Kringlunni
Útilegumaðurinn · Motor Max · Everest · Seglagerðin Ægir · www.weber.is
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– gasgrill í úti-leguna!

Bjóddu henni
út að borða)

– bjóddu henni út að borða

Guðmundur Jóhanns-
son
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Sif Jóhannesdóttir er verk-
efnisstjóri hjá Atvinnuþró-
unarfélagi Þingeyinga. Hvað 
ferðamál snertir er hún með 
svæðið frá Jökulsánni, frá Ás-
byrgi austur á Bakkafjörð, á 
sinni könnu.

Það er ekki leiðinlegt að hefja 
ferðina með henni í Öxarfirði, 
þar sem ferðaþjónustan í Lundi 
er rekin. Það eru engar ýkjur að 
halda því fjam að umhverfið sé 
hreint dásamlegt, kjarri vaxnir 
hólar og hæðir og fallegar sand-
fjörur þar sem gaman er að fara 
í fjöruferðir. Í Lundi er ágætis 
sundlaug. Þegar haldið er áfram í 
norður eftir þjóðveginum er vert 
að staldra við á Byggðasafninu á 
Snarkarstöðum, þar sem er mikið 
af fallegu handverki. Stuttu áður 
en komið er að Kópaskeri er svo 
að finna Grettisbæli í Öxárnúpi. 

Mikil veiðivötn
Á Kópaskeri búa um hundrað 

manns. Þar er útgerð og slát-
urhúsið Fjallalamb  sem flestir 
landsmenn þekkja. „Ef þú ert 
á ferðalagi, geturðu keypt hjá 
þeim lambakjöt á grillið, vegna 
þess að þeir eru með litla versl-
un á staðnum,“ segir Sif. Og það 
er alveg óþarfi að vera eitthvað 
að flýta sér, því á Kópaskeri eru 
bæði farfuglaheimili og íbúðag-
isting, einnig mjög góð verslun 
með aðstöðu til að setjast niður 
að borða. 

„Melrakkasléttan er mjög sér-
stakt landsvæði,“ segir Sif. „Þar 

er mikil víðátta en ekki mikil 
byggð. Hins vegar er þar mikið 
af bæjum þar sem fólk býr aðeins 
yfir sumartímann. Á svæðinu er 
mikil dúntekja og það er „mjög“ 
mikil veiði í vötnum þar - og sum 
þeirra eru inni á veiðikortinu 
-  þannig að þegar þú ert búin 
að borða lambið sem þú keyptir 
hjá Fjallalambi, getur þú veitt þér 
fisk á grillið.“

Siglingar út fyrir 
heimskautsbaug

„Það er mjög mikið fuglalíf á 
sléttunni og þar eru ótal tegund-
ir af fuglum. Þar er staður sem 
heitir Núpskatla, með stikaðri 
gönguleið upp á Rauðanúp, þar 
sem er stórkostlegt útsýni, með-
al annars yfir fuglabjörg í stöpum 
úti í sjónum – sem eru kölluð 
Karl og Kerling. Þetta er um það 

bil tveggja tíma ganga fram og til 
baka. 

 Á Raufarhöfn er frábært hótel 
sem heitir Hótel Norðurljós sem 
er bæði hótel og veitingastaður. 
Auk þess er íbúðagisting í orlofs-
íbúðum þar. Á Raufarhöfn nýtur 
maður miðnætursólarinnar og þar 
er hægt að fara í útsýnissiglingar,  
sigla út fyrir heimskautsbaug. Þar 
er að rísa heimskautsgerði sem 
verður reist úr tilhöggnum steini 
og því upplagt að koma þar við og 
fylgjast með framkvæmdum.  Á 
Raufarhöfn, sem og á Kópaskeri 
og í Lundi eru ágætis tjaldsvæði 
og á Raufarhöfn er sundlaug. 

Í Þistilfirði er gistiheimilið á 
Ytra-Álandi og þar er líka merkt 
gönguleið um Rauðanesið, sjö 
kílómetra hringur, mjög þægileg-
ur. Þar sér maður hella, gatkletta 
og fugla við sjóinn.“

Veitingahús með kúfisk
„Á Þórshöfn eru tvö gistiheim-

ili, Lyngholt og Hótel Jórvík. Þar 
er upplýsingamiðstöð í Íþrótta-
miðstöðinni og tjaldsvæði þar sem 
hægt er að fara í sturtu og þvo 
þvott í sundlaugarbyggingunni. 
Einnig er þar ákaflega áhugaverð-
ur veitingastaður, Eyrin, sem hefur 
verið að þróa rétti úr kúfiski – en 
eina kúfiskvinnslan á landinu er á 
Þórshöfn. Kátir dagar, sumarhá-
tíðin á Þórshöfn verður haldin 17. 
til 20 júlí. En það er fjölskylduhátíð 
sem nýtur stöðugt meiri vinsælda 
með hverju árinu sem líður.

Á Langanesi er kominn akfær 
vegur alveg út á Font. Þar er mjög 
mikið fuglalíf og besta útsýni sem 
þú færð yfir súlubyggð. Einnig er 
akfær vegur niður að Skálum þar 
sem var útgerð á árum áður en hef-
ur verið í eyði frá því um 1950. Þar 
eru ennþá rústir og verið að vinna 
að merkingum á svæðinu. En þótt 
staðurinn sé kominn í eyði, er þar 
salernisaðstaða fyrir ferðalanga. Á 
Langanesi er mjög mikið af góðum 
gönguleiðum og til er göngukort 
þar sem allar gönguleiðirnar eru 
merktar inn.“

Búskapur og sjómannslíf
„Úti á Langanesi er gistiheimilið 

á Ytra-Lóni, sem er farfuglaheimili 
og þar hefur verið unnið að því að 
tengja gistiheimilið við búskapinn. 
Gestir geta fengið að fylgjast með 
heimafólki að störfum. Á Sauða-
nesi er minjasafn þar sem hægt er 
að setjast niður til að fá sér kaffi og 
vöfflur.“

Á Bakkafirði er tjaldsvæði og segir 
Sif hægt að fara í afar skemmtilega 
göngu þaðan út í Digranesvita. „Við 
Bakkafjörð er líka mjög skemmti-
leg smábátahöfn og það er ákaflega 
gaman að rölta sér niður á bryggju 
til að fygljast með bátunum og líf-
inu við sjóinn þegar þeir koma inn 
seinni part dagsins.“

Í nálægð við heimskautsbaug
Í eystri hluta Norðurþings eru ótal náttúruperlur og hægt að lifa af landsins gæðum, fá fjallalamb á 
Kópaskeri, veiða silung í vötnum og bragða á kúskel á Þórshöfn

Mærudagarnir á Húsavík
Hin árlega sumarhátíð 
Mærudagar á Húsavík verða 
haldnir dagana 21. til 25. 
júlí.  Mærudagarnir voru 
upphaflega haldnir sem upp-
skeruhátíð félagasamtaka 
í bænum og komu félögin 
með dagskráratriði sem gáfu 
til kynna hver vetrarverkefni 
þeirra höfðu verið. 

Mikill metnaður var lagður í 
það að koma fram með áhuga-
verð og skemmtileg atriði sem 
um leið sýndu öðrum bæjarbúum 
það sem fram fór í félögunum. 
Dagskráin hófst á fimmtudegi með 
því að fólk safnaðist saman við 

sameiginlegt grill á hafnarsvæðinu 
eða kom með tilbúna rétti að heim-
an og lagði á sameiginlegt hlaðborð. 
Mæra er húsvíkst heiti yfir sælgæti 
og einkenndust þessir dagar af því, 
bæði í skemmtun og mat.

Hátíðin verður æði fjölbreytt í 
ár og má segja að hún verði stærri 
og viðameiri með hverju árinu sem 
líður. Meðal þess sem finna má 
eru siglinganámskeið fyrir níu ára 
og eldri, ýmsir fyrirlestrar, opnun 
handverkssýningar, sem og mynd-
listarsýningar á verkum Thors Vil-
hjálmssonar. Þá verður frítt dans-
námsekið fyrir börn og fulllorðna, 
sænskur trúbador og kór verða á 

svæðinu og námskeið verður hald-
ið í Afríkutónlist. Sirkusnámskeið 
er á dagskránni í ár, skrúðgöngur 
og mærudrreifing, ljósmyndasam-
keppni, hoppukastalar, tívolí og 
skotbakkar. Auk þess dansleik-
ur, diskó, brenna og fjöldasöngur, 
miðnætursigling, hraðfiskimót, Ís-
landsmeistaramót í Mærustrand- 
bolta, opin gospelæfing fyrir gesti 
og gangandi, bílasýning 4x4, krafta-
sýning og keppni, hafnarmarkaður 
og hrútasýning. Hátíðinni lýkur að 
sjálfsögð með dansleik með Ingó og 
Veðurguðunum.



Landið   •  57

 „Það svæði sem við gerum mest 
út á er demantshringurinn, 
svokallaði,“ segir Vilborg Giss-
urardóttir ferðamálafulltrúi í 
Norðurþingi“. Þá erum við með 
Skjálfandaflóa og alla hvalina 
á flóanum, Tjörnes og Tjör-
neslaugina, Jökulsárgljúfur og 
Ásbyrgi. Þar er Jökulsá á Fjöll-
um og Dettifoss. Síðan er það 
Krafla, Mývatnssvæðið og Goða-
foss, reyndar allt sem er að finna 
á þessari leið. Þetta er vænn 
hringur sem hægt er að skoða á 
einum degi en við mælum með 
því að fólk taki sér lengri tíma 
til þess og gefi sér góðan tíma á 
hverjum stað fyrir sig. 

Húsavík ein og sér er staður sem 
vert er að skoða. Þar er bæði Sjóm-
injsafn og Byggðasafn, Reðursafnið 
og Hvalasafnið. Síðan eru söfn-
in á Snartarstöðum við Kópasker 
og Grenjaðarstað í Aðaldal mjög 

skemmtileg. Á Grenjaðarstað er torf-
bær, mjög fallegur og vel búinn mun-
um. Á Snartarstöðum er lögð áhersla 
á handverk. Á Húsavík er handverks-
hús, þar sem selt er handverk eftir 

konurnar úr sveitinni. Þar má finna 
allt mögulegt, mikið með útsaum og 
prjónaðar peysur og húfur og verk úr 
þæfðri ull. Og ekki má gleyma Sam-
gönguminjasafnnu á Ysta-Felli.“

Nóg af gistingu og sund-
laugum

„Á Húsavíkursvæðinu er að finna 
þjá gríðarlega góða veitingastaði sem 
við erum mjög stolt af. Þar er líka 
kaffihúsið Skuld þar sem mjög gott er 
að sitja, drekka sitt kaffi í rólegheit-
um og horfa yfir höfnina. Á Húsavík 
er líka tjaldstæði þar sem þú borgar 
bara fyrir fyrstu nóttina en mátt vera 
tíu. En þar eru fleiri gistimöguleikar, 
til dæmis Fosshótel Húsavík, auk 
þess sem þar eru gistiheimilin Árból 
og Kaldbakskot, sem er mjög fallegt 
gistiheimili við bæjarmörkin. Síðan 
er bændagisting úti um allar sveitir. 
Á heimasíðunni okkar www.nor-
dausturland.is er að finna alla þá 
aðila sem bjóða upp gistingu og aðra 
þjónustu við ferðamenn. 

Við erum með frábæra sundlaug á 
Húsavík, en auk þess eru mjög góð-
ar sundlaugar á Heiðarbæ í Reykja-
hverfi og á Laugum í Reykjadal, að 
ógleymdum jarðböðunum á Mývatni. 
Á Laugum er Fosshótel og einnig eru 
gistingar á Rauðuskriðu í Kinninni, 
Staðarhóli Aðaldal og á Narfastöðum 
í Reykjadal.  Í Mývatnssveit eru síð-
an fjögur hótel. Á flestöllum þessum 
stöðum er hægt að kaupa veitingar. 
Ennfremur er mikið af tjaldstæðum 

á svæðinu. Við erum með gríðarlega 
fjölbreytni í gistimöguleikum og það 
ættu allir að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi. Við erum í nokkurri sam-
vinnu við Grenivík og þar er hægt að 
fá heildstæða pakka fyrir ættarmót 
og önnu stór mót fyrir hópa“.

Hvalir, hestar og siglingar
„Það er mikil hvalamenning á 

Húsavík. Þar eru tvö hvalaskoðunar-
fyrirtæki. Öðru hverju er hægt að 
fara í skoðunarferðir út í Flatey sem 
er alveg yndislegur staður og jafnvel 
Grímsey. Það er Norðursigling sem 
býður upp á ferðir út í Grímsey og 
þá er farið á Siglufjörð og siglt með 
ströndinni til baka á skonnortu.

Hestaleigur eru mjög víða, til dæm-
is í Saltvík, rétt vestan við Húsavík. 
Þar er boðið upp á hestaferðir og reið-
þjálfun. Þar er einnig gisting fyrir 
viðskiptavinina, en þar er boðið upp 
á hestaferðir á svæðinu og einnig út 
fyrir svæðið, til dæmis á Sprengi-
sand.“

Vilborg segir ferðaþjónustu mjög 
vaxandi atvinnugrein í Norðurþingi 
– í takt við þá aukningu sem er á 
ferðamönnum á landinu. Við verðum 
mikið vör við að Íslendingar ferðist 
um þetta  svæðið. Þeir ferðast að vísu 
öðruvísi en útlendingar, eru fremur 
með húsbila og tjaldvagna en að þeir 
gisti á hótelum.“

Með Mývatn, Jökulsárgljúfur og 
Ásbyrgi innanborðs
Í Norðurþingi eru margar af dýrmætustu náttúruperlum landsins

Útivist og Afþreying er sjö korta 
sería sem spannar allt frá Grýtu-
bakkahreppi og suður Eyjafjarð-
arsveit til Mývatns, Húsavíkur og 
Tjörness, austur á Melrakkasléttu 
og að Þistilfirði. Inn á kortin eru 
merktar göngu- og reiðleiðir, þar 
sem allir ættu að finna erfiðleikastig 
við sitt hæfi. Hverri leið fylgir leið-
arlýsing, bæði á íslensku og ensku, 
auk þess eru þar gps hnit til leið-
beiningar. Kortin eru prentuð í lit, 
ákaflega þægileg til lesturs, og eru á 
mælikvarðanum 1:100.000.

Það má segja að það landsvæði 
sem kortin spanna, geymi Ísland í 
hnotskurn. Þarna er að finna jökla, 
hveri, gíga, gróðursæld, svarta sanda 
sem og stórfenglegt artískt landslag.  
Svæðið er tilvalið til þess að stunda 
náttúruskoðun hvort sem áhuginn 
liggur í jarðfræði, fuglaskoðun, eða 
einfaldlega að njóta lífsins í fallegu 
umhhvefi. 

Kortin fást í upplýsingamiðstöðv-
um, bókabúðum og eins má panta 
þau í gegnum netfangið vilborg@
atthing.is

Göngukort Norðurþings
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Ásdís Erla Jóhannesdóttir að-
ðstoðarhótelstjóri segir hót-
elið vera vel innréttað og her-
bergin bjóða upp á notalegt 
andrúmsloft. Á hótelinu eru 
35 herbergi og eru þau öll með 
sér baðherbergi og á hverju 
herbergi eru sími, útvarp og 
sjónvarp. Einnig er háhraða 
tölvutenging inn á herbergj-
um. Allar innréttingar á her-
bergjunum eru úr gegnheilum 
mahonívið og er leitast við að 
skapa notalegt viðmót gagn-
vart gestum hótelsins.

“Á hótelinu er veitingastaður fyr-
ir um 100 manns þar sem boðið er 
upp á kvöldverðarhlaðborð alla daga 
sumarsins ásamt matseðli. Einnig 
er boðið upp á hádegishlaðborð þar 
sem borinn er fram lítill þorrabakki, 
íslensk kjötsúpa, salatbar, fiskréttur 
og kjötréttur ásamt hinu sívinsæla 
íslenska skyri. Einnig er kaffitería 
í sama húsi með léttum réttum, svo 
sem hverabökuðu rúgbrauði með 
reyktum silungi að hætti heima-
manna, kökum og rétti dagsins,” seg-
ir Ásdís.

Í næsta húsi við hótelið er rekin 
minjagripaverslun með fjölbreytt 
úrval af minjagripum við allra hæfi. 
Hefðbundinn verslunarrekstur hef-
ur verið á Skútustöðum í yfir 30 ár, 
en með breyttum verslunarháttum 
Íslendinga og bættum samgöngum 

þá var versluninni Seli breytt í hefð-
bundna minjagripaverslun þar sem 
má finna ótrúlegt úrval minjagripa.  
Verslunin er opin frá 8 - 22 yfir sum-
artímann en á veturna er opið eftir 
samkomulagi. 

Í félagsheimilinu Skjólbrekku er 
rekin sérhæfð veitingaþjónusta fyrir 
farþega af skemmtiferðaskipum sem 
heimsækja Mývatnssveit í miklum 
mæli og er þar tekið á móti allt að 
1300 manns á dag.

 
Ásdís segir að undanfarin ár hafi 

Mývatn ehf. einnig rekið afþreying-
ardeild sem hefur verið sérhæfð að 
vetrinum með jeppa-, snjósleða- og 
gönguferðir ásamt einstökum norð-
urljósaferðum. Í ár er einnig verið að 
bjóða upp á afþreyingu að sumri þar 
sem sérstök áhersla er lögð á jeppa-
ferðir í Öskju og einnig hinn svokall-
aða Demantshreing með Dettifoss 
sem aðalaðráttarafl. Þar að auki 
er boðið upp á mjög sérstaka ferð í 
Lofthelli sem er einstök náttúruperla 
skammt frá Mývatni með glæsilegar 
ísmyndanir.

“Það má sjá að í ýmsu er verið að 
snúast hjá okkur og komum við einn-
ig að ýmsum viðburðum hér í sveit 
svo sem Vélsleðamóti, ískappreiðum 
Mývatn Open, Mývatnsmaraþoni og 
Kúluskítshátíð. Þegar sumri hallar 
förum við svo að huga að vinum okk-
ar í Dimmuborgum sem eru íslensku 
jólasveinarnir. Þessir merku karlar 

hafa fengið okkur í lið með sér til að 
koma fólki í jólaskapið í desember 
og eru þeir með heimsóknartíma 
alla daga í desember frá 13-15 inni 
á Hallarflöt í Dimmuborgum. Einnig 
svara þeir öllum bréfum sem berast 
til Póstsins og eru borin til þeirra á 
pósthús jólasveinanna,” segir Ásdís.

Notalegt andrúmsloft í Sel – Hótel Mývatni
Mývatn ehf. rekur fjölbreytta ferðaþjónustu í Mývatnssveit og þar má fyrst telja Sel – 
Hótel Mývatn sem er þriggja stjörnu hótel að Skútustöðum.

Mývatn er fjórða stærsta vatn 
landsins, 36,5 ferkílómetrar 
að stærð. Það er í 277 metra 
hæð yfir sjávarmáli,  vogskor-
ið, með mörgum hólmum og 
eyjum, eða yfir 40 talsins. Mý-
vatn er grunnt, en mesta dýpi 
er aðeins um fimm metrar. Við 
Mývatn er talið að fleiri and-
artegundir séu en á nokkrum 
öðrum stað á jarðríki. Ann-
að fulglalíf er einnig verulega 
fjölskrúðugt.

Í Mývatnssveit búa rúmlega 400 
manns, þar af um helmingur í þétt-
býlinu í Reykjahlíð. Að sögn Guð-
rúnar M. Valgeirsóttur, sveitarstjóra 
Skútustaðahrepps, er öll almenn 

þjónustustarfsemi rekin í sveit-
arfélaginu svo sem verslun, banki, 
heilsugæsla ofl. Nýlegur grunnskóli, 
leikskóli og tónlistarskóli eru til stað-
ar, auk sundlaugar og íþróttahúss.

“Á árum áður var meginatvinna 
Mývetninga bundin landbúnaði og 
silungsveiði úr Mývatni, en verulegar 

breytingar hafa orðið þar á. Allmörg 
störf eru við raforkuframleiðslu en í 
Bjarnarflagi og við Kröflu eru orku-
mannvirki. Þá er fjölbreytt verk-
takastarfsemi rekin í sveitarfélaginu 
auk þess sem ferðaþjónusta hefur 
lengi verið stunduð í  Mývatnssveit. 
Hér eru nokkur hótel, veitingastað-
ir, tjaldsvæði og fleiri fyrirtæki sem 
tengjast ferðamennsk, en talsverð 
uppbygging á sér stað um þessar 
mundir í ferðamennsku,” segir Guð-
rún.

 Náttúrufergurð við Mývatn er 
einstök og mikill straumur ferða-
fólks er til Mývatns að sumarlagi, 
en margir hafa á orði að Mývatn sé 
ekki síður tilkomumikið að vetri til. 
Nokkrir staðir við Mývatn draga 

sérstaklega að sér ferðamenn. Má 
þar nefna Dimmuborgir, Höfða, 
Hverfjall/Hverfell, Leirhnjúk/Kröflu, 
gervigígana við Skútustaði, hverina 
austan Námaskarðs, Grjótagjá og 
áfram mætti telja.

Úr Mývatni rennur Laxá, ein gjöf-
ulasta og eftirsóttasta veiðiá landsins. 
Í Mývatn rennur aðeins Grænilækur 
úr Grænavatni á yfirborði. Mest allt 

það vatn sem í Mývatn rennur fellur 
til neðan jarðar, bæði heitt og kalt. 
Mývatn dregur nafn af mývargi, sem 
mörgum er til ama. Mýið er tvenns 
konar, þ.e. bitmý og rykmý, en  teg-
undirnar eru hins vegar fjölmargar. 

Náttúruparadís í norðri
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Í Langanesbyggð búa rétt um 
fimm hundruð manns og hefur 
sú tala haldist nokkuð jöfn á 
seinustu árum. Þéttbýlissvæð-
in eru Bakkafjörður og Þórs-
höfn og er sjávarútvegur helsta 
atvinnugreinin.  Langanes-
byggð tilheyrir Norður-Þing-
eyjarsýslu, jafnvel þótt Bakka-
fjörður hafi bæst við byggðina 
við sameininguna 2006. En 
Bakkafjörður tilheyrði áður 
Múlasýslu. Plássið flutti því 
yfir sýslumörk en Björn Guð-
mundur Björnsson fulltrúi 
sveitarstjóra í Langanesbyggð 
segir það hafa gengið alveg 
ótrúlega vel.“ 

Björn lætur vel af mannlífi á 
Bakkafirði. �Hér er mikill uppgangur 
� og er þetta líklega einn af fáum stöð-
um á landinu sem getur státað sig af 
því um þessar mundir. Toppfiskur 
keypti þrotabú Gunnólfs á síðasta ári 
og náðu að rífa það upp. Þar eru núna 
fimmtán til tuttugu starfsmenn, 
þannig að þar fjölgar jafnt og þétt. 
Á Þórshöfn er Hraðfrystistöð Þórs-
hafnar stærsti atvinnurekandinn 
en Ísfélag í Vestmannaeyja keypti 
HÞ nú nýlega og binda heimamenn 
vonir við áframhaldandi blómlegan 
sjávarútveg. Nýjasta atvinnugreinin 
á Þórshöfn er framleiðsla á fánum og 
tengdum vörum og er Þórshöfn óðum 
að breytast í fánabæ og eru þeir að 
verða áberandi í þorpinu.  Atvinnu-
leysi á svæðinu er í algjöru lágmarki 
og hefur frekar verið vöntun á fólki 
til vinnu.“

Hátt þjónustustig
Í Langanesbyggð er hefðbundinn 

landbúnaður öflug atvinnugrein og 
vegur þar sauðfjárbúskapur þyngst, 
auk þess sem þar er verið að byggja 
upp ferðaþjónustuna jafnt og þétt, en 

verið er að veita meira fjármagni til 
þessa málaflokks en áður hefur verið 
gert, að sögn Björns. „Þjónustustig í 
Langanesbyggð er hátt í samanburði 
við önnur sveitarfélag af sömu stærð-
argráðu, og sýnir vel hvað heima-
menn hugsa stórt. Til að mynda er 
flogið til Þórshafnar alla virka daga 
allt árið og er það gríðarlega mik-
ilvægt fyrir samfélagið.

�Hér eru tveir grunnskólar, annar 
á Þórshöfn og hinn í Bakkafirði, einn-
ig leikskólar á sömu stöðum. Hér er 
fjarfundabúnaður fyrir fjarnema en 
fleiri og fleiri nýta sér þennan mögu-
leika og sækja sér menntun. Hér 
er dvalarheimili aldraðra og mjög 
góð þjónusta við aldraða, dagvist á 
tveimur stöðum á Þórshöfn fyrir þá 
sem ekki eru á dvalarheimilinu.  Á 
Þórshöfn er öflug heilsugæslustöð og 
það er Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 
sem sinnir læknis- og hjúkrunarþjón-
ustu þar.“

Fyrir gesti og gangandi
Þegar Björn er spurður hverjir 

möguleikarnir séu fyrir ferðamenn 

á svæðinu, segir hann: „Fyrir utan 
tjaldstæðin á Þórshöfn og Bakkafirði, 
eru tvö gistiheimili á Þórshöfn, Lyng-
holt og Jórvík, Farfuglaheimli á Ytra-
Lóni á Langanesi og Ferðaþjónusta 
bænda á Ytra-Álandi í Þistilfirði. 
Gistiheimili á Bakkafirði er í bígerð. 
Veitingahúsið Eyrin er staðsett við 
höfnina á Þórshöfn sem er á daginn 
fjölskylduvænn matsölustaður en 
skemmtilegur pöbb á kvöldin. Eyrin 
býður upp á fjölbreyttan matseðil en 
þar má meðal annars finna kúfisk-
súpu sem slegið hefur í gegn. En á 
Þórshöfn er einmitt eina Kúfisk-
vinnslan á Íslandi. 

Íþróttamiðstöð bæjarins Verið er 
stór og glæsileg bygging. Aðstaðan 
er feiknarlega góð, þar er m.a. fund-
arsalir, skrifstofur, þreksalur, inni-
sundlaug, heitir pottar og sauna.  Í 
Samkaup Strax færðu svo það sem 
þú þarft í ferðalagið og á sumrin er 
lengri opnunartími til að mæta þörf-
um ferðamanna. Ferðamenn ættu tví-
mælalaust að leggja leið sína í Sauða-
neshúsið þar sem búið er að setja upp 
safn muna frá gamla tímanum, þar 
er að finna ýmsan fróðleik um svæðið 
og skemmtilega kaffihúsastemningu.

Langanesbyggð er frábært svæði 
fyrir útivistarfólk, búið að merkja 
gönguleiðir víða og hægt að nálgast 
kort af svæðinu í upplýsingamiðstöð-
inni. Á vorin býðst ferðamönnum að 
fylgjast með og jafnvel taka þátt í 
bjargsigi á Langanesi með Eggjafé-
laginu. Hægt er að keyra upp á Heið-
arfjall, en í góðu veðri er stórkostlegt 
útsýni þaðan út yfir Langanes og 
jafnvel austu, þar uppi og á Skálum 
er enn að finna rústir eftir veru hers-
ins.“

Kátir dagar að bresta á
Þegar Björn er spurður út í Káta 

daga, segir hann þessa árlegu fjöl-
skylduhátíð mjög stóran viðburð á 
Langanesi. „Hátíðin verður haldin 
17. til 20. júlí næstkomandi en hún 
verður vinsælli með hverju árinu. Að 
þessu sinni hefst hátíðin með því að 
farið er í göngu að Steintúni í Bakka-
firði, sem er með fallegri bæjarstæð-
um á landinu. Þú keyrir niður snar-
bratta hlíð á milli kletta til að komast 
þangað. Þaðan er stuttur göngukafli 
að Digranesvita.   Á bíókvöldi verður 
sýnd „slide-sýning“ með ljósmyndum 
frá Þórshöfn fyrr og nú. Óttar Vign-
isson sýnir stuttmynd á hátíðinni og 
við höfnina verður kassabílarallý og 
dorgveiðikeppni. Djasstónleikar með 
Ingibjörgu Guðjónsdóttur verða í 
Þórsveri, DJ Árni Már spilar allt það 
flottasta fyrir unga fólkið í félags-
heimlinu og hljómsveitin Dalton spil-
ar á veitingastaðnum Eyrinni. 

Mikið verður lagt upp úr skemmt-
un fyrir börn, Hopp og skopp mæta 
á svæðið og setja upp kastala og 
rennibrautir, fótboltaáhugafólk fær 
svo skemmtun við sitt hæfi en UMFL 
heldur fótboltahraðmót. Útimark-
aðurinn verður fullur að girnileg-
um varningi og fallegu handverki. 
Langanesvíkingurinn spilar stórt 
hlutverk á hátíðinni í ár en starf-
menn Silfursports í Reykjavík hafa 
umsjón með keppninni og eru vegleg 
verðlaun fyrir sigurvegana í karla- 
og kvennaflokki. Hápunktur helg-
arinnar er að venju stórdansleikur 
í Þórsveri. Að þessu sinni mun Tinu 
Turner sýningin frá Broadway með 
Sigríði Beinteinsdóttur í farabroddi, 
halda uppi fjörinu. En dansleikir á 
Kátum dögum eru orðnir þekktir fyr-
ir sveitaballastemningu eins og hún 
gerist best.“

Kátir dagar og mikill uppgangur
Í Langanesbyggð er mannlíf í blóma,  ferðaþjónustan að vaxa og dafna og sumarhátíðin 
þar verður stöðugt vinsælli

   

Í Langanesbyggð er að finna tvö 
tjaldstæði, annað á Bakkafirði og 
hitt á Þórshöfn. Sveitarfélagið 
rekur bæði tjaldstæðin og hefur 
Björn Guðmundur Björnsson 
umsjón með þeim. Aðspurður 
um aðstöðuna á tjaldstæðunum, 
segir hann: �Aðstaðan á Þórs-
höfn er í rauninni mun betri, 
þó svo að á báðum stöðunum sé 
bæði salerni og kalt vatn, auk 
losunaraðstöðufyrir húsbíla. Það 
sem gerir aðstöðuna á Þórshöfn 
hins vegar betri er að þar er stórt 
íþróttahús og möguleiki fyrir 
fólk til að fara á netið. Tjald-
stæðið í Bakkafirði er kyrrlátara 
og þar má hver sem er tjalda án 
þess að fá til þess leyfi � og það 
kostar ekki neitt.�

Allt fram á seinustu ár má segja 
að Langanesið hafi verið �gleymda 
hornið� á Íslandi. Vegir voru illir 
yfirferðar og þjónusta var ekki mik-
il. Björn Guðmundur tekur undir 
þetta en segir mikla breytingu hafa 
orðið þar á. �Þetta var þannig að 
fólk kom frá Akureyri, skoðaði Ás-
byrgi, Dettifoss og Mývatn og fór 
síðan aftur til Akureyrar. Þeir sem 
komu með Norrænu til Seyðisfjarð-
ar fóru Möðrudalsöræfin og beint 

að Mývatni, þaðan til Akureyrar. 
En núna er hægt að taka krók á 
ferðalagið, því hér er hægt að keyra 
alveg út á Langanestá þar sem er 
mikið fuglalíf. Það hefur mikið að-
dráttarafl.�

Björn Guðmundur segir mikla 
aukningu hafa orðið á ferðamönn-
um um svæðið á undanförnum 
árum � og aukningin í fyrra, með 
tilkomu vegarins út á Langanestá, 
hafi verið gríðarleg. �Við höfum 
verið að taka ferðamálin algerlega í 
gegn hjá okkur síðastliðin fjögur ár 
og það er þegar byrjað að skila sér, 
þótt enn sé margt ógert. Við erum 
með hátíðina �Kátir dagar,� um mitt 
sumar, verður núna haldin frá 18. 
til 20. júlí og þar sjáum við látlausa 
aukningu frá ári til árs � og fólk er 
að koma alls staðar að af landinu.�

Á Langanesi eru tóftir af gömlu 
þorpi sem þar var og hét Skálar. 
Þar voru á annað hundrað íbúa 
þegar best lét en þorpið er nú í eyði. 
Hins vegar er um þessar mundir að 
hefjast vinna við að merkja húsin � 
og svo eru það gönguleiðirnar.

�Hér er gríðarlega mikið af 
gönguleiðum og það er óhætt að 
segja að Langanesið allt sé tiltölu-
lega auðvelt yfirferðar. Gönguleiðir 
eru mjög góðar um allt nesið � og 
er verið að vinna í því að merkja 
þær. En líklega eru það þó hesta-
mennirnir sem voru fyrstir til að 
uppgötva Langanesið og það hefur 
notið gífurlegra vinsælda meðal 
þeirra. Ástæðan er sú að þetta er 
eitt stærsta ómengaða svæðið á Ís-
landi. Þú getur farið beina leið frá 
Dettifossi út í Vopnafjörð og sérð 
aldrei nokkurn mann á leiðinni.“

Tjaldað á stærsta 
ómengaða svæði á Íslandi

Álfasteinn í Borgarfirði eystra 
framleiðir gjafavöru, verð-
launagripi og legsteina – en 
er þessa dagana að hefja fram-
leiðslu á byggingasteini

Í Borgarfirði eystra er að finna 
steinvinnslufyrirtækið Álfastein 
– sem varð til sem atvinnu-aukninga-
verkefni á sínum tíma en er í dag eitt 
öflugasta fyrirtæki sinnar tegundar á 
landinu. Fyrirtækið var stofnað árið 
1981 en eiginleg steinvinnsla hófst 
ekki fyrr en 1. mars 1982. Þá komst 
það í nýtt fimmtíu fermetra húsnæði 
í Iðngörðum. Síðan hefur þróunin 
verið sú að í dag er starfsemin í um 
þrjú hundruð fermetrum í Iðngörð-
um, þar af er um níutíu fermetra 
verslun og sýningaraðstaða þar sem 
seldar eru steinvörur ýmis konar og 
allt eigin framleiðsla. Nýlega keypti 
fyrirtækið 6.800 fermetra iðnaðar- og 
skrifstofuhúsnæði á Raufarhöfn og 
leigði húsnæði undir sölu- og fram-
leiðslu í Reykjavík.

Álfasteinn óx sem sagt nokkuð 
hratt og fljótlega var farið að vinna 
ýmsar steinategundir úr fjöllunum 
í kring, vörur sem menn höfðu ekki 
gert áður á Íslandi, jafnvel ekki ann-
ars staðar með sama hætti, að sögn 
Steins Eiríkssonar framkvæmda-
stjóra Álfasteins sem segir fyrirtækið 
hafa orðið til af þörf fyrir iðnfyrirtæki 
sem skapaði jafna vinnu á svæði þar 
sem var atvinnuleysi - og bætir við: 
„Umhverfið skapaði okkur möguleika 
til þess að hleypa nákvæmlega þessu 
fyrirtæki af stokkunum.“

Steinn segir reksturinn hafa geng-
ið upp og niður fyrstu árin – en þó 
hafi menn náð að byggja traustan 
grunn. Til að byrja með var að mestu 
einblínt á vinnslu úr jaspís og öðrum 
„fallegum“ steinum, en fljótlega hafi 

menn farið að gera tilraunir með að 
grafa letur og myndir í ýmsar gerðir 

steina og sú hug-
mynd hafi þróast 
áfram. Í dag er það 
langstærsti hluti 
framleiðslunnar. 
„Við höfðum góðan 
markhóp og þegar 
fram liðu stundir 
byrjuðum við að 

gera legsteina og fórum út í skilta-
gerð.“ 

Steinn keypti Álfastein fyrir rúm-
um fjórum árum. „Frá því að ég keypti 
fyrirtækið höfum við stöðugt verið að 
gera breytingar. Við höfum verið að 
opna verslanir í eigin nafni; í fyrra á 
Laugarveginum og nýlega opnuðum 
við gjafavöru- og ferðamannaverslun 
í Eden í Hveragerði sem hefur farið 
gífurlega vel af stað. Á Axarhöfða í 
Reykjavík verður opnað í sumar sölu-
deild og glerblástursverkstæði sem er 
nýjung hjá fyrirtækinu. Í Borgarfirði 

eystra erum við síðan með kaffihúsið 
Álfacafé og verslun sem við rekum á 
sumrin. Og við enn erum við að gera 
breytingar, fara út í stærsta verkefni 
sem við höfum tekið að okkur. Það 
er Heimskautagerði á Raufarhöfn. 
Þetta er mikið mannvirki, 2.200 fer-
metrar úr hlöðnu, tilhöggnu grjóti. 
Við erum búin að kaupa okkur hús-
næði á Raufarhöfn, fyrrum húsnæði 
Síldarverksmiðjunnar, til að sinna 
þessu verkefni og mun megin hluti 
framleiðslunnar færast þangað. Þetta 
kallar á fjárfestingar í vélum og bún-
aði og erum við að auka hlutafé um-
talsvert í félaginu þessa dagana.“

Hvað aðra framleiðslu varðar, þá 
framleiðir Álfasteinn minjagripi, 
viðurkenningar, listmuni, skúlptúra 
og nytjalist. „Síðan erum við aðeins 
byrjuð að vinna byggingastein. Þann-
ig að við erum sífellt að útvíkka starf-
semina og nokkuð mikið að stækka 
þessa daganna.“ segir Steinn. 

Erum sífellt að útvíkka starfsemina
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Í Landnámu er getið land-
námsmanna á svæðinu og þeir 
voru: Loðmundur gamli í Loð-
mundarfirði, Þorsteinn kleggi 
í Húsavík, Þórir lína í Breiðu-
vík, Veturliði Arnbjarnarson á 
Borgarfirði, Þorkell fullspak-
ur í Njarðvík og Uni danski 
Garðarsson á Austur-Héraði. 
Gunnars saga Þiðrandabana, 
sem gerist um árið 1000, teng-
ist Njarðvík mikið og í sög-
unni er m.a. getið Þorragarðs 
og Þiðrandaþúfu sem hvort 
tveggja eru í dag friðlýstar 
fornminjar. Þorragarður er 
hlaðinn torfgarður, allt að 1,5 
m hár og hefur verið um 1,4 
km að lengd í upphafi, en um 
þriðjungur hans er nú kominn 
undir tún.

Tveir synir Þóris línu í Breiðuvík 
bjuggu á Borgarfirði, Gunnsteinn á 
„Dysjarmýri” og Sveinungur á Bakka 
en þeirra bræðra er beggja getið í 
Gunnars sögu Þiðrandabana. Svein-
ungur bjargaði Gunnari á flótta og er 
það fyrsta heimild um björgun í Borg-
arfirði en björgunarsveitin þar heitir 
Sveinungi.

Hrikaleg fegurð
Til að ferðast um Víknaslóðir, 

gangandi eða akandi, er æskilegt að 
verða sér úti um vandað göngukort 
af svæðinu, útgefið af Ferðamála-
hópnum á Borgarfirði.  En hefjum 
nú smá ferðalag um svæðið og byrj-
um nyrst á svæðinu.   

Vestan Dyrfjalla er Stórurð, ein af 
náttúruperlum Íslands. Um tveggja 
og hálfs tíma ganga (7 km) er þang-
að frá þjóðvegi og rétt að gera ráð 
fyrir löngum degi í þá ferð því það 
er auðvelt að gleyma sér í þeirri 
hrikalegu fegurð sem Stórurð býr 
yfir. Fullyrða má að þeir sem þang-
að koma heillist af þessari sérstöku 
náttúruperlu sem ekki á sér hlið-
stæðu í heiminum.  

Talið er að Stórurð hafi mynd-
ast þannig að ísaldarjökullinn hafi 
skrapað hamraþilin og blokkir fall-
ið þannig á jökulinn sem hafi síðan 
flutt þær fram dalinn, allt að 7 km 
leið. Velja má um fjórar stikaðar 
gönguleiðir að Stórurð.  Tvímæla-
laust má mæla með að hefja göng-
una frá Vatnsskarði því þannig fæst 
einstakt útsýni yfir Njarðvík, Fljóts-
dalshérað og síðan Stórurð áður en 
gengið er niður í hana af dalsbrún-
inni við Mjóadalsvarp.  

Stapavík er lítil klettavík, sunn-
anvert við Héraðsflóa. Rétt vestar 
er Krosshöfði en í byrjun 20. aldar 
var þar aðal verslunarstaður úthér-
aðsmanna.  Í Stapavík var komið 
upp aðstöðu til vöruuppskipunar 
og hún nýtt fram á fimmta áratug 
síðustu aldar eða þar til flutningar 
hófust með bílum.

Njarðvík er norðan Borgarfjarðar. 
Þrír bæir eru í víkinni.

Í byrjun 16. aldar bjó á Eiðum 
Margrét, kölluð hin ríka.  Átti hún 
átti bæði Húsavík og Njarðvík og gaf 
hún systur sinni Njarðvík. Þá var 
hún nefnd „víkin magra en fagra” 

Njarðvík er ákaflega litfögur. 
Ljóst líparít setur mjög sterkan svip 
á hana og Dyrfjöllin (1136 m) gnæfa 

svo fyrir víkurbotni með sína svörtu 
móbergs- og basalthamra. Útsýni 
af Vatnsskarði er fagurt og af norð-
urbrún má í góðu skyggni sjá til 
Snæfells, Herðubreiðar og Langa-
ness. Vegurinn yfir Vatnsskarð var 
fyrst lagður árið 1954. Áður var far-
in göngu- og hestaslóð um Göngu-
skarð frá Unaósi en um Sandaskörð 
ef farið var frá Borgarfirði á Inn-
Hérað. 

Innra-Hvannagil í Njarðvík er 
athyglisverður staður. Skilti er við 
veginn þegar komið er niður í víkina 
og góður vegslóði er upp að gilinu.  
Stutt og mjög auðveld ganga fyrir 
alla er inn í það en þar birtast fjöl-
breyttar bergmyndanir í líparítinu 
og sérkennilegir basalt-berggangar 
kljúfa líparítskriðurnar þvers og 
kruss. Botn árinnar er mjög sér-
kennilegur á flúðum skammt uppi í 
gilinu. 

Talið er að í Njarðvík sé miðja 
Njarðvíkureldstöðvarinnar og hún 
og Dyrfjallaeldstöðin myndi eina 
megineldstöð.  Dyrfjöllin munu 
hafa myndast í gosi í öskju, svipaðri 
og Askja í Dyngjufjöllum er í dag. 
Önnur megineldstöð er talin nálægt 
Víknaheiði innst í Borgarfirði og 
einnig eru á svæðinu Álftavíkureld-
stöðin sunnan Húsavíkur og Her-
fellseldstöðin í Loðmundarfirði.

Kjarval
Borgarfjörður fékk verslunarrétt-

indi 1895 og um það leyti byrjaði að 
myndast þéttbýliskjarni þar sem 
þorpið Bakkagerði er nú. Fyrst voru 
þetta lítil torfhús, svokallaðar þurra-

búðir og „neðst” í þorpinu er Lind-
arbakki, fallegt lítið torfhús, sem 
sýnir vel hvernig þessi hús litu út. 
Lindarbakki er í einkaeign, nýttur 
sem sumarhús og er vinsælt mynd-
efni ferðamanna.

Á Borgarfirði eystri eru æsku-
stöðvar listmálarans Jóhannesar 
Sveinssonar Kjarvals en hann ólst 
upp í Geitavík, og þar ofan við veginn 
stendur minnisvarði um hann. Sum-
arið 2002 var opnuð á Borgarfirði 
Kjarvalsstofa, sem helguð er minn-
ingu Kjarvals. Þar er varpað ljósi á 
lífshlaup hans og listiðkun, 
auk þess sem fjallað 
er um dvöl hans 
á Borgarfirði á 
fyrri hluta 20. 
aldar. Kjar-
val, eða „Jói 
í Geitavík”, 
eins og 
Borgfirðing-
ar kölluðu 
hann, sýndi 
h e i m a h ö g -
unum alla tíð 
mikla rækt og 
þangað sótti hann 
efnivið í margar 
rómaðar landslagsmynd-
ir (auk þess sem hann teiknaði 
fjölda andlitsmynda af Borgfirðing-
um. Það verk sem stendur Borgfirð-
ingum næst er eflaust altaristaflan 
í Bakkagerðiskirkju, en stór hluti 
þeirra ferðamanna sem sækja fjörð-
inn heim koma við í kirkjunni til að 
sjá þetta meistaraverk. Auk sögusýn-
inga í Kjarvalsstofu er þar Barna-
land, góð leikaðstaða fyrir börn þar 
sem þau geta m.a. málað eigin lista-
verk á striga. Merktar hafa verið sér-
stakar gönguleiðir, ,,Í leit að lands-
lagi’’ þar sem komið hefur verið upp 
eftirprentunum af nokkrum þekktum 
verkum Kjarvals úti í náttúrunni, á 
þeim stöðum þar sem talið er að Kjar-
val hafi málað þau. Kjarvalsstofa 
hefur komið upp myndasýningum 
frá eldri tíma á Borgarfirði, bæði lif-
andi myndir og ljósmyndir.  Þá hefur 
Kjarvalsstofa gefið út geisladisk með 
álfa- og vættasögum sem tengjast 
svæðinu og samstarf er komið á við 
safn í Bö í Vesterålen í Norður-Nor-
egi.  Kjarvalsstofa setur upp í Noregi 
aðstöðu fyrir nokkra álfa frá Borg-
arfirði og safnið í Bö gerir aðstöðu á 

Borgarfirði fyrir sæbúa, prinsessu og 
aðrar spennandi verur.

Fuglaskoðunnarparadís
Frábær aðstaða er til fuglaskoð-

unar við Hafnarhólma. Þar eru tveir 
pallar fyrir fuglaáhugamenn en óvíða 
er betri aðstaða til að fylgjast með 
lunda og ritu.  Lundinn kemur um 
miðjan apríl en hverfur allur á braut 
á einni nóttu um miðjan ágúst.

Góð aðstaða er líka fyrir fugla-
áhugamenn í fuglaskoðunarhúsi í 
þorpinu.

Borgarfjörður er 
þekktur fyrir fal-

lega steina 
en almenn 

steinatínsla 
er bönn-
uð nema 
með sér-
s t ö k u 
l e y f i 
landeig-
e n d a .  

Á l f a -
steinn er 

f y r i r t æ k i 
sem vinnur list-

muni úr steinum 
úr borgfirskri náttúru. 

Hjá Álfasteini er varðveitt-
ur einn alstærsti jaspissteinn sem 
fundist hefur á Íslandi, 2.250 kg að 
þyngd. 

Íbúar Borgarfjarðarhrepps eru 
tæplega 150. Í sveitinni er sauð-
fjárbúskapur og nokkuð af hrossum. 
Gott afréttarland fyrir sauðfé er í 
Loðmundarfirði og á víkunum sunn-
an fjarðarins og reka bændur fé sitt 
gjarnan þangað. Talsvert er af hrein-
dýrum á svæðinu en þau eru stygg og 
oft erfitt að koma auga á þau.

Hafnaraðstaða á Borgarfirði er 
slæm frá náttúrunnar hendi enda 
fjörðurinn stuttur og breiður en við 
Hafnarhólma austan fjarðar hefur 
verið gerð góð smábátahöfn. Gerðar 
eru út 10-12 trillur og mest af afl-
anum er saltað hjá Fiskverkun Kalla 
Sveins.  

Árið 2003 fékk Borgarfjarðarhöfn, 
önnur íslenskra hafna, að skarta 
Bláfánanum sem er alþjóðlegt tákn 
smærri hafna sem uppfylla ýmiss 
skilyrði, m.a. gott aðgengi ferðafólks, 
snyrtimennsku og góðar merkingar.  
Stykkishólmshöfn er einnig með bláf-

ánann.

Víkurnar tíu
Víkurnar milli Borgarfjarðar og 

Loðmundarfjarðar eru tíu og var búið 
í flestum þeirra fram undir miðja 20. 
öldina en síðust fór Húsavík í eyði 
árið 1974. 

Að norðan eru það;  Brúnavík, 
Hvalvík, Kjólsvík, Svínavík, Breiða-
vík, Litlavík, Herjólfsvík, Húsavík, 
Ytri-Álftavík og Innri-Álftavík. Auk 
þess var búið á Glettingsnesi.

Brúnavík er næst sunnan Borg-
arfjarðar. Þar var oft tvíbýli og á 
síðasta áratug 19. aldar komst íbúa-
talan yfir 30 manns en byggð lagðist 
þar af 1944.  Brúnavík er talin bera 
nafn af brúnunum í víkinni en ekki 
af brúna litnum sem þó er áberandi 
þar.  Það er því gengið til Brúnavíkur 
en ekki til Brúnuvíkur.

Í víkinni er þokkaleg lending við 
klappir nálægt bæjarstæðinu og oft-
ast var nokkur útgerð þar enda mjög 
stutt á fengsæl fiskimið.

Fyrir botni víkurinnar er sandfjara 
og ofan hennar eru mjög sérkennileg-
ir og fallegir líparítklettar. Þeir sem 
leið eiga til Brúnavíkur ættu ekki að 
láta göngu um fjöruna fram hjá sér 
fara.   Yfirleitt er greiðfært yfir Vík-
urána nálægt sjónum.

Ægilegt skriðuhlaup
Í Hvalvík er lítið vitað um búsetu 

nema hvað merkur maður, Benoní 
Guðlaugsson bjó þar í 10 ár eða til 
1842 er hann flutti sig á Glettings-
nes sem þá hafði verið í eyði um 
tíma.  Bærinn stóð skammt ofan við 
sjávarbakkann en ófært er þar niður 
í fjöru.  Bæjarrústirnar eru ógreini-
legar.

Á Glettingsnesi er góð lending 
og þar var nokkuð útræði. Viti var 
byggður þar árið 1931 og vitavörður 
var þar til 1952 er nesið fór í eyði. 
Þægileg ganga er á Gletting (Glett-
ingskoll) (553) frá Kjólsvík eða Súlu-
skarði en leiðin er ekki stikuð. Af 
Glettingi er stórbrotið útsýni og þar 
skiptast spásvæði Veðurstofu: Aust-
urland að Glettingi og Austfirðir.

Kjólsvík er sunnan Glettings. Þar 
er bæjarstæðið út við sjó norðan vík-
ur. Víkin ber nafn af kletti sem er 
ofan við bæinn. Kjóll þýðir skip eða 
kjölur og kletturinn á að bægja skrið-
um og grjóthruni frá bænum, sem 

Vel geymdur fjársjóður á austurlandi
Borgarfjöður Eystri skarta mörgum af fallegustu náttúruperlum landsins
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stendur beint neðan hans. Í Kjólsvík 
eru mikil framhlaup og Ólafur Ólav-
íus segir í ferðabók sinni 1776: „Hef-
ur víkin, sem þótti mjög grasgefin, 
breyst mjög af ægilegu skriðuhlaupi 
fyrir þremur árum”. Kjólsvík fór í 
eyði við þessi skriðuhlaup og byggðist 
ekki aftur fyrr en 1819 og fór síðan 
aftur í eyði 1938.

Svínavík heitir dalverpi er liggur 
upp í Grenmó sunnan Kjólsvíkur. 
Þar hefur aldrei verið búið enda víkin 
lítil. Fáar færar leiðir eru þangað en 
þó er þokkaleg leið um Kaplaskarð og 
á háfjöru má auðveldlega ganga með 
sjó um Steinsfjöru, fyrir Forvaða og 
þaðan upp í víkina.

Litfagurt líparít
Næst eru Breiðavík og Litlavík.   

Oftast er talað um sitt hvora vík-
ina þótt þær séu í raun bara ein vík 
landfræðilega. Landamörk jarðanna 
fylgja Stóruá inni í vík og langleiðina 
til sjávar. Svæðið er ákaflega litfag-
urt með mjög áberandi ljósum líparít-
fjöllum.

Í seinni tíð var oft tvíbýli í Breiðu-
vík, jafnvel þríbýli, yfirleitt 10-15 
manns. Mikið af eldri rústum eru um-
hverfis bæjarstæðið og flest bendir til 
búsetu frá landnámi en víkurinnar 
er getið í Gunnars sögu Þiðrandab-
ana (um árið 1000). Gamlar rústir 
þar heita Fornibær. Sérstakt var 
Athyglisvert er að Litluvíkurfólk átti 
kirkjusókn til Húsavíkur en Breiðu-
víkurfólk til Borgarfjarðar.  Litlavík 
fór í eyði 1945 og Breiðavík 1947.  

Ferðafélag Fljótsdalshéraðs (FFF) 
reisti í víkinni glæsilegan 33ja manna 
gönguskála 1998. 

Jeppavegur er frá Borgarfirði 
um Gagnheiði og þar uppi er út-
sýnisskífa.  Frá Breiðuvík er einnig 
jeppavegur um Víknaheiði og þar er 
komið á Loðmundarfjarðarveg við 
rætur Hvítserks.

Nágrannaerjur til forna
Herjólfsvík er næst sunnan Litlu-

víkur en þar var aldrei búið ef frá er 
talin frásögn í þjóðsögum um Herjólf 
og systur hans Gunnhildi sem bjó 
í Gunnhildardal í Húsavík. Deildu 
þau um upprekstrarland sem endaði 

með því að þau felldu skriður á bæi 
hvors annars. Gunnhildur og hennar 
fólk komst af því hún hafði veður af 
ferð Herjólfs en hann fórst hins vegar 
,,með hyski sínu öllu‘‘ undir skriðu 
Gunnhildar.

Sunnan Herjólfsvíkur eru Blá-
björg, tígurlegt stuðlabergsþil og þar 
er talið að álfabiskupinn yfir Íslandi 
búi.  Aðeins lítill hluti Blábjarga sést 
af landi en frá sjó sést að þetta er 
mikilfenglegt náttúrufyrirbrigði.

Húsavík bar höfuð og herðar yfir 
aðrar víkur hvað ábúð snerti enda 
hæst metna jörð í Múlaþingi að sam-
kvæmt fornu mati. Þar var stunduð 
mikil útgerð og Færeyingar voru þar 
t.d. fram undir 1930. Á árunum 1830 
til 1900 bjuggu þar 40 - 65 manns 
á fjórum bæjum. Eftir það fór fólki 
fækkandi og byggð lagðist af 1974. 
Kirkju og bæjarhúsum er vel við 
haldið af landeigendum sem nýta þau 
til sumardvalar. 

Margrét ríka, sem átti Húsavík 
á 16. öld, kallaði Húsavík „víkina 
ljótu en feitu”. Sú nafngift er vart 
verðskulduð því víkin skartar a.m.k. 
tveim einstökum fjöllum. Annað 
er Hvítserkur, eitt fegursta og sér-
stæðasta fjall landsins með dökka 
bergganga þvers og kruss um ljósar 

hlíðar sínar og svo Skælingur, eitt 
formfegursta fjall landsins, stundum 
af sjómönnum kallaður „kínverska 
musterið”. Fegurð er metin öðruvísi 
nú til dags en var á öldum áður því 
þá réðu oft magn og gæði beitarlands 
mestu. 

Hvítserkur og Leirfjall hafa mynd-
ast í gífurlegu sprengigosi en aðal 
bergtegundin í þeim er ingnimbrít 
eða flikruberg.

Ferðafélag Fljótsdalshéraðs reisti 
sumarið 2000 glæsilegan 33ja manna 
gönguskála í Húsavík nálægt Loð-
mundarfjarðarvegi við rætur Skæl-
ings.

Perlusteinsnámur
Ytri- og Innri Álftavíkur eru í raun 

bara slakkar í fjallinu sunnan Húsa-
víkur og snúa að Seyðisfjarðarflóa. 
Búið var í Ytri-Álftavík a.m.k. frá 
1829 til 1904 er hún fór í eyði. For-
senda búsetu þar var Lotna, einstök 
höfn frá náttúrunnar hendi, með 
þröngri innsiglingu sem gerði að-
stæður þar lífvænlegar. Gönguleiðin, 
(ekki stikuð), er nokkuð erfið, um 
brött og þröng fjallaskörð og brattar 
hlíðar.

Loðmundarfjörður var færður und-
ir Borgarfjarðarhrepp 1. janúar 1973. 
Í byrjun 20. aldar voru þar 87 íbúar 
á 10 bæjum. Upp úr 1940 fór þeim að 
fækka og 1973 flutti síðasti ábúand-
inn úr firðinum.

Í Loðmundarfirði er mikið fram-
hlaup sem kallast Loðmundarskriður 
eða Stakkahlíðarhraun. Talið er að 
það sé komið ofan frá Bungufelli og 
Flatafjalli og hafi fallið fram dalinn. 
Efst í því finnast miklar perlusteins-
námur sem rannsakaðar voru nokkuð 
á 7. áratugnum með nýtingu í huga 
en það var ekki talið arðvænlegt.

Kirkja frá 1895 er að Klyppsstað. 
Þar sat síðast prestur 1888.  

Á Sævarenda er talsvert æðarvarp 
og er búið þar fyrri part sumars við 
nitjun þess.

Í Stakkahlíð var um árabil starf-
rækt ferðaþjónusta en hefur nú verið 
lögð niður og jörðin seld. Ferðafélag 
Fljótsdalshéraðs hefur uppi áform 
um að byggja skála í Loðmundarfirði 
árið 2009.

Nokkuð undirlendi í firðinum og 
auðvelt er að eyða þar heilum degi 
við að skoða sig um því fjörðurinn býr 
yfir einstakri náttúrufegurð og kyrrð 
sem gott er að njóta.

Góður jeppavegur er til Loðmund-
arfjarðar. Ekki er þó rétt að treysta á 
að hann sé orðinn fær fyrr en í byrjun 
júlí en það fer þó eftir snjóalögum.

Stikaðar leiðir frá Loðmundarfirði 
eru um Kækjuskörð til Borgarfjarð-
ar, Nesháls til Húsavíkur og Hjálm-
árdalsheiði til Seyðisfjarðar. Nokkr-
ar aðrar leiðir eru þekktar m.a. um 
Bárðarstaðadal til Héraðs eða Seyð-
isfjarðar, Árnastaðaskörð og með 
sjó um Jökul til Seyðisfjarðar.  Þar 
er farið um einstigi og varhugavert 
nema fyrir vana göngumenn og rétt 
að hafa samband við staðkunnuga 
áður.

Sjaldgæfar plöntur
Gróðurríkið í Borgarfirði, Vík-

um og Loðmundarfirði ber vott um 
snjóþyngsli og svipar um sumt til 
útsveita norðanlands og á Vestfjörð-
um. Þar finnast víða tegundir sem 
eru einkennandi fyrir Austurland 
svo sem bergsteinbrjótur, bláklukka, 
gullsteinbrjótur, maríuvöttur og 
sjöstjarna svo og tegundir fágætar 

á landsvísu eins og bláklukkulyng, 
eggtvíblaðka, gullkollur, súrsmæra, 
ljósalyng og lyngbúi. Einnig má nefna 
sjaldgæfa burkna eins og skollakamb 
og þúsundblaðarós. Alls munu vaxa 
á svæðinu hátt á þriðja hundrað teg-
undir blómplantna.

Borgarfjörður eystri er þekktur 
fyrir álfa- og vættatrú og fjölmargir 
staðir í sveitinni tengjast þeim.

Álfadrottning Íslands býr í Álfa-
borginni, klettaborg nærri þorpinu 
og fjölmargar álfa- og huldufólkssög-
ur tengjast henni; stúlkur sem giftust 
íbúum þar og ýmis önnur samskipti 
mennskra við íbúa borgarinnar.  Í 
Kækjudal innst í sveitinni er álfa-
kirkja en í sögunum er m.a. sagt frá 
ferðum álfa á leið í kirkjuna og einnig 
frá giftingum mennskra stúlkna og 
huldudrengja þar.  Bæirnir Hvoll og 
Jökulsá tengjast mjög álfa- og vætta-
sögum og í Hvolshrauni / Lobbu-
hrauni búa álfar og ýmsar aðrar 
verur.

Í Sólarfjalli í Breiðuvík býr álfa-
sýslumaðurinn, í Blábjörgum sunnan 
Herjólfsvíkur býr álfabiskupinn, í 
Kolli í Kollutungum býr lítill dvergur 
og álfkonan Snotra bjó á Snotrunesi.

Þeir eru margir Álfasteinarnir, 
m.a. rétt innan við Klyppsstað í Loð-
mundarfirði, á Glettingsnesi og einn-
ig í Eiríksdal neðan Stórurðar.

Í Staðarfjalli bjó um tíma tröllkon-
an Gellivör. Ekki er vitað um uppruna 
hennar en sumar sagnir telja hana 
vera Glettu er bjó í Glettingi áður. 
Gletta átti systur sem Gríður hét en 
hún bjó í helli í Gríðarnesi sunnan 
Breiðuvíkur. Gellivör hraktist frá 
Borgarfirði eftir að hafa mistekist að 
ná mannakjöti í jólamat handa barni 
sínu og er talið að hún hafi flutt sig 
um set til Mjóafjarðar.

Skrýmslið Naddi
Naddi var óvættur í dýrslíki að 

neðan en mannslíki að ofan. Hann 
bjó í helli í Njarðvíkurskriðum og 
grandaði þar fólki er leið átti um 
skriðurnar eftir að skyggja tók. Var 
hann hrakinn í sjó fram af borgfirsku 
hraustmenni sem setti síðar upp 
kross í skriðunum „fyrir Guðs vernd á 

sér”. Stendur krossinn enn og var síð-
ast endurnýjaður árið 1954. Á honum 
er áletrun á latínu sem þýdd hefur 
verið á þessa leið í bundnu máli:

Þú sem að framhjá fer
fram fall í þessum reit.
Og Kristí ímynd hér
auðmjúkur lotning veit.
       Anno MCCCVI   (1306)

Þá má að lokum nefna hina frægu 
sögu „Móðir mín í kví, kví” en hún 
gerist íLoðmundarfirði.

Sjá má nokkrar þessara sagna og 
fleiri á  www.borgarfjordureystri.
is 

Gönguleiðir
Á Víknaslóðum eru mjög fjölbreytt-

ar gönguleiðir. Vinsælt er að fara 
í 3ja-5 daga gönguferðir og gista á 
Borgarfirði eða í skálunum í Húsa-
vík og Breiðuvík.  Ef fólk vill skoða 
svæðið vel mælum við með því að 
skipta því niður í tvær 5 daga göngu-
ferðir, norðursvæði sem nær suður til 
Breiðuvíkur og suðursvæði frá Húsa-
vík til Loðmundarfjarðar.

Hér eru grófar tillögur að ferðatil-
högun, en við mælum með því að þið 
fáið aðstoð hjá staðkunnugum því á 
þann hátt fáið þið mun meira út úr 
ferðinni.  Heimamenn hafa aðstoðað 
við skipulagningu ferða og leiðsögn 
undanfarin ár og byggja orðið á góðri 
reynslu.

Eftirfarandi tillögum mælum við 
með sem fimm daga ferð:

Ferð 1.  Norðursvæði, gist á Borg-
arfirði fjórar nætur og tvær í Breiðu-
vík.
1. Gengið í Stapavík og til Njarðvík-
ur.
2. Um Brúnavík til Breiðuvíkur.
3. Á Gletting og í Kjólsvík.
4. Um Víknaheiði til Borgarfjarðar. 
5. Gengið í Stórurð.

Ferð 2.  Suðursvæði. Gist í tvær 
nætur, á hverjum stað, Borgarfirði, 
Húsavík og Loðmundarfirði.
1. Gengið til Húsavíkur.
2. Á Álftavík.
3. Til Loðmundarfjarðar.
4. Í Loðmundarfirði.
5. Um Kækjuskörð til Borgarfjarðar. 
Ferðina mætti líka enda eða byrja á 
Seyðisfirði.

Ferð 3.  Allt svæðið. Gist í þrjár 
nætur á Borgarfirði og eina í Breiðu-
vík, Húsavík og Loðmundarfirði.
1. Í Stórurð.
2. Til Breiðuvíkur.
3. Til Húsavíkur.
4. Til Loðmundarfjarðar.
5. Til Borgarfjarðar. 

Í ferð 3 verða útundan margir 
áhugaverðir staðir eins og Stapavík, 
Kjólsvík, Glettingur og Álftavík en 
samt er farið um allt svæðið.

  
Víknaslóðir er af mörgum talið eitt 

best skipulagða göngusvæði landsins 
með mjög fjölbreyttum vel merktum 
gönguleiðum.  Æskilegt er að hefja 
hvern göngudag snemma og tilvalið 
að enda ferð saman yfir góðri máltíð.  
Við bendum því á gistingu á Borg-
arfirði bæði nóttina fyrir og nóttina 
eftir gönguferðina. Gisting í tveim 
gönguskálum á Víkum.  Góð tjald-
stæði með sturtuaðstöðu og rafmagni 
eru á Borgarfirði og tjaldstæði eru við 
skálana á Víkum.Við minnum á alla 
þá þjónustu sem fæst á svæðinu svo 
sem leiðsögn í styttri og lengri ferðir 
og aðstoð við skipulagningu göngu-
ferða. 

Göngufólki er boðið upp á kjarn-
góðan morgunmat og nesti til dags-
ins. Fjarðarborg framreiðir þjóðlegan 
kjarngóðan mat og þaðan má fá send-
an heitan mat og nesti í skálana.

Áætlunarferðir eru í Egilsstaði 
virka daga og ferðir suður á Víkur 
með fólk eða farangur eftir pöntun. 
Matvöruverslun KHB er með all-
ar nauðsynjavörur og þar er bens-
ínsjálfsali. 

Fjölmargt er hægt að gera sér til 
afþreyingar á Borgarfirði annað en 
að ganga og við hvetjum ykkur til 
að kynna ykkur það nánar.  M.a. 
eru tónleikar í Bræðslunni síðustu 
helgina í júlí, fjölskylduhátíðin Álfa-
borgarsjens um verslunarmanna-
helgina, fuglaskoðun, Kjarvalsstofa 
með ýmsar sýningar og afþreyingu 
en á www.borgarfjordureystri.is, 
er gagnlegur fróðleikur um svæðið.      

VELKOMIN Á VÍKNASLÓÐIR
Ferðamálahópurinn, Borgarfirði 

eystri www.borgarfjordureystri.is-
Helgi ArngrímsonÁlfadrottning 

Íslands býr í 
Álfaborginni, 

klettaborg nærri 
þorpinu og 

fjölmargar álfa- og 
huldufólkssögur 
tengjast henni; 

stúlkur sem giftust 
íbúum þar og ýmis 

önnur samskipti 
mennskra við íbúa 

borgarinnar.



Landið   •  �3

Á Borgarfirði eystra rekur 
Skúli Sveinsson gistiheimilið 
Borg. Gistiheimilið er í tveim-
ur húsum sem hann nefnir 
Borg og Sjávarborg. Í sumar 
hefur hann einnig tekið leik-
skólann í plássinu á leigu og 
notar hann fyrir gistirými. 

„Ég er með níu herbergi allt í allt, 
bæði með uppbúin rúm og svefn-
pokapláss í húsunum en aðeins með 
svefnpokaplááss á leikskólanum.  
Flest herbergin eru tveggja mann 
– en í sumum eru þrjú rúm, það er 
að segja, tvíbreitt rúm að neðan og 
einbreið efri koja.“

Í báðum húsunum er setustofa 
með sjónvarpi. Þar er líka eldhús 
þar sem fólk getur matreitt. Yfir 
sumartímann er þó hægt að fá 
morgunmat. Skúli segist ekki bjóða 
upp á þá þjónustu á veturna, þá sér 
hann ekki með mannskap með sér � 
enda nokkuð færra um ferðamenn. 
Gistihúsið Borg er þó opið allt árið. 

Gisting á Borg er ókeypis fyrir 
sex ára og yngri  og hálft gjald er 
fyrir sjö til fimmtán ára. Sturtuað-
staða og þvottaaðstaða í öðru hús-
inu og kostar fimm hundruð krónur 
á vél. Þar eru einnig snúrur til að 
þerra þvottinn.

Það má segja að Skúli stjani 
nokkuð við sína gesti, því hjá hon-
um er hægt að fá nesti, ef fólk ætlar 
sér í göngur um svæðið. Þá er smurt 
á morgnana áður en fólk fer af stað 
en jafnframt segist Skúli geta fært 
fólki morgunmatinn suður í Húsa-
vík og Breiðuvík.“ 

Fyrir utan að reka gistiheimili er 
Skúli leiðsögumaður fyrir göngu-
hópa og hreindýraskyttur � auk þess 
að taka að sér trússflutninga hvers 
konar. Þegar hann er spurður hver 
séu uppáhalds göngusvæðin hans í 
nágrenninu, hugsar hann sig aðeins 
um áður en hann segir: �Stóra urðin 
undir Dyrfjöllunum og Loðmund-
arfjörður.“

Borgarfjörður eystri er nyrstur 
hinna eiginlegu austfjarða en þó 
tekur ekki nema um eina klukku-
stund að aka þangað frá Egilsstöð-
um. Svæðið er þekkt fyrir mikla 
fjölbreytni í náttúrufari og menn-
ingu, auk öflugrar þjónustu fyrir 
ferðamenn. Þar eru fjölbreyttir 
gistimöguleikar, í nýlegum fjalla-
skálum Ferðafélags Fljótsdalshér-
aðs í Breiðuvík, eða Húsavík. Við 
Álfaborg er vel búið tjaldsvæði 
sveitarfélagsins og í þorpinu sem 
hvílir við fjarðarbotninn eru fjögur 
gistihús. Það nýjasta er gistiheim-
ilið Álfheimar þar sem nú gefst 
kostur á tveggja manna herbergj-
um með baði. Álfheimar hafa upp 
á að bjóða tíu rúmgóð herbergi 
fyrir fjölskyldur og einstaklinga 
sem gera kröfur um gæði og næði 
á ferðalagi um landið. 

Á Borgarfirði eystri er farfugla-
heimlið Ásbyrgi og veitingasalan 
Fjarðarborg, þar sem hægt að fá allan 
venjulegan heimilismat og mat sem er 
unninn úr hráefni frá svæðinu, einnig 
hamborgara, pítur og annað slíkt.

Ægifögur náttúra Borgarfjarðar 
er vel þekkt og þar er að finna þann 
fjallahring sem þykir með þeim feg-
urri á landinu. Það eru Dyrfjöllin, 
Staðarfjall, Skúmhöttur, Svartafell, 
Geitfell og fleiri fjöll sem mynda lit-
ríka og sérstæða umgjörð fyrir þorpið 
Bakkagerði. Í umvherfi Borgarfjarðar 
er annað stærsta Líparítsvæði lands-
ins og er Breiðuvík einna litríkust 
auk hins sérstæða fjalls, Hvítserks, 
sem finna má í Húsavík.

Fjölbreyttar gönguleiðir eru aðals-
merki þjónustu á svæðinu og rómaðar 
fyrir fegurð og fjölbreytni. Nýlega 
kom út fjórða útgáfa af gönguleiðum 
á svæðinu, sem innihldur ítarlegar 
upplýsingar um allar helstu göngu-
leiðir Borgarfjarðar og nágrennis. 
Alls eru um tuttugu ólíkar dagsferðir 
að finna á svæðinu með leiðsögn stað-
kunnugra heimamanna. Þá er boðið 
upp á lúxusgönguferðir þar sem boð-
ið er upp á fjölbreyttar veitingar úr 
hráefni frá svæðinu. Vegna þeirrar 
fjölbreytni sem er í gönguleiðunum 
getur hver og einn fundið lei við sitt 

hæfi. Nánari upplýsingar er að finna 
á www.borgarfjordureystri.is

Á Borgarfirði opnast nýjar víddir 
hvað fuglaskoðun varðar. Við smá-
bátahöfnina við Hafnarhólma er að 
finna besta aðgengi að lundabyggð 
sem fyrirfinnst á byggðu bóli. Einnig 
er þar hægt að fylgjast með æðafugli 
og ritu og sjá hinar fjölmörgu tegund-
ir fugla sem lifa í íslenskri náttúru. 
Smábátahöfnin er vottuð sem Bláf-
ánahöfn sem merkir virka umvherf-
isvitund og góða þjónustu við ferða-
menn með upplýsingum og aðstöðu 
til fuglaskoðunar.

Ævintýraland er svo sannarlega 
réttnefni á nýju rými sem búið er að 
skapa á fyrrverandi pósthúsi Borg-
arfjarðar. Þar hefur verið sköpuð heil 
veröld utan um borgfirskar þjóðsög-
ur. Enn má nefna að Kjarvalsstofa 
er opin allt sumarið. Þar er að finna 
sýningar um ævi og starf Jóhannesar 
Sveinssonar Kjarval � eins af ástsæl-
ustu listmálurum þjóðarinnar.

Gisting hjá göngugarpi 
og hreindýraskyttu

Borgarfjörður eystri

Ægifögur náttúra og góð 
þjónusta við ferðamenn

www.icelandoutdoor.is info@elftours.is www.borgarfjordureystri.is
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26.07.08
Stór tónleikar í BræðslunniEivör, Damien Rice og Magni
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VerslunarmannahelgiÁlfarborga Séns

Verið velkomin
      Borgarfjörður eystri
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Óvíða á Íslandi er að finna jafn 
heillega og fallega byggð eldri 
timburhúsa og á Seyðisfirði, 
húsa sem hafa mörg hver verið 
gerð upp og gera það að verk-
um að Seyðisfjörður er einn 
fallegasti bær á landinu – og 
hefði þó sjálf náttúran ein og 
sér getað séð til þess. 

Meðal hinna fallegu húsa er Hótel 
Aldan, sem staðsett er í þremur hús-
um. Veitingastaðurinn og móttakan 
eru í verslun Framtíðarinnar, eða 
verslun Jóns G. og með upprunaleg-
um innréttingum frá þeim tíma sem 
húsið var byggt. Gistingin er síðan 
í tveimur húsum; níu herbergi eru 
í gamla Landsbankanum sem var 
upprunalega byggður sem hótel árið 
1898 og var þá eitt glæsilegasta hót-
el landsins – þótt húsið hafi lengst 
af hýst bankastarfsemi. Síðan eru 
önnur níu herbergi í Hótel Snæfelli, 
sem var upprunalega pósthús, hýsti 
fyrsta glymskratta landsins – en er 
líklega þekktast fyrir það að þar ólst 
tónskáld Seyðfirðinga, Ingi T. Lár-
usson, upp. 

Svipmót aldamótanna
Framkvæmdastjóri Öldunnar er 

Dýri Jónsson og segir hann húsin 
öll norsk timburhús sem flutt voru 
inn í kringum aldamótin 1900. 
Yngst þeirra er líklega Snæfell sem 
er byggt 1906. Ástæðan fyrir því að 
húsin voru flutt inn voru þau að á 
öndverðri 19. öldinni var að þróast 
í Noregi ný tækni í byggingariðnaði. 
Sögunarmyllurnar tóku að framleiða 
tilbúin hús til útflutnings um allan 
heim. Seyðfirskir athafnamenn með 
mikil tengsl við Noreg gripu tæki-
færið og reistu glæsileg og afar vönd-

uð tilsniðin hús, bæði einbýlishús, 
verslanir og opinberar byggingar á 
árunum 1895 til 1922. Mörg húsanna 
standa enn og gefa bænum svipmót 
aldamótanna.

„Þessi hús hafa mörg hver verið 
gerð upp og búið er að endurvekja 
þá starfsemi sem sumumþeirra voru 
ætluð,“ segir Dýri – og á það einkum 
við Hótel Ölduna . „Það voru Sigurjón 
Sighvatsson, Seyðisfjarðarkaupstað-
ur, Byggðastofnun og Lífeyrissjóður 
Austurlands sem tóku þessi hús und-
ir sinn verndarvæng – og reistu þau 
í endurnýjun lífdaga. Markmiðið var 
að byggja upp sjálfbæra starfsemi í 
húsunum og um leið að vernda þau,“ 
bætir hann við.

Indversk mýkt og stjörnu-
bjartur himinn

En hótel Aldan er ekki aðeins 
í húsum sem eru falleg að utan, 
heldur hefur innrétting þeirra tek-
ist einkar vel. Herbergin minna 
helst á ævintýri úr Þúsund og 
einni nótt, enda hefur mestur 
textíllinn verið flutur inn frá Ind-
landi. Áferðin er hrein og mjúk og 
rómantísk, ekki síst þegar legið er 
undir dúnsæng í eðalrúmum frá 

Ragnari Björnssyni og horft upp 
í stjörnbjartan himinn í gegnum 
þakglugga ofan við rúmstæðið. 

Dýri lætur vel yfir rekstri hót-
elsins. „Það hefur gengið mjög vel. 
Enn sem komið er fara kraftur 
og hýra sumarsins þó í að byggja 
upp og laga húsin. Þótt mikið hafi 
verið endurbætt er nóg eftir enn. 
Það þarf að taka húsin í gegn að 
utan.“ 

Dýri leigir og rekur Hótel Öld-
una af húseignafélaginu, ásamt 
félaga sínum, Klas Poulsen, en 
húsfélagið er ekki einhver lokaður 
kassi, heldur geta allir sem vilja  
koma að uppbyggingu hótelsins og 
sögulegra bygginga keypt sig inn í 
húseignafélagið. En hvernig komu 
Dýri og Klas að rekstrinum? 

Lokaverkefni sem varð að 
framtíðarstarfi

„Við vorum að gera lokaverkefni 
við háskóla í Danmörku og fréttum af 
því að það vantaði viðskiptaplan við 
þetta hótel. Við ákváðum að breyta 
verkefni sem við vorum komnir af 
stað með yfir í Hótel Öldu. Þetta átti 
bara að vera skólaverkefni, en áður 
en skólanum lauk, vorum við bún-
ir að skrifa undir samninga hér og 
opna hótel. Síðan héldum við aftur 
til Danmerkur til að verja verkefnið 
okkar og sögðum: „Jú, þetta gengur 
ágætlega.“ Þetta fannst Dönum alveg 
með ólíkindum.“

Sem fyrr segir er veitingastað-
urinn í húsi Framtíðarinnar. Þar 
leggja þeir dýri og Klas áherslu á 
að nota austfirskt hráefni, ekki síst 
frá sjómönnunum á Seyðisfirði. „Hjá 

okkur er ört breytilegur matseðill,“ 
segir Dýri. „Hann fer eiginlega eftir 
því hvað okkur býðst hverju sinni. 
Það getur verið steinbítur í dag, lúða, 
silungur, lax eða humar á morgun og 
svo framvegis – en á haustin er það 
svo hreindýrið. Auk nauta-, lamba- 
og hvalkjöts, bjóðum við líka stund-
um upp á svartfugl, endur eða aðra 
villta fugla frá austurlandi. Við not-
um þessi austurlands gæði.“

Gæði austurlands í stórbrotnu – en rómantísku – umhverfi
Hótel Aldan á Seyðisfirði er einkar fallegt hótel með fyrsta flokks veitingahúsi

Á Seyðisfirði um 730 manns. 
Helsti atvinnuvegur þar er 
sjávarútvegur – en á seinustu 
árum hefur ýmis þjónusta við 
ferðamenn aukist töluvert. 
„Menn hafa verið að leita leiða 
til að auka fjölbreytni í störfum 
– en það hefur fækkað töluvert 
störfum sem eru tengd sjáv-
arútvegi og eitthvað verður að 
koma í staðinn,“ segir ferða- 
og menningarmálafulltrúinn 
á staðnum, Aðalheiður Borg-
þórsdóttir. „Við erum með 
Aldamótabæinn, menning-
artengda ferðaþjónustu sem er 
klasasamstarf á sviði ferða- og 
menningarmála og byggir á 
hugmyndafræði að nýta gömul 
hús og gefa þeim nýtt hlutverk, 
annað hvort undir menning-
ar- eða ferðaþjónustu. Okkur 
vantar bara fjármagn – og ég 
lýsi hér með eftir því. Ef ein-
hver situr á gullkistu og vill 
láta fé af hendi rakna þá getum 
við lengi tekið við.“

Aðalheiður segir gott að búa á 
Sehyðisfirði. Þar sé mjög góð þjón-
usta við íbúa, bæði góður leikskóli 
og grunnskóli, auk þess sem nú er 
stefnt að því að ljúka byggingu nýs 
grunnskóla – en sá gamli er að hluta 
til ennþá í gamla skólahúsnæðinu 
frá 1907. „Hér er sundhöll, byggð af 
Guðjóni Samúelssyni, ein af fáum 
innilaugum á landinu, með sauna 
og heitum pottum. Hér er stórt og 
myndarlegt íþróttahús með líkams-
ræktarsal og þar er gott leiksvæði 
fyrir börn, bæði fótboltavöllur og 
sparkvöllur.“

Kajakar og fjallahjól
Tjaldstæðið er mjög nælágt íþrótta-

húsinu � en á Seyðisfirði er auðvitað 
allt í göngufæri. Þar eru góð hótel og 
ákaflega skemmtilegt farfuglaheim-
ili. Þar er líka níu holu golfvöllur og  
ágætis verslun sem þjónustar ferða-
menn.

Hvað afþreyingu varðar, segir Að-
alheiður: „Það er hægt að fara í ka-
jaka- og fjallahjólaleiðangur. Síðan 
er hægt að fara í gönguferðir á eigin 
vegum, en einnig hægt að fá leiðsögu-
menn ef fólk vill. Í Skálanesi hefur 
átt sér stað mikil uppbygging á und-

anförnum árum og þar er góð aðstaða 
til fuglaskoðunar. Þangað er hægt að 
keyra alla leið á góðum bíl, fjórhjóla-
drifnum, háum bíl þar sem keyra þarf 
yfir eitt vað. En það er líka gaman að 
ganga hluta af leiðinni. Hér eru stik-
aðar gönguleiðir um allt og hægt að 
fá gönguleiðakort í Upplýsingamið-
stöðinni.“

Á sviði menningarmála er mikil og 
fjölbreytt starfsemi á Seyðisfirði. Þar 
má nefna tónleika sem verða í Bláu 
kirkjunni á miðvikudagskvöldum frá 
9. júlí til 21. ágúst. Það er hægt að 
fara í Tækniminjasafnið sem er opið 

alla daga og í Skaftfell menning-
armiðstöð þar sem sömuleiðis er opið 
alla daga. Þar eru alltaf myndlist-
arsýningar í gangi, jafnframt því sem 
hægt er að setjast niður á kaffihúsinu 
þar og skoða bækur eftir myndlist-
armanninn Dieter Roth.

Sumarhátíð unga fólksins
Sumarhátíðin á Seyðisfirði, 

LUNGA - Listahátíð ungs fólks verð-
ur að þessu sinni haldin 14-20 júlí 
með mjög fjölbreyttri dagaskrá. „Á 
hátíðina kemur ungt fólk alls staðar 
að úr heiminum – en við myndum 

gjarnan vilja fá fjölskylduna með til 
að sjá hvað unga fólkið er að gera,“ 
segir Aðalheiður. „Á þessari hátíð eru 
listasmiðjur sem við erum ákaflega 
stolt af. Krakkarnir eru í listasmiðj-
um alla vikuna og hátíðinni lýkur 
með uppskeruhátíð ti að sýna afrakst-
urinn. Við fáum þekkta listamenn til 
að stýra listasmiðjunum. Krakkarnir 
vinna til dæmis teiknimyndasögur 
með Hugleiki Dagssyni og hanna föt 
með Söru í Nakta apanum. 

Á kvöldin verða ýmsir viðburðir, 
tónleikar, hönnunarsýning, lopp-
umarkaður og messa, tónverk eftir 
ungan Austfirðing sem verður flutt 
á hátíðinni. Ljósmyndasýnig sverður 
opnuð og ungir nýútskrifaðir mynd-
lsitarmenn verða í bókabúðinni. Það 
er mikil gerjun í gangi. Á okkar veg-
um  verða um tvö hundruð ungmenni 
og kennarar hér þessari viku � fyrir 
utan þá sem koma á hátíðina sjálfa 
en hingað til hafa komið þrjú til 
fjögur þúsund gestir á hana. Eitt af 
verkefnunum á hátíðinni köllum við 
„Lunga Evrópu.“ Í því felst að krakk-
ar frá öðrum Evrópulöndum koma til 
að taka þátt í henni. Að þessu sinni 
verða hér krakkar frá Finnlandi og 
Eistlandi. 

Eftir að LUNGA lýkur verður 
Smiðjuhátíð í Tækniminjasafninu frá 
25. til 27. júlí. Þá koma handverks-
menn víða að til að kenna og sýna 
eldsmíði og alls konar handverk. Þar 
fyrir utan er dagskrá, ball, matur 
og ýmis skemmtilegheit. Við viljum 
endilega hvetja fólk til að taka þátt 
í þessum smiðjum. Það er ýmislegt 
fleira sem hægt er að sjá og heyra á 
Seyðisfirði og ég bendi fólki á upplýs-
ingamiðstöðina hér í bænum. Hún er 
mjög góð.“

Menning, útivist, 
sumarhátíð og smiðjuhátíð
Það er nóg framboð af afþreyingu fyrir alla sem heimsækja Seyðisfjörð
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Á Austurlandi er að finna heillandi 
náttúru frá jökli til strandar; víð-
áttumikla sanda og gróna dali 
með skóglendi, eyðifirði, heitar 
laugar og tæra fjallalæki, fagra 
fossa og spegilslétta firði með 
hreinum fjörum. Ströndin er vog-
skorin fjöll ganga í sjó fram – svo 
oft á tíðum er eins og aðeins fugl-
inn fljúgandi og þeir sem stunda 
sjóinn fái að njóta. 

Úr þessu hafa Fjarðaferðir á 
Norðfirði bætt að einhverju leyti, 
því þar er boðið upp á sannkallaðar 
ævintýraferðir á sjó, ásamt sérferð-
um fyrir hópa, til dæmis sjóstöng og 
grillferðir. Og að sjálfsögðu heitir 

báturinn Skrúður og hefur pláss fyrir 
allt að sextíu og fimm manns.

Fjarðaferðir bjóða upp á ferðir frá 
Norðfirði yfir sumartímann og er 
lagt af stað frá bryggjunni í miðbæ 
bæjarins. Siglt er eins nærri landi 
og kostur er, svo farþegar njóti út-
sýnisins og náttúrufegurðarinnar 
sem best, farið inn á fallegar víkur 
og voga, skygnst inn í hella, farið að 
fuglabjörgum og bergið skoðað. 

Hvalstöð og draugasögur
Einn af forsvarsmönnum Fjarða-

ferða er Hlífar Þorsteinsson. Þegar 
hann er spurður nánar út í leiðina 
sem silgd er, segir hann hinar daglegu 
siglingar vera um Norðfjarðarflóa og 

siglt sé inn í eyðifirðina Hellisfjörð 
og Viðfjörð.“ Ætli Hellisfjörður sé 
ekki hvað frægastur fyrir það að þar 
er var gömul hvalstöð um aldamótin 
1800/1900. Í dag á Sigurjón Sighvats-
son jörðina Hellisfjörð. 

Viðfjörður er þekktastur fyrir 
draugasögur úr verkum Þórbergs 
Þórðarsonar og ef vel viðrar til þess, 
segjum við stundum draugasögur. 
Sem dæmi um mikilvægi Viðfjarðar 
hér áður fyrr, þá lágu samgöngur til 
Norðfjarðar þar um áður en vegur var 
lagður um Oddsskarð. Þá var keyrt í 
Viðfjörð og síðan farið á báti til Norð-
fjarðar. En það er nokkuð um liðið síð-
an það var og byggð lagðist alfarið af í 
þessum fjörðum í kringum 1955.“

Austasta byggða bólið
„Síðan er siglt áfram út með Barð-

snesinu. Þar er farið inn á fallegar 
víkur og voga, fugla- og dýralífið 
skoðað og rifjað upp hvernig sjórinn 
var sóttur frá þessum stöðum hér 
áður fyrr. Eftir það er siglt út fyr-
ir Norðfjarðarhornið sem einnig er 
nefnt Barðsneshorn þar sem men 
sjá út á opið Atlantshafið, suður á 
Gerpi sem er austasti oddi landsins 
og norður á Dalatanga sem er aust-
asta byggða ból á landinu � og alveg 
norður á Gletting þar sem veðurskil 
eru gjarnan, enda þeirra getið í veð-
urfréttum. Næst er siglt þvert yfir 
Norðfjarðarflóann, undir Norðfjarð-

arnípu sem er hæsta standberg úr 
sjó á landinu. Svo er haldið áfram 
og komið við í Páskahelli og þaðan 
áfram inn Norðfjörð aftur. Þessi ferð 
tekur tæpa tvo tíma.“ 

Fyrir utan slíkar ferðir, bjóða 
Fjarðaferðir upp á ferðir sem eru 
sniðnar að þörfum hvers og eins.„Þar 
er boðið upp á grillferðir og veisluferð-
ir, til dæmis er hægt að fá veitingar 
um borð, eða fara inn í Mjóafjörð þar 
sem hægt er að fá veitingar í gisti- og 
veitingahúsinu Sólbrekku. �Þangað 
liggur leiðin oft í sérferðum, þar sem 
kíkt er á þetta litla samfélag og boðið 
upp á allskyns veitingar og sögur af 
lífinu þar,“ segir Hlífar. 

Einn af þeim stöðum sem gam-
an er að staldra við á þegar 
ferðast er um austurland, er 
Reyðarfjörður. Þar er ýmislegt 
hægt að gera sér til dundurs 
og eiginlega ekki hægt annað 
en að skoða hið skemmtilega 
Stríðsminjasafn. Þar fyrir utan 
er gaman að fara í sjóstöng 
í firðinum, eða bregða sér á 
hestbak � að ekki sé minnst á 
hinar f ínu gönguleiðir sem þar 
eru. 

Og það er hægt að láta fara vel um 
sig á Fjarðarhóteli á meðan dvalið er 
á Reyðarfirði. Fjarðarhótel var fyrst 
opnað árið 1999 en var nýlega tekið í 
gegn og eins og hótelstjórinn, Sveinn 
Friðrik Jónsson, segir þá er Fjarð-

arhótel hreint út sagt, fullkomið hót-
el � og opið allt árið. 

Í Fjarðarhóteli eru tuttugu her-
bergi, sem eru bæði falleg og þægi-
leg. Nú er nýlokið við að skipta um 
rúm í öllu hótelinu, svo bæði rúm og 

sængurfatnaður 
er í fyrsta klassa. 
Öllum herbergjum 
fylgir baðherbergi, 
sjónvarp með fjölda 
sjónvarpsstöðva, 
auk þess sem þar 
er nettenging. 

V e i t i n g a s a l -
urinn í Fjarðarhót-
eli tekur fimmtíu 
manns í sæti og 
hótelið hefur að 
sjálfsögðu fullt vín-

veitingaleyfi. Einnig er þar lítil setu-
stofu á efri hæðinni þar sem notalegt 
er að setjast niður þegar líða fer á 
kvöldið og fá sér kaffi og eitthvað 
fleira ef þess er óskað.

Þegar Sveinn er spurður út í mat-

seðilinn, segir hann Fjarðarhótel 
bjóða upp á a la cart matseðill. �Á 
honum eru þrír forréttir, þrír fisk-
réttir, fjórir kjötréttir og þrír eft-
irréttir. Síðan erum við með hreindýr 
allt árið.“

Fjarðarhótel er fallegt hótel og allt 
umhverfi þess til fyrirmyndar. Þegar 
Sveinn er spurður hvernig reksturinn 
hafi gengið, segir hann: „Fyrstu þrjú 
árin gekk reksturinn dapurlega en 
síðan hefur þetta farið batnandi með 

hverju árinu og er núna orðinn alveg 
ágætur. Við höfum ekki yfir neinu 
að kvarta í þeim efnum.“ En hvað 
er hægt að gera fyrir utan að ganga, 
fara í sjóstöng, hestbak eða skoða 
Stríðsminjasafnið?

„Ég vil leggja áherslu á göngu-
leiðirnar hér,“ segir Sveinn. „Það er 
mikið af þeim og þær eru mjög vel 
merktar. Það er líka dálítið um að 
fólk dvelji hjá okkur í nokkra daga 
vegna þess að í nágrenni við okkur 
eru margt að sjá og skoða. Þar vil 
ég til dæmis nefna, Sjóminjasafnið 
á Eskifirði, Náttúrugripasafnið á 
Neskaupsstað – að ekki sé minnst á 
Steinasafn Petru í Stöðvarfirði, safn 
sem enginn ætti að láta framhjá sér 
fara. Það er nóg við að vera hér fyrir 
fólk vill staldra við.“

Austfjarðaleið er eitt elsta 
rútufyritæki landsins og byggir 
á þeim grunni þegar Kaupfélag 
Héraðsbúa fór að flytja vörur 
og fólk eftir því sem vegir voru 
lagðir á austurlandi. Árið 1962 
ákváðu bílstjórar hjá Kaup-
félaginu að kaupa fólksflutn-
ingadeild félagsins og stofna 
Austfjarðaleið. „Við erum með 
kennitölu eins og Trygginga-
miðstöðin, Sildarvinnslan og 
fleiri rótgróin fyrirtæki,“ segir 
framkvæmdastjóri Austfjarða-
leiða, Hlífar Þorsteinsson og 
bætir við: „Á tímum þar sem 
fyrirtæki eru alltaf að skipta 
um kennitölur, erum við mjög 
stolt af því.“

Austfjarðaleið á sér ekki einungis 
langa sögu, heldur er hún af mörgum 
ástæðum æði merkileg. Fyrirtækið 
hefur aldrei lent í því að slys verði 
í ferðum þess og af því eru forsvars-
menn Austfjarðaleiða að vonum stolt-
ir, enda segir Hlífar: �Við leggjum 
metnað okkar í að slíkt gerist ekki. 
Við leggjum okkur fram um að útbúa 
bílana vel, skoða vel þær leiðir sem 
við erum að fara og gefa okkur tíma 
til að keyra þær.� 

Sæti með viðurkenndum 
þriggja punkta örygg-
isbeltum

Austfjarðaleið starfar allt árið og 
hefur frá upphafi haldið uppi áætl-
unarferðum um austurland. Hlífar 
segir misjafnt  eftir tímabilum hversu 
stórt svæði það spanni, en að á viss-
um tímum spanni það svæðið frá Ak-
ureyri, suður á Hornafjörð. 

„Við erum með þrettán bíla eins 
og er og höfum núna verið í risastóru 
verkefni fyrir Bectel við uppbyggingu 
álsvers í Reyðarfirði. Þegar stóð til að 

ráða okkur í vinnu fyrir Bectel var 
gerð umfangsmikil úttekt á fyrirtæk-
inu hjá okkur. Þá var, meðal annars, 
kafað af ýtrustu nákvæmni í sögu 
Austfjarðaleiða. Þess vegna vitum við 
að við eigum slysalausa sögu. 

Eitt af því sem við höfum lagt ríka 
áherslu á, er að henda ekki bara 
einhverjum öryggisbeltum í bílana 
okkar eins og gert hefur verið við 
suma hópferðarbíla, heldur höfum 
við keypt sæti með viðurkenndum 
þriggja punkta öryggisbeltum.“ 

Svara kröfum um meng-
unarstuðla

�Þegar horft er á mengunarþáttinn 
sem er alltaf talsverður frá svona bíl-
um, þá höfum við lagt metnað okkar 
í að kaupa mengunarminnstu bíla 
sem völ er á, á hverjum tíma. Frá 
því að settir voru mengunarstuðlar 
á bíla í Evrópa, höfum við alltaf átt 
einhverja af þeim bílum sem koma 
á markaðinn samkvæmt nýjasta 
mengunarstuðli hverju sinni.“

Dekkin eru það sem tengir bíla við 

jörðina og við leggjum okkur mik-
ið fram um það að hafa rétt dekk 
við réttar aðstæður. Dekk, valda, 
til dæmis, mengun og orkutapi ef 
of lítið loft er í þeim. Eins veldur 
dekkjamunstrið loftmótstöðu þeg-
ar dekkjum er snúið, þannig að við 
reynum að velja okkur munstur sem 
hentar á sumrin og sama á við vet-
urna. Þá reynum við að keyra lítið á 
nagladekkjum, en vera þess í stað á 
loftbóludekkjum eða míkróskornum 
dekkjum, þannig að ekki sé verið 
að tæta upp malbikið og auka á svi-
frykið. Engu að síður tryggjum við að 

munstrið sé gott – og þar með grip 
við veginn.“ 

Föst áætlun og hópferðir 
hvert sem er

Áætlunarferðir Austfjarðaleiða 
eru nokkuð þéttar – og hægt að nýta 
þjónustu þeirra nánast hvert sem 
hugurinn stefnir á firðina á mið-
austurlandi. Fastar áætlunarferðir 
eru á milli Norðfjarðar og Egilsstaða 
og er þá ekið í gegnum Eskifjörð og 
Reyðarfjörð. Frá mánudögum til 
föstudaga eru fimm ferðir frá Norð-
firði til Reyðarfjarðar, klukkan 07.40, 
09.00, 12.00, 15.45 og 17.00. Tvær af 
þessum ferðum fara alla leið til Eg-
ilsstaða, eða ferðirnar klukkan 07.40 
og 15.45.  Á laugardögum eru tvær 
ferðir, sem fara til Egilsstaða, klukk-
an 07.40 og 15.45. Til baka fara tvær 
ferðir frá Egilsstöðum til Norðfjarðar, 
klukkan 09.30 og 17.20, með viðkomu 
á Reyðarfirði og Eskifirði. Einnig er 
ferð frá Reyðarfirði til Norðfjarðar 

klukkan 14.30.  
 Austfjarðaleið er einnig með áætl-

un milli Breiðdalsvíkur og Egilsstaða 
á virkum dögum og gengur sú áætlun 
innan hinnar nýju Fjarðabyggðar. 
Viðkomustaðirnir frá Breiðdalsvík 
eru Stöðvarfjörður, Fáskrúðsfjörður 
og Reyðarfjörður. Á þessari áætlun 
er farið klukkan 09.30  og 17.20 frá 
Egilsstöðum, en seinni ferðin endar 
á Stöðvarfirði. Frá Breiðdalsvík er 
farið klukkan 07.00 til Egilsstaða, 
en klukkan 13.15 frá Stövarfirði til 
Reyðarfjarðar. Nánari upplýsingar 
eru á www.austfjardaleid.is

En Austfjarðaleið er ekki einung-
is í áætlanaferðun, því fyrirtækið er 
í talsvert miklum akstri fyrir Alcoa 
sem á og rekur álverið í Reyðarfirði. 
„Síðan erum við með hópferðir hvert 
á land sem er, og jafnvel til Evrópu,“ 
segir Hlífar. „Uppistaðan er þá við-
skipti við ferðaskrifstofur, íþrótta-
félög, félög eldri borgar – og hin ýmsu 
starfsmannafélög.“

Slysalaus saga á einni og sömu kennitölunni
Austfjarðaleið hefur starfað í fjörutíu og sex ár á erfiðustu fjallvegum landsins og fyrir 
kröfuhörðustu fyrirtækin á seinustu árum

Firðir fullir af sögum
Fjarðaferðir í Fjarðabyggð bjóða upp á ævintýraferðir 
um eyðifirði þar sem áður var iðandi mannlíf

Fjarðarhótel

Fyrsta flokks gisting og gómsætur matseðill
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Við göngum úr hlaði á Barð-
snesi, út túnið og síðan snögga 
móana út með sjó. Fljótlega 
erum við komin út að Skarfa-
tanga, sem er eyja á flóði, en 
vætt útí hann á fjöru. Hann 
iðar af fuglalífi eins og strönd-
in öll. Skarfatanginn er einn af 
mörgum á Austfjörðum. Ör-
nefnið vitnar um aðra tíma og 
munu fimbulfrost og ísar vet-
ursins 1918 hafa eytt skarfa-
varpi á þessu svæði að sögn 
gamalla manna. Það telst til 
tíðinda að finna skarfshreiður 
á Austurlandi nú, en oft sjást 
ungir dílaskarfar tylla sér á 
tanga eða stapa. Hér opnast 
mikilfengleg útsýn til Rauðu-
bjarga, sem magnast í sól-
skyni þegar sólargeislarnir og 
litskrúðugt líparítið sem get-
ur spannað allan litaskalann 
vinna saman.

Hver vogur og skvompa ber sitt 
nafn og áður en varir erum við kom-
in út að Máríuveri og Máríuversbás. 
Í Máríuverinu eru mjög gamlar út-
gerðarrústir, og gefur nafn staðarins 
hugmyndafluginu lausan taum, þar 
sem ekkert er í skráðum heimildum 
að finna um staðinn. Nafnið, helgað 
Máríu guðsmóður, vísar þó til þess, 
að versins hafi fátæklingar notið á 
einhvern hátt.

Skammt utan við Máríuversbás 
gengur Hellisfjörukambur fram í sjó 
og lokar Hellisfjöru. Kamburinn er 
tröllahlað og varpstaður ritunnar 
sem situr þar í þverhníptum klettum 
með unga sína fram í ágúst. Í Hellis-
fjöru er einstaklega fallegt stuðlaberg 
og þar opnast kolaæðar. Norðfjarð-
arkolin voru rannsökuð með tilliti til 
námavinnslu um 1900 en reyndust 
ekki nógu orkurík. Hér mætast blá-
grýti og líparít, en utan við Hellis-
fjöru eru Rauðubjörg, rauðgullin og 
undir þeim hvít malarfjara. Björgin 
eru nálægt miðju Barðsneseldstöðv-
ar, megineldstöðvar sem að stærstum 
hluta er neðansjávar. Það er auðvelt 
að komast niður í fjöruna á mörkum 
Hellisfjöru og Rauðubjarga, þar eru 
oft nokkrar kollur á hreiðrum og 
hægt að komast í návígi við múkkann 
sem spýr ef honum finnst of nærri sér 
vegið. Í björtu veðri er hreint ótrúlega 
fallegt undir Rauðubjörgum og mikið 
fuglalíf.

Utan við Rauðubjörg er Innra-
Móanef og utan þess fimm básar. 
Einn þeirra heitir Duggarabás sem 
fékk heitið af því, að í lækjarsprænu 
sem ofan í hann rennur, sóttu erlend-
ir skútusjómenn drykkjarvatn. Utar 
á nesið, á Ytra-Móanefið liggur svo-
kölluð Naumagata. Neðan hennar er 
sums staðar bratt ofan í bása og hún  
getur verið hörð og hættuleg í þurru 
veðri. Best er að ganga út á Hornfont 
frá Mónesskarði.

Yfir Mónesskarð
 Upp úr Rauðubjargafjöru er farið 

sömu leið til baka. Leiðin liggur síðan 
upp með Rauðubjörgum sem hækka 
talsvert til N-austurs og nú blasir 
litadýrðin við ofan frá. Gengið er um 
líparítmela með fallegum blóma- lyng 
og stararbrúskum. Þar sem björgin 
byrja að lækka aftur er minni gróð-
ur en vel formaðar melarendur taka 
við. Héðan er stefnan tekin í Mónes-
skarð. 

Úr skarðinu liggur leiðin niður 
bratta líparítskriðu á Mónesið. Í 
henni er talsvert af biksteini og veð-
urbarðir blómbrúskar. Mónesið er 
slétt og grasi vaxið, þar er af og til 
nokkuð kolluvarp, en það  hverfur 

alveg sum ár af ókunnum orsökum. 
Þar spila líklega saman skolli og veð-
urfar.

Af Nesinu er hægt að ganga suður 
á Selasand á fjöru, en fara þarf fyrir 
forvaða. Á Selasandi og víðar austan 
við Horn má sjá seli í sínu eðlilega 
umhverfi. 

Við ætlum hinsvegar að ganga til 
N-austurs og förum niður í Mónes-
fjöruna af nesoddanum, en fjaran ber 
þess merki að mikið hafi gengið á hjá 
náttúruöflunum við smíði hennar.

Takmarkið – steingerfingar
Hingað er langbest að fara á há-

fjöru og öruggast að ganga fjærst 
bergstálinu sem gnæfir yfir í öllum 
regnbogans litum. Úr því hrinur tals-
vert af grjóti.

Það er ævinlega gaman að lalla um 
fjörur og þarna taka þær sífelldum 
breytingum. Út af Marteinsbás norð-
an við Mónesfjörur er skerið Skarf-
höttur. Blágrýtisbrík, Marteinsbrík 
sker sundur líparítið og gengur fram 
í sjó. Yfir hana þarf að komast og gott 
er að hafa meðferðis spotta til þess 
að bregða um stein til þess að styðja 
sig við. Utan við Marteinsbrík erum 
við komin í undraland fjörunnar sem 
liggur útundir ysta enda Horns. Fjar-
an geymir kynjamyndir í margbreyti-
legu bergi og smásteina er þar að 
finna í öllum regnbogans litum. 

Eftir stutta göngu erum við komin 
út að steingerfingum, stórum trjám 
sem standa keik í vaxtarstöðu í kola-
lagi í seylingarhæð yfir fjöruborði. 
Þetta eru koluð tré allt að 80 cm í 
þvermál og um 13 milljón ára göm-
ul, elstu gróðurleifar á Austurlandi. 
Þessir sveru stofnar eru svo sann-
arlega ljóslifandi tákn um vænleg 
vaxtarskilyrði á Íslandi fyrir æva-
löngu. Hér er hægt að gleyma stund 
og stað.

Við erum stödd í ríki Barðsneseld-
stöðvar, sem fæddi af sér líparíthallir 
sem ná allt frá Hornfonti og inn svo-
kallaða Síðu í átt til Sandvíkur og 
auk þess fágætt fjöruskraut. Úr ystu 
fjörum sést út á Hornfont og Gull-
þúfuvita á Gullþúfu. 

Þegar nóg er skoðað skal haldið til 
baka sömu leið uppí Mónesskarð 

Út á Hornfont og upp í 
Skollaskarð

Það er greið ganga úr Mónesskarði 
út á Hornfont. Enn einu sinni bið 
ég fólk um að sína aðgæslu og fara 
ekki of naumt fram á brúnir því víða 
er gropið berg og gróður slútir yfir 
hengiflug. 

Af Hornfonti sést beint niður á 
Gullþúfu og utan við hana skerið 
Kepping. Á Fontinum eru sérkenni-
legar líparítflögur sem standa upp á 
rönd og mikilfenglegt útsýni. Litlu 

norðar er Hornstapi sem er í raun 
tröllkarlinn Gerpir. Hann dagaði þar 
uppi eftir að Þorleifur Kristni í Vöðla-
vík hrakti hann ásamt skylduliði úr 
hellum sínum með gylltan kross að 
vopni.

Ganga frá Fonti, upp Hornseggjar, 
upp á Vatnshól og niður í Skollaskarð 
er ein allsherjar augnaveisla. Fjöl-
lita líparíthallir, gil, stapar, strýtur, 
fuglalíf og undir fótum syngur líparít-
möl og líparíthellur. Á Vatnshól sem 
er 253 metrar að hæð er eitthvert 
mesta víðsýni við austurströndina. Á 
toppi hans er gott að tylla sér í mjúk-
an mosa, teygja sig í kaffibrúsann og 
njóta fjalla, fjarða og víkna allt frá 
Gerpi í suðri til Glettings sunnan 
Borgarfjarðar í norðri. 

Skollaskarð – að Bæj-
arstæði

Af Vatnshól er gengið niður í 
Skollaskarð. Þjóðsögur sem Dr. Björn 
Bjarnason frá Viðfirði skráði og lesa 
má um í  Sagnakveri hans  segja frá 
viðskiptum Vættar nokkurrar sem 
bjó sunnanvert í Skarðinu og Barða 

landnámsmanns sem bjó að Barð-
snesi sem nú er kallað að Bæjarstæði. 
Deildu þau mest um hlutdeild í sel-
veiði og þótti Vættinni Barði of stór-
tækur í löndum sínum. Segir þar svo 
frá viðskiptum þeirra.

Nótt eina dreymir Barða að dökkan 
skýflóka dregur upp undan Skolla-
skarði og úr verður feykilega stór-
vaxin kona sem bendir ógnandi á bæ 
hans. Hann hrekkur upp, snarast á 
dyr og sér þá skessuna sitja á fells-
brúninni og bisa við að spyrna stóru 
stykki úr hörmrunum. Grípur hann 
þá rekuspaða sinn og hleypur til fjalls. 
Þegar hann mætir skriðunni stingur 
hann niður rekunni og stöðvar hana 
rétt ofan við túngarðinn, þar sem enn 
má sjá ummerkin. Flutti þá Barði bæ 
sinn og seinna sömdu þau frið. Dr 
Björn getur þess einnig í Sagnakveri 
sínu að fyrrum hafi þeir sem bjuggu í 
nágrenni Skollaskarðs trúað á tilvist 
illvættarins Skolla nokkurs konar 
Grýlu, sem börn voru hrædd með. 

Á sólbjörtum degi er ægifagurt 
að horfa úr Skollaskarði á litskrúð 
hamrahallanna suður með Síðu og 
fagurlega hefur Vættin mótað berg-
ið í skarðinu þegar hún hratt af stað 
skriðunni til þess að verja lönd sín. 
Í urðum suður með Síðu er talsvert 
af lunda. Í Hesti, áberandi berg-
gangi sem liggur út í sjó og sést vel 
úr Skollaskarði, er einnig talsvert 
af svartfugli sérstaklega álku. Ekki 
er fært niður úr skarðinu að aust-
anverðu. Í urðarbotni undir skarðinu 
Norðfjarðarmegin er líklegt að við 
rekumst á tófugreni, en hér er næst-
um árviss bústaður skolla. Úr þeim 
botni er gengið niður eftir umræddri 
skriðu að bæjarrústunum

Rústirnar á Bæjarstæði voru 
kannaðar af fornleifafræðingum 
fyrir nokkrum árum og gerð á þeim 
öskulagarannsókn, sem benti til þess 
að þær væru mjög fornar. Ekkert er 
til skráð um þær utan þjóðsögunnar. 
Þess ber að geta að Landnáma telur 
Freystein Fagra landnámsmann búa 
á Barðsnesi og Barði er einungis þjóð-
sagnapersóna.

Héðan er hringnum lokað og stutt 
til bæjar á Barðsnesi. Þessi leið er 
ekki löng í kílómetrum talið, en heill 
dagur er algert lágmark í þennan 
hring, allavega þegar sól skín í heiði. 

Ína Gísladóttir

Barðsnes – hjarta Gerpissvæðisins
Frá Barðsnesbæ að Rauðubjörgum

Hornfontur  undir Gullþúfa og G-viti, utar skerin Keppingur

Hér vantar bara eitthvað þarflegt til þess að hala upp á bakkann ÍG N 6

Þangker var þrautalending innan við Gerðislendinguna Í.G.
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Á Egilsstöðum er æði vel útbú-
in Íþróttamiðstöðin með stór-
glæsilegri sundlaug, þar sem 
ungir sem aldnir geta notið 
þeirrar veðurblíðu sem prýð-
ir austfirðina flesta daga yfir 
sumartímann. En það er ekki 
bara sundlaugin sem er opin 
gestum og gangandi, heldur 
geta gestir og gangandi nýtt 
sér þá aðstöðu sem boðið er 
upp á í íþróttahúsinu sjálfu. 

�Hér er frábær aðstaða fyrir þá sem 
vilja æfa þrek í Héraðsþreki,� segir 
Hreinn Halldórsson framkvæmda-
stjóri íþróttamannvirkja á Egils-
stöðum. Og ekki eru tækin af verri 
endanum, því eins og Hreinn segir, 
þá eru þetta  �tæki eins og notuð eru 
í World Class.� Héraðsþrek opnaði 
í október 2004 og er salurinn afar 
skemmtilegur með útsýni yfir sund-
laugina, bæinn og til fjalla. 

Sjálf sundlaugin er tuttugu og 
fimm metrar á lengt tólf og hálfur 
á breidd, með smá barnalaug � sem 
Hreinn segir að sé reyndar mjög vin-
sæl af fullorðnu fólki  þegar sól skín í 
heiði. Einnig er þar sæmilega stór og 
skemmtileg rennibraut, tveir heitir 
pottar og er annar með nuddi.

„Það má segja að Íþróttamiðstöðin 
sé helsti viðkomustaður hins almenna 

ferðamanns hér,� segir Hreinn.  Það 
hafa flestir þörf fyrir að fríska sig upp 
á ferðalögum og héðan er mjög stutt í 
tjaldstæði bæjarins.�

Hreinn bætir því við að í Íþrótta-
miðstöðinni sé einnig íþróttasalur 
þar sem fók geti fengið sér tíma í 
ýmsum greinum, til dæmis badmin-
ton � og auðvelt að komast að þar sem 
hægt sé að skipta íþróttasalnum nið-
ur í þrjá Sali. 

Aðspurður um hvernig ferðamenn 
hafi nýtt sér aðstöðuna á Egilsstöð-
um, segir Hreinn: �Sundlaugin hefur 

verið ágætlega nýtt, en þreksalurinn 
eitthvað aðeins minna � en hann 
stendur alltaf opinn og er opinn á 
sama tíma og sundlaugin.“

Opnunartímar í sumar eru frá 
06.00 til 21.30 á mánudögum, mið-
vikudögum og föstudögum, frá 06.30 
til 21.30 á þriðjudögum og fimmtu-
dögum og um helgar er opið frá 
10.00 til 19.00. Nánari upplýsing-
ar um Íþróttamiðstöðina og öll þau 
skemmtilegheit sem hægt er að njóta 
á Egilsstöðum og nágrenni er að finna 
á www.fljotsdalsherad.is

Í hjarta bæjarins á Egils-
stöðum, nánar tiltekið á 
Tjarnarbraut 3 (við hliðina 
á Café Nielsen) er Gistihús 
Olgu, sem rekið er af Olgu 
Ólu Bjarnadóttur. Húsið er 
nýuppgert einbýlishús en 
það er eitt af elstu húsunum 
á Egilsstöðum og í kringum 
það er afar fallegur, gróinn 
garður. Í gistihúsinu er fimm 
vel útbúin tveggja manna 
herbergi. Í hverju þeirra er 
nettenging, sjónvarp, dvd-
spilari og kæliskápur. Einnig 
er hægt að hita sér te og kaffi 
á herberginu. 

„Ég er ekki með baðherbergi 
inni á herbergjunum,“ segir 
Olga, „en ég er með þrjú baðher-
bergi fyrir þessi fimm herbergi 
� og á hverju herbergi eru bað-
sloppar fyrir gestina. 

Morgunverð er hægt að fá hjá 
Olgu og er hann borinn fram á 
herbergin. �Það er algengt að 
erlendir ferðamenn sem hér 

dvelja, vilji fara af stað klukk-
an sex á morgnana. Þá útbý ég 
morgunverðinn kvöldið áður og 
set hann í kæliskápinn á her-
berginu. Gestir mínir geta þá 
ráðið hvenær þeir borða sinn 
morgunverð og kaffi og te geta 
þeir hitað sér sjálfir,� segir 
Olga.

Oftast segir Olga þó gesti 
sína snæða morgunverðinn úti 
á verönd, �einkum þegar gott 
er veður, sem er býsna oft hér á 
sumrin.� Og veröndin hjá Olgu 
er eins og lítil paradís í grón-
um garði, þar sem hægt er set-
jast niður og njóta blíðunnar og 
morgunverðarins. Þar er einnig 
aðstaða fyrir reykingafólk, því 
það er auðvitað harðbannað að 
reykja inni í húsinu. 

Gistihús Olgu var opnaði í júlí 
2005 og segir Olga bara hafa 
gengið vel fram að þessu. �Ég er 
með opið allt árið og það hefur 
komið mér á óvart hvað mikið er 
að gera á veturna,� segir hún. 

Íþróttamiðstöðin á Egilsstöðum

Sundlaug og þreksalur fyrir 
gesti og gangandi

Gistihús í hjarta bæjarins



��  • Landið

Að koma sér í land að Stuðlum  L.S. Bústaður álfkonunnar að Barðsnesi  L.S.

Breiðdalur
  …brosir við þér

Verið velkomin til okkar! - www.breiddalur.is

H
éra

ðs
pr

en
t



Landið   •  �9

Á Smyrlabjörgum í Suðursveit 
er rekið sveitahótel sem er 
innan Ferðaþjónustu bænda. 
Gestgjafar á Smyrlabjörgum 
eru Laufey Helgadóttir og 
Sigurbjörn Karlsson og segir 
Laufey að þau leggi áherslu á 
kvöldvverðarhlaðborð sem er 
með heimatilbúnum réttum 
unnum úr matarkistu Horna-
fjarðar.  Það eru 15-20 fisk-
réttir, 5-10 grænmetisréttir, 8-
12 kjötréttir tvær tegundir af 
súpum,  heimabakað brauð og 
5-8 tegundir af heimagerðum 
eftirréttum.

Opið er öll kvöld frá 18.30 til 
20.30 og alltaf nóg pláss fyrir 
matargesti að sögn Laufeyjar, en 
í veitingasal eru sæti fyrir 120 
manns.

 “Við erum rétt við afleggjarann  
þar sem farið er upp á Skálafells-
jökul og bjóðum upp á matseðil 
allan daginn,” segir hún.

Þetta er 19. sumarið sem þau 
Laufey og Sigurbjörn bjóða upp 
á gistingu á Smyrlabjörgum en 
áttunda árið sem er með því sniði 
sem er á þjónustunni í dag. Boðið 
er upp á gistingu í 48 herbergjum 
og eru 44 þeirra með baði.

“Héðan er 25 mínútna akstur 
frá Jökulsárlóninu og 30 mínútna 
akstur frá Höfn. Við erum í sveit 
sólarinnar,” segir Laufey.

Á Smyrlabjörgum er hefð-
bundinn búskapur og þar eru 
kýr, kindur, hestar og hundar. 
Bærinn stendur við þjóðveg eitt 
og er mjög vel staðsettur fyrir þá 
sem eru að skoða suðausturland. 
Jeppa og snjósleðaferðir eru farn-
ar daglega á Skálafellsjökul og 
góðar gönguleiðir eru í nágrenn-
inu og silungsveiði í Fremstavatni. 
Meðal annarar afþreyingar sem í 
boði er á staðnum er hestaleiga, 
skoðunarferð um Jökulsárlón 
og sögu- og fuglaskoðunarferð í 
Ingólfshöfða.

Í sveit sólarinnar

 „Verið hjartanlega velkomin á 
Eyjólfsstaði, hvort heldur er til að 
gista eða til að skoða ykkur um,“ 
segir Alda Jónsdóttir sem rekur 
sannkallaða bændagistingu á Eyj-
ólfsstöðum í Fossárdal – og afar 
kyrrlátt tjaldstæði. Þegar hún er 
beðin um nánari staðsetningu, 
segir hún. „Við erum rétt fyrir 
utan Djúpavog, tuttugu kíló-
metra í norður eftir þjóðveginum 
– og það er mjög miðsvæðis.“ 

Það er rétt um klukkutíma akstur 
frá mér á Egilsstaði ef farið er yfir 
Öxi. Til Hornafjarða er ekki nema eins 
og hálfs tíma akstur, þannig að ég er 
mjög miðsvæðis á suðurfjörðunum. Við 
erum vel staðsett ef fólk vill staldra við 
og skoða sig um, sérstaklega fólk með 
tjald og tjaldvagna. Það er mikið um 
að það komi hingað og dvelji hjá okkur 
í nokkra daga á meðan það ferðast hér 
um nærsveitirnar.� 

Höfum gaman að þessu
Innigistingin hjá Öldu á Eyjólfs-

stöðum er í gömlu íbúðarhúsi sem 
hefur verið haldið í því horfi sem var 
á meðan búið var í því. „Við fórum í 
ferðaþjónustu bænda árið 1997 og þá 
snerist sú þjónusta um að það ætti 
að auka við atvinnu bænda með því 
að selja í húsin eins og þau voru „ en 
síðan hefur margt breyst. Nú er eng-
inn maður með mönnum nema hafa 
heitan pott og bað. Við erum ekki með 
slíkt og erum ekki að standa í þessu 
til að vera í einhverri samkeppni eða 
til að græða, heldur vegna þess að við 
höfum gaman að þessu. Enda erum 
við ódýr. Við seljum svefnpokagist-
inguna á tvö þúsund krónur.“

Á Eyjólfsstöðum eru sex herbergi 
með rúmum. Hverju rúmi fylgir lak 
og koddi. „Það má segja að það sé fullt 
hjá okkur, ef hingað koma sex bílar, 
eða tólf manns, en reyndar hef ég 
rúm fyrir tuttugu manns. Hins vegar 
er það svo að ef þú kemur ein á bíl, þá 
færðu herbergi fyrir þig. Ég sel ekki 
í hin rúmin í herberginu. Mér finnst 
það bara óviðeigandi. Sjálf vil ég fá að 
ráða hverjum ég deili herbergi með.“

Á þriðja tug fossa
Það eina sem þarf að koma með á 

Eyjólfsstaði er svefnpoki, eða sæng 
og matur. Allt annað er í húsinu. 
Þar er fullbúið eldhús með ísskáp, 
míkróofni, eldavél, brauðrist, pottum 
og pönnum, diskum, hnífapörum og 
öðrum áhöldum. Í húsinu er einnig 
gott baðherbergi með bæði sturtu og 
baðkari.

Þegar Alda er spurð nánar út í um-
hverfi Eyjólfsstaða, segir hún: �Hér 
ertu komin tvo kílómetra frá þjóð-
veginum, en hér er sól frá morgni til 
kvölds og ákaflega skjólgott. Hjá okk-
ur rennur á í gegnum dalinn og við 
erum eini bærinn í dalnum. Í ánni eru 
á þriðja tug fossa og hver með sínum 
blæ. Það er hægt að labba upp með 
allri ánni og skoða alla fossana, upp á 
tindana og inn á fjöll. Það er reyndar 
smalavegur hér inneftir, sem er hægt 
að ganga og jafnvel fara á fjallajepp-
um.“

Tjaldstæðið er fyrir ofan bæinn. 
„Þar er ég með lítið hús sem er með 
tveimur klósettum, heitu og köldu 
vatni,“ segir Alda –og vaskurinn til að 
vaska upp er inni í húsinu. Þar er góð 
aðstaða til að vaska upp og þar eru 
einnig sturtur fyrir tjaldstæðið.“

Í frjálsum fjallasal
Á Eyjólfsstöðum er fyrirtaks gistiheimili 
og tjaldstæði fyrir náttúrubörnin



70  • Landið

Sesseljuhús er sýningarhús 
um sjálfbærar byggingar og 
fræðslusetur um umhverfismál 
á Sólheimum í Grímsnesi. Það 
var opnað 2002 og er nefnt eft-
ir stofnanda Sólheima, Sess-
elju Hreindísi Sigmundsdótt-
ur. Þegar forstöðumaður Sess-
eljuhúss, Bergþóra Hlíðkvist 
Skúladóttir, er spurð hvað fel-
ist í  sjálfbærri byggingu, segir 
hún: „Í því felst að öll bygging-
arefnin sem notuð voru þurftu 
að standast strangar umhverf-
iskröfur. Í húsinu eru ýms-
ar óhefðbundnar lausnir, til 
dæmis er notuð ull og pappír 
í einangrun – sem hefur reynst 
mjög vel. Umhverfisvæn olía 
var notuð á veggi og öll salerni 
í húsinu hafa skólpskiljur. Hér 
er umhverfisvæn loftræsing og 
svo er húsið klætt með rekavið. 
Hvað varðar orkunotkun þá 
eru sólarsellur á þakinu sem 
nýtast mjög vel þegar veðrið 
er eins gott og það hefur verið 
í sumar. Annars er alltaf sól á 
Sólheimum.“

Hvað nýtingu hússins varðar, 
segir Bergþóra að það sé leigt út til 
almennra fundahalda og hafi góða 
ráðstefnuaðstöðu. �Salurinn er mjög 
góður og svo er hægt að fá gistingu 
í Brekkukoti, gistiheimili Sólheima. 
Fyrirtækjum á höfuðborgarsvæði 
finnst gott að komast hingað úr erl-
inum, út í sveit og vinna í ró og næði 
í einstöku samfélagi. 

Háskólanám og fræðslu-
fundir

Sesseljuhús er alhliða fræðslu-
setur um umhverfismál. Bergþóra 
hefur starfað þar í tvö og hálft ár 
og segir starfsemina hafa þróast á 
þeim tíma. „Á haustin erum við með 
háskólanám við bandaríska nem-
endur og erum að byrja samstarf við 
grunnskólann hér í sveitarfélaginu 
með fræðslu fyrir áttunda bekk. Síð-
an erum við alltaf með jólasýningu 
sem hefur hingað til líka verið í sam-
starfi við grunnskólann.

Á vorin erum við með fræðslu-
fundi fyrir almenning. Núna í vor 
vorum við með fræðslufundaröð sem 
við nefndum „Að lesa í landið,“ þar 
sem við fengum sérfræðinga til að 
koma og leiðbeina fólki við að læra 
að þekkja fugla, lesa í landslagið og 
þekkja plöntur. Fundirnir voru vel 
sóttir og mæltust vel fyrir hjá gest-
um.

Yfir sumarið erum við síðan allt-
af með umhverfissýningar. Í sumar 
erum við með kertavaxskúlptúra, 
sem allir eru unnir úr kertaafgöng-
um sem fólk hefur gefið Sólheimum. 
Starfsfólk Kertagerðar Sólheima 

bræddu kertin og mótuðu síðan 
engla og ljós. Gestir hafa verið mjög 
hrifnir af þessari sýningu. Við erum 
líka hér með farandsýningu Land-
verndar, „Vistvernd í verki“ en 
Sólheimar tóku einmitt þátt í því 
verkefni síðasta vetur. Að lokum 
eru sýndir munir frá vinnustofum 
Sólheimum þar sem endurvinnsla er 
í hávegum höfð. Allar sýningarnar 
eru hluti af Menningarveislu Sól-
heima sem stendur yfir í allt sumar. 
Þar eru í boði tónleikar, listsýning-

ar, opið kaffihús, verslun og mikil 
stemmning. Hægt er að nálgast upp-
lýsingar um viðburði hverju sinni á 
www.solheimar.is

Fyrirlestrar um sjálfbæra 
þróun

„Þann 5. júlí opnum við veglega 
sýningu um endurnýjanlega orku-
gjafa, sem er hluti af stærra verkefni 
sem nefnist „Orkugarður Sólheima“ 
en hann mun opna formlega sumarið 
2009. Í sumar munum við reisa hér 
vindmyllu sem verður einnig hluti af 
þessum orkugarði.

Fyrir utan alla þessa föstu pósta 
er stöðugt verið að taka á móti hóp-
um og halda fyrirlestra um sjálfbæra 
þróun og tengja þá því sem verið er 
að gera í umhverfismálum á Sólheim-
um. Erlendir skólahópar komi hér við 
reglulega. Þá erum við með ákveðna 
dagskrá, sem byrjar á erindi um sjálf-

bæra þróun þar sem sérstaða Íslands 
er tekin fyrir og síðan gengið um Sól-
heima.“

Að mæta þörfinni í samfé-
laginu

Bergþóra segir Íslendinga dug-
lega að koma við á Sólheimum. „Þeir 
ganga hér um svæðið og skoða sýn-
ingarnar, kaupa sér lífrænt ræktað 
grænmeti og listmuni í versluninni 
Völu og fá sér síðan kaffi. Kaffihús-
ið Græna kannan býður aðeins upp 
á lífrænt ræktaðar afurðir og þar er 
hægt að fá kaffi og meðlæti, bjór eða 
hvítvín, allt úr lífrænt ræktuðu hrá-
efni. Það er hluti af hugmyndafræði 
Sólheima.

Við tölum oft um að við viljum gefa 
hverjum einstaklingi tækifæri í sjálf-
bæru samfélagi og erum stöðugt að 
reyna að bæta okkur, bæði félagslega 
og í umhverfismálum. Hér búa í sátt 
og samlyndi, fatlaðir og ófatlaðir, þar 

sem hver einstaklingur skiptir máli. 
Sú hugmyndafræði Sesselju að mæta 
þörfinni í samfélaginu er enn ríkjandi 
hér. Í því samhengi má nefna verk-
efni í samstarfi við fangelsismálayfir-
völd þar sem fyrirmyndarfangar fá að 
afplána síðustu sex til tólf mánuðina 
af sínum dómi hér á Sólheimum. 
Þetta er eins konar og milliskref fyrir 
þá út í samfélagið aftur. Hér fá þeir 
tækifæri til að byggja upp tengslin 
við fjölskyldu sína, maka og börn og 
taka þátt í þeirri vinnu sem fer fram 
hér í samfélaginu. Verkefnið hefur 
gengið mjög vel hingað til.“

Sýningar í Sesseljuhúsi umhverfissetri
Menningarveisla Sólheima 2008

Sitji Guðs englar
Skúlptúrar úr endurunnum kertaafgöngum frá Kertagerð Sólheima
Umsjón: Erla Thomsen, verkstjóri

Undir áhrifum frá síðastliðnum vetri, þar sem snjór náði upp að gluggum og grýlukerti
héngu niður af þökum, hóf starfsfólk kertagerðar Sólheima að móta ýmis form sem
dýft var í bráðið kertavax úr endurunnum kertaafgöngum.

Nokkrir englar urðu til og eru þeir misjafnir að gerð og lögun líkt og við manneskjurnar
og enginn þeirra fullkominn frekar en við. Einnig urðu til ljósker, ólík að lögun, sem
mótuð voru í langelda og ýmis önnur form.

Vistvernd í verki
Farandsýning Landverndar
Umsjón: Landvernd og Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir

Vistvernd í verki hófst á Sólheimum í janúar s.l. en það er alþjóðlegt verkefni í
umsjón Landverndar. Markmið verkefnisins er að styðja og hvetja fólk til að taka upp
vistvænni lífsstíl, skref fyrir skref. Sömu markmið gilda fyrir sýningu Landverndar sem
er bæði fræðandi og skemmtileg.

Sólheimar í tímans rás
Ljósmyndasýning í bíósal laugardaga og sunnudaga frá 15-18 eða skv. samkomulagi.
Umsjón: Mariana Rudolph og Valgeir F. Bachman

Framhaldslíf hlutanna
Umsjón: Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir og Nicole Cadek

Sýning á nokkrum hlutum frá verkstæðum Sólheima þar sem fallegir nytjahlutir eru
skapaðir úr efnivið sem var á leið í ruslið!

Háskólanám á Sólheimum
Umsjón: Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir og Nicole Cadek

Háskólanám í umhverfisfræðum hófst á Sólheimum haustið 2007 en það er
samstarfsverkefni Sesseljuhúss umhverfisseturs og CELL, bandarískra
menntasamtaka. Fjórtán bandarískir nemendur dvöldu á Sólheimum í 3 mánuði við
leik og störf og tókst verkefnið mjög vel. Upplýsingar um námið er að finna í
Sesseljuhúsi.

Það er alltaf sól á Sólheimum
Í Sesseljuhúsi er boðið upp á óvenjulegar sýningar, fræðslu og ráðstefnuaðstöðu.

�Þeir ganga hér 
um svæðið og 

skoða sýningarnar, 
kaupa sér lífrænt 
ræktað grænmeti 

og listmuni í 
versluninni Völu og 

fá sér síðan kaffi. 
Kaffihúsið Græna 

kannan býður 
aðeins upp á lífrænt 

ræktaðar afurðir 
og þar er hægt að 

fá kaffi og meðlæti, 
bjór eða hvítvín, allt 
úr lífrænt ræktuðu 

hráefni. Það er hluti 
af hugmyndafræði 

Sólheima.
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„Kynnisferðir er alhliða 
ferðaþjónustufyrirtæki með 
áherslur á dagsferðir út frá 
Reykjavík, með gistiaðstöðu í 
Þórsmörk. Við leigjum einn-
ig rútur í sérverkefni og síðan 
erum við með skoðunarferðir 
um Reykjavík í tveggja hæða 
strætisvögnum í sumar,“ segja 
þau Þórarinn Þór sölu- og 
markaðsstjóri og Hjördís Er-
lingsdóttir sölufulltrúi hjá 
Kynnisferðum.

Einn möguleikinn sem Kynnisferð-
ir bjóða upp á er „Hop on – hop off 
City Sightseeing,“ þekkt fyrirbæri í 
ferðaþjónustu um alla Evrópu, er til 
í áttatíu og fimm borgum. „Þetta er 
strætóferð um borgina með hljóðrit-
aðri leiðsögn,“ segir Hjördís, „og hjá 
okkur er leiðsögnin á átta tungumál-
um og eitt af þeim er íslenska. Þessi 
vagn gengur á klukkustundar fresti 
frá 10.00 að morgni til klukkan 17.00 
alla daga, allt sumarið. Í túrnum 
eru tíu stoppistöðvar og  hægt er að 
stökkva af hvar sem er og koma inn 
aftur hvenær sem þú vilt. Miðinn 
gildir í einn sólarhring. Það er, með-
al annars, stoppað við  sundlaugar, 
kirkjur, Perluna, og söfn, miðanum 
fylgir svo afsláttur í ýmis söfn og veit-
ingar tengdar stoppum vagnsins.” 

Frábær aðstaða
Þórsmörk er sá staður sem Kynn-

isferðir leggja mesta áherslu á fyrir 
Íslendinga. „Við erum með mjög 
góða gistiaðstöðu í Þórsmörk sem 
tekur allt að 120 manns í gistingu, 
8 smáhýsi  sem eru gistirými fyr-
ir 4-5 manna fjölskyldur og síðan 
eru gistirými í 3 skálum þar sem 2 
eru alrými en 1 skálinn er  tveggja 
manna herbergi þar sem hægt er 
að fá gistingu í uppbúnum rúm-
um. Síðan erum við með heita laug, 
sturtur,og gufu sem hægt er að 
njóta gegn vægu gjaldi og veitinga-
skála sem tekur 120 manns í sæti,“ 
segja þau Hjördís og Þórarinn. 

Það er mikið bókað í gistingu í 

Þórsmörk hjá Kynnisferðum í sum-
ar, bæði af einstaklingum og hóp-
um. „Það er einnig töluvert um það 
að ferðaskrifstofur, sem eru að fara í 
jeppaferðir og aðrar ferðir með stóra 
hópa inn á hálendið endi í Húsadal, 
fái þar grillmat í hádeginu, nýti sér 
þá snyrtiaðstöðu sem við höfum upp 
á að bjóða – gufubað, sturtur, heita 
laug – og dvelji hluta úr degi í Þórs-
mörkinni.“

Fjölskylduparadís
„Við erum um þessar mundir að 

hefja átak sem við köllum “skildu 
bílinn eftir og komdu með okkur 
í Þórsmörk.” Þú getur komið með 
okkur frá Reykjavík ef þú vilt, eða 
hoppað upp í á Hvolsvelli, við Selja-
landsfoss eða inni við Krossá – gegn 
vægu gjaldi. Þú getur síðan dvalið í 
nokkra klukkutíma í Þórsmörkinni 
og farið til baka með seinni parts rút-
unni – eða dvalið þar í nokkra daga 
i skála, eða í tjaldi og átt aðgang að 
allri aðstöðu. Við erum með sérskála 

fyrir tjaldsvæðið þar sem er rennandi 
vatn og eldunaraðstaða, þar er allt til 
alls fyrir um 40 manns bæði leirtau 
og potta/pönnur og sæti fyrir alla.

Þórsmörk er mikil fjölskyldupa-
radís. Þar eru margar gönguleiðir, 
langar, stuttar og mis erfiðar. Það er 
yndislegt að eyða þarna þremur til 
fjórum dögum og skoða mismunandi 
gönguleiðir. 

Í sumar verða heilmiklar upp-
ákomur í Þórsmörk. Við verðum með 
Jónsmessuþema fyrir fjölsklylduna. 
Þar bjóðum við upp á meðalléttar 
göngur sem miða við að sem flestir 
fjölskyldumeðlimir komist með. Við 
verðum með miðnæturbál og það 
verður möguleiki á að fara á hestbak. 
Til okkar mætir harmónikkuleikari 
og við bjóðum upp á grillaðstöðu þar 
sem fjölskyldur sjá um að grilla sjálf-
ar. Það er allt miðað við að þetta sé 
fjölskylduferð og allt gert til að börn-
in njóti þess að vera í Þórsmörkinni. 
Fjölskylduþema á Jónsmessunótt 
verður dagana 20. til 22. júní með 
áherslu á 21 júní með sameiginlegri 
grillaðstöðu,miðnæturbáli söng og 
leik. Við viljum benda á að hægt er 
að bóka gistingu og eða far með áætl-
unarbílnum hvort heldur frá Reykja-
vík/Selfossi/Hvolsvelli/Seljalands-
fossi eða hafa samband símleiðis til 
að fá aðstoð yfir Krossá.

Miðnæturreið og Lauga-
vegsmaraþon

„Þósmörkin spilar líka stórt hlut-
verk hjá okkur á meðan á Landsmóti 
hestamanna á Hellu stendur. „Þá 
ætlum við að vera með miðnæturreið 

inn í Þórsmörk og innifalið í ferðinni 
er kvöldverður, rútuferðir til og frá 
Hellu, ásamt útreið með leiðsögn. 
Þann 12. Júlí verður Laugavegsm-
araþoniðog það er búist við að 200 til 
250 manns taki þátt í hlaupinu.  Það 
verður því mjög mikið um að vera í 
Húsadal 12. júlí þegar við tökum á 
móti hlaupurunum enda er uppselt í 
gistingu hjá okkur þá – en hægt að fá 
tjaldstæði.“

Kynnisferðir keyra gífurlegan 
fjölda dagsferða út frá Reykjavík 
allan ársins hring. „Hingað til hafa 
þær aðallega verið fyrir erlenda 
ferðamenn, þar sem við einblínum á 
sögu landsins og náttúru,“ segja þau 
Þórarinn og Hjördís. „Íslendingar 
geta auðvitað farið í þessar ferðir en 
leiðsögnin er á ensku, norðurlanda-
málum, frönsku og þýsku. Það er 
hægt að fara með okkur í Gullfoss/

Geysisferð, annars vegar í ferð sem 
tekur allan daginn, farið að morgni 
og hins vegar, í eftirmiðdagsferð. Við 
förum einnig á Snæfellsnes, í sögu-
ferð um Borgarfjörð þar sem meðal 
annars Sögusafnið er heimsótt, farið 
í Landnámssetrið og snædd kjötsúpa 
þar. Við erum með ferð um Reykja-
nesið þar sem meðal annars er farið í 
Saltfisksetrið í Grindavík, Orkuverið 
Jörð og Duushús í Keflavík. Í nálæg-
um húsum er  kertagerð og glerblást-
ur. Í Reykjanesbæ er líka hið fræga 
víkingaskip Íslendingur.“ 

Þetta er bara lítill hluti af þeim 
Dagsferðum sem við bjóðum uppá.

Þegar Þórarinn og Hjördís eru 
spurð hvers vegna í ósköpunum 
Kynnisferðir bjóði ekki líka upp á 
þessar ferðir fyrir Íslendinga, segja 
þau: „Það er því miður ekki hefð fyrir 
því að Íslendingar fari í svona ferðir 
með leiðsögn – en okkur langar til að 
setja slíkar ferðir upp og ætlum okk-
ur að vinna að því.“ Við erum að sjá 
um sérferðir fyrir Íslendinga og þá oft 
vinnustaðahópa eða álíka og oft með 
íslenskri leiðsögn, en það mætti vera 
meiri hugsjón hjá landanum að nýta 
sér þessa möguleika.

Flugrútan
Flugrútan er starfrækt allan 

sólarhringinn, alla daga ársins. 
Flugrútan er til staðar þegar áætl-
unar- og leiguflugvélar lenda á Kefla-
víkurflugvelli og flytur farþega til og 
frá Umferðarmiðstöðinni á BSÍ. Frá 
umferðamiðstöðinni er farþegum 
ekið að flestum stærri gististöðum 
höfuðborgarinnar. Á umferðarmið-
stöðinni eru leigubílar til taks fyrir 
þá sem þess óska. Við brottför frá 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar er hægt 
að biðja um að Flugrútan stoppi við 
Fjörukrána í Hafnarfirði og við Aktu 
Taktu Garðabæ á leiðinni til Reykja-
víkur. 

Nóg pláss í Þórsmörkinni
Kynnisferðir standa fyrir átakinu „skildu bílinn eftir heima“ og bjóða upp á margt 
skemmtilegt í Húsadal í sumar
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Neðarlega í Flóahreppi  fyr-
ir sunnan Selfoss er að finna 
forvitnilega búð sem er eitt 
best geymda leyndarmál Suð-
urlands. Um er að ræða litla 
sveitabúð sem selur fallega 
gjafavöru víða að úr heim-
inum. Búðin litla er að bæn-
um Tungu og þangað tekur 
tæpa klukkustund að keyra 
frá Reykjavík. Til að komast 
á svæðið er upplagt að taka 
stuttan hring í Flóanum og 
fara meðfram ströndinni 
frá Stokkseyri en Sveitabúð-
in Sóley er 7 km austur af 
Stokkseyri.

Sóley Andrésdóttir opnaði búð-
ina fyrir tæpum 4 árum síðan. 
- Í viðtali við fréttamann blaðsins 
greindi Sóley frá því að búðin væri 
að danskri fyrirmynd en Sóley bjó í 
Danmörku á sínum tíma og stund-
aði þar nám ásamt manni sínum og 
dóttur í fimm ár. Sveitabúðin Sóley 
sérhæfir sig í fallegri gjafavörum og 
lögð er sérstök áhersla á afslappað 

andrúmsloft enda búðin langt frá 
skarakala borga og bæja. Búðin er 
orðin æ vinsælli stoppistaður fólks 
sem er á ferð um Flóann og margir 
hópar gera sér sérstaka ferð í hana 
til að versla og njóta sveitasælunn-
ar og jafnvel kíkja á bústofninn og 
njóta góðra veitinga. 

Sóley er með svokallað greiða-
söluleyfi og tekur því hópa í mat 
sem er fryrirframpantaður og taka 
þau hjónin í  Tungu á móti óvissu-
hópum sem vilja skemmta sér og 
njóta lífsins. Opnunartími Sveita-
búðarinnar er nokkuð óvenjulegur 
en hún er opin þegar einhver er 
heima J Sveitabúðin er staðsett í 
einu mesta víðsýni landsins þar 
sem fjallasýn er falleg. Sveitabúðin 
Sóley er staður sem er vel þess virði 
að heimsækja og ljóst er að það mun 
hverjum sem þangað kemur koma 
á óvart hversu fjölbreytt úrvalið er 
og hversu marga skemmtilega hluti 
þar er hægt að finna. 

G j a f a v a r a    o. fl.    S k e m m t I l e g t
Sveitabúðin SóleyTungu, Gaulverjabæjarhreppi 801 Selfoss Sími 566 8191 & 699 1961soley@tunga.is

Sveitabúðin Sóley

Í Landmannahelli í  Friðlandi 
að fjallabaki er friðsæll áning-
arstaður þar sem Hellismenn 
ehf. reka ferðaþjónstu. Fyr-
irtækið var stofnað 1990 af 
einstaklingum úr Holtum og 
Landsveit. Það var vinahóp-
ur af svæðinu sem upphaflega 
stofnuðu fyrirtækið en með 
árunum hefur aðeins fækkað 
í hópnum. Í dag eru sjö hlut-
hafar sem eiga og reka Hellis-
menn. 

Einn stjórnarmanna Hellismanna 
er  Engilbert Olgeirsson og segir hann 
að fyrirtækið hafi byrjað að selja gist-
ingu í  gangnamannakofann á staðn-
um. �Þetta hefur verið náttstaður 
fjallmanna á Landmannaafrétti um 
aldir. Gagnamannahúsið var þá í 
eigu Veiðifélags Landmannaafrétt-
ar og sveitafélaganna Holtahrepps 
og Landmannahrepps. Þeir byggðu  
húsið árið 1974 sem var náttstaður 
fjallmanna og uppbyggingin á staðn-
um var til að byrja með í tengslum 
við það. Eftir að við hófum þarna 
rekstur, hefur húsunum hins vegar 
fjölgað. Hellismenn eiga þarna tvo 
skála og í dag er þarna seld gisting 
í fjóra skála sem taka samtals sjötíu 
manns. Aðstaðan er öll mjög góð. Við 
erum með sturtur og salernisaðstöðu 
í Tindi, húsi sem við tókum nýlega í 
notkun. � 

Nóg pláss fyrir menn og 
skepnur

Í Landmannahelli er einnig boðið 
upp á tjaldstæði, eða það sem kall-
að er �soft camping� segir Engilbert. 
�Það má tjalda á tveimur svæðum 
í Friðlandi að fjallabaki, í Land-

mannahelli og í Landmannalaugum. 
Hingað kemur mikið af fjölskyldu-
fólki vegna þess að hér er mikil ró.� 
Þegar hann er spurður hvort Hellis-
menn séu þá ekki í samkeppni við 
Landmannalaugar, neitar hann því. 
�Það er miklu fremur að það sé góð 
samvinna á milli okkar. Þegar fólk 
er komið hingað inneftir á það kost 
á fjölbreyttum gistimöguleikum � og 
það er bara af hinu góða. 

Hestamenn eru mjög stór kúnna-

hópur hjá okkur og við erum mjög 
góða aðstöðu fyrir þá. Við erum með 
þrjú hestagerði � og oft veitir ekki af 
því � og eitt tökugerði. Síðan erum við 
með hesthús, en í fæstum tilfellum 
eru menn að nota það yfir sumarið 
� ekki nema það sé kalsaveður og 
menn vilji setja reiðhestana sem þeir 
eru á í hús.� 

Þegar Engilbert er spurður hversu 
greiðfært sé inn í Landmannahelli, 
segir hann: �Við mælum ekki með því 
að fólk keyri hingað inneftir á fólks-
bílum en jeppar eru orðnir svo mik-

il almenningseign.� Og hvað er svo 
hægt að gera sér til afþreyingar?

Veiðileyfi og ný gönguleið
�Eins og ég sagði, þá fáum við 

mikið af fjölskyldufólki hingað.  Við 
seljum veiðileyfi í vötnin sunnan 
Tungnaár og það hefur verið talsverð 
veiði í þessum vötnum. Menn kaupa 
veiðileyfi fyrir einn dag eða fleiri og 
er frjálst að velja í hvaða vatn þeir 
fara. Það hefur færst töluvert í vöxt 
að fólk komi með alla fjölskylduna og 
dundi sér við að veiða daga langa hér 
í kyrrðinni. 

Síðan eru það allar þær frábæru 
gönguleiðir sem eru hér allt í kring. Í 
sumar erum við að  opna nýja göngu-
leið sem kallast Hellismannaleið. Við 
höfum verið að vinna að því að stika 
leiðina, sem liggur frá Rjúpnavöllum 
í Áfangagil, þaðan í Landmanna-
helli og endar í Landmannalaugum. 
Hún er um fimmtíu kílómetrar og í 
framhaldi er auðvitað hægt að halda 
áfram Laugaveginn. Rjúpnavellir eru 
efst í Landsveit svo menn eru komn-
ir niður í byggð þar. Á hverju sumri 
eru þeir býsna margir sem ganga 
Laugaveginn og vilja þá gjarnan 
ganga meira um svæðið. Sumir hafa 
kallað þetta framlengingu á Lauga-
veginum. Á þessari leið er ekki eins 
mikil hækkun og á Laugaveginum. 
Hún er tiltölulega létt og menn geta 
ráðið því hvað þeir taka hana í mörg-
um áföngum, vegna þess að þarna er 
alls staðar hægt að fara í skála.“

Göngufólki fjölgar
Í skálunum inni í Landmannahelli 

er góð aðstaða. Það er vatnssalerni í 
þeim öllum og eldunaraðstaða með 
öllum borðbúnaði. Í þeim er að vísu 
ekki aðstaða fyrir tjaldbúa til að 
elda, en á staðnum er gamall gangna-
mannakofi, byggður 1907. Þar er að-
staða til að setjast inn.�

Ferðaþjónustan í Landmannahelli 
er um tuttugu kílómetra frá Land-
mannalaugum. �Við auðvitað njót-
um nálægðarinnar við Landmanna-
laugar,” segir Engilbert. �og hversu 
vel þekkt og vinsælt svæði þetta er. 
Þegar hann er spurður í hvaða hópi 
hann sjái mesta aukningu, segir 
hann aukningu hestamanna stöðuga 
en á seinustu árum sé kannski mesta 
aukningin í hópum göngufólks. 

Heimasíða fyrirtækisins er www.
landmannahellir.is og þar má finna 
allar upplýsingar � og skoða myndir; 
en þá verður ekki aftur snúið, maður 
bara verður að taka eina helgi í sum-
ar til að njóta náttúrunnar þarna upp 
til fjalla.

Engilbert segir að búið sé að panta 
mikið í sumar, en þó sé ennþá eitt-
hvað laust. Ástæðuna fyrir svo mik-
illi bókun segir hann að mikið sé um 
að ferðaskrifstofur séu að selja í ferð-
ir inn í þessa fjallakyrrð. Hins veg-
ar þarf ekkert sérstaklega að panta 
pláss á tjaldstæðinu. Þangað er bara 
hægt að mæta, skella upp tjaldinu og 
byrja að njóta.  Sumarið lítur því vel 
út hjá þeim Hellismönnum.

Á Vestri-Garðsauka, rétt aust-
an megin við Hvolsvöll, er 
rekin bændagisting. Gistiað-
staðan er á neðri hæð íbúð-
arhússins á staðnum.,,Hér 
eru fjögur björt og skemmti-
lega innréttuð herbergi, þrjú 
tveggja manna herbergi og eitt 
þriggja manna með koju. Það 
eru tvö baðherbergi, eitt eld-
hús og einnig eldhúskrókur. 
Við bjóðum einnig uppá morg-
unmat.  Það kostar sjö þúsund 
krónur að leigja tveggja manna 
herbergi en morgunmaturinn 
kostar fimm hundruð krónur á 
mann,“ segir Christiane L. Ba-
hner sem býr á Vestri-Garðs-

auka ásamt eiginmanni sínum 
Jóni Loga Þorsteinssyni. Gisti-
heimilið er opið frá 1. maí til 1. 
október ár hvert.

,,Kosturinn við að gista hjá okkur 
er hversu stutt við erum frá Hvols-
velli þar sem hægt er að fá alla þjón-
ustu. Frá okkur er hentugt að fara 
í dagsferðir t.d. til Vestmanneyja, í 
Þórsmörk, til Landmannalauga eða 
í Þjórsárdalinn svo dæmi séu tekin,“ 
segir Christiane. „Einnig eru margar 
skemmtilegar gönguleiðir í nágrenn-
inu og veiðiár.”

Vestri-Garðsauki er rúmlega 500 
hektara að stærð, mestallt landið 
nýtist sem hagi fyrir rúmlega 100 
hross. Á bænum eru hestar, hundar 
og kettir. Fyrirhugað er að fjölga 
dýrategundum og vera með hænsni 
og jafnvel svín. Skepnuhald er ekki 
lengur aðal atvinnugreinin á bænum 
heldur framleiðsla á túnþökum og 
fóðri.

Jón Logi tók við búinu á Vestri-
Garðsauka fyrir 20 árum af afa 
sínum og ömmu. Hann talar góða 
þýsku, ensku og dönsku. Christiane 
er þýsk og sér hún um reksturinn 
á gistiheimilinu. Christiane er lög-

maður og er að opna lögmannsstofu 
á Hvolsvelli. Hún er einnig leiðsögu-
maður frá Leiðsöguskóla Íslands og 
hefur unnið nokkur sumur sem slík-
ur. Christiane talar reiprennandi ís-
lensku, frönsku og ensku.

Heimasíða Vestri-Garðsauka er 
www.gardsauki.is og síminn hjá þeim 
er 4878078

Ferðaþjónustan í Landmannahelli
Inni í Landmannahelli reka Hellimenn ferðaþjónustu sem nýtur mikilla vinsælda meðal 
hestamanna, göngu- og fjölskyldufólks

Gistiheimilið á Vestri-Garðsauka

Sveitabúðin Sóley
Tungu, Gaulverjabæjarhreppi

�01 Selfoss
Sími 5�� �191 & �99 19�1

soley@tunga.is
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Við Eyraveginn á Selfossi hefur 
Alda Sigurðardóttir myndlist-
armaður opnað all sérstæða og 
skemmtilega verslun. Það er 
Alvörubúðin – eða Alvara.is, 
þar sem gefur að líta íslenskt 
handverk, indverskt handverk, 
skrautmuni og ýmislegt fleira 
skemmtilegt og vægast sagt, 
óvænt.

Ég er alin upp í hannyrðum,“ segir 
Alda Sigurðardóttir, eigandi Alvöru-
búðarinnar, „og byrjaði snemma að 
framleiða handavinnu fyrir verslun 
sem mamma rekur. Hún var með 
Hannyrðabúðina í Hafnarfirði sem 

núna er í Garðabæ og ég teikna fyr-
ir hana vöggusett og aðra áteiknaða 
hannyrðavöru. Verkstæðið var ég 
með heima og þegar fram liðu stund-
ir flutti ég það alltaf með mér í hvert 
sinn sem ég flutti. En þegar ég kom 
hingað á Selfoss fór mig að langa til 

að koma verkstæðinu út af heimilinu. 
Það endaði með því að ég keypti hús-
næðið við Eyraveg, beint á móti hót-
elinu, húsnæði sem á sér sögu..., var 
einu sinni bakarí og þar áður Dadda-
búð – en var kælitækjaþjónusta þeg-
ar ég keypti það.“

Ástæðan fyrir því að Alda vildi 
verkstæðið út af heimilinu – fyrir 
utan plássið sem það tekur – var sú 
að hana langaði til að víkka út starf-
semina, gera fleiri tegundir af handa-
vinnu og taka að sér fjölbreyttari og 
stærri verkefni. Hún keypti húsnæð-
ið árið 2001 og ári seinna byrjaði hún 
að hafa verkstæðið opið til að selja 

handavinnuna sem hún var að hanna 
auk þess sem hún fór að selja íslenskt 
handverk fyrir Þingborgarhópinn og 
fleiri.

Alda teiknar meðal annars á 
vöggusett, dúka, puntuhandklæði í 
eldhús og barnamyndir.  Hún hefur 
einnig hannað nýjar vörutegundir 
sem hún hefur unnið upp úr Sjón-
abókinni frá Skaftafelli og gert úr 
þeim handavinnupakkningar, bæði 
veggteppi og púða. Þessar vörur eru 
seldar á nokkrum stöðum. „Árið 2002 
fór ég til Indlands og keypti inn dálít-
ið af vöru sem mig langaði að prófa að 

hafa með því sem fyrir var. Þetta er 
indverskt handverk. Ég byrjaði með 
textílvörur en það hefur þróast yfir í 
það að ég er með ýmislegt indverskt, 
Bollywoodmyndir, te, snyrtivörur, 
reykelsi og krydd, kjóla, pils, dúka og 
sjöl, skartgripi, leðurvörur, leikföng 
o.s.frv. Þetta fer ótrúlega vel saman 
með íslensku vörunum.”

Og það eru hæg heimatökin að 
kynna sér það sem er á boðstólum 
í Alvörubúðinni, því heimasíðan er 
www.alvara.is

Einn af þeim stöðum sem 
gaman er að staldra við á er 
Handverks Gallerí að Háholti 
1 á Laugarvatni. Það er óhætt 
að fullyrða að það sé nokkuð 

frábrugðið öðrum galleríum, 
vegna þess að þar eru ekki bara 
listaverk fyrir augað � held-
ur líka fyrir munn og maga. 
Eigandi gallerísins, Þuríður 

Steinþórsdóttir hefur nýlega 
haldið upp á fimm ára afmæli 
fyrirtækisins � og víst er að 
það þykir nógu hár aldur til að 
hægt sé að halda því fram að 

galleríið sé komið til að vera.
Á þessum fimm árum hefur gall-

eríið verið í stöðugri þróun og segir 
Þuríður að uppistaðan núna sé list-
mundir, handverk og falleg gjafav-
ara. �Þetta eru aðallega íslenskir 
munir, handverk og listmunir alls 
staðar af landinu, þó mest héðan af 
svæðinu. Það er líka mikil fjölbreytni 
í þessum munum, því þeir eru úr leir, 
gleri, ull, járni og tré og síðan er ég 
með skartgripi.�   

Lífrænt úr sveitinni
�Við erum einnig með smávegis 

af innflutri vöru frá CIA. Þetta er 
sænsk vara sem er mjög falleg og 
stíluð inn á sumarbústaðarfólk. Og 
auðvitað erum við með mjög falleg og 
vönduð handgerð kerti. Síðan erum 
við með grænmetismarkað, aðallega 
um helgar en frá 15. júní til 15. ágúst 
er hann opinn alla daga. Á þessum 
markaði erum við með lífrænt ræktað 
grænmeti sem við sækjum á bæi hér 
í sveitinni, frá Akri og kryddjurtir frá 
Engi. Síðan erum við með bæði nýjan 
og reyktan silung frá Útey � og svo 
baka ég brauð um helgar.“

Þuríður segir margar skemmtileg-
ar nýjungar á döfinni. �Við erum að 
fara meira út í �beint af býli� sem er 
framleiðsla þeirra sem eru í einhverri 
búgrein, til dæmis eru þau á Akri að 
framleiða chilimauk, salsasósu og 
spaghettisósu. Við erum með sil-
ungakæfu sem er framleidd í Útey 
en hún er nýjasta afurðin hjá okkur. 
Silungskæfan er mikið lostæti og 
henni er hreinlega mokað héðan út 
frá okkur.“ Þuríður tekur undir það 
að �beint af býli� átakið hafi verið 
löngu tímabært. �Það eru svo marg-
ir sem luma á gómsætum réttum 
sem þeir hafa þróað úr sinni eigin 
hráefnaframleiðslu og þetta er mjög 
vinsælt hjá okkur, fólk kann virki-
lega vela að meta þetta. Þegar við 
bættum þessum nýja vöruflokki við, 
vorum við mest að hugsa hann fyr-
ir íslenska ferðamenn sem vilja gera 
sér glaðan dag með einhverju góðgæti 
í fríinu � því margt af þessu er sann-
kallaður sælkeramatur. Þessi þáttur 
fer stöðugt vaxandi hjá okkur og það 

er mjög gaman að fylgjast með þess-
ari búgrein. Það eru alltaf að bætast 
við nýjar vörutegundir.�

Einn frídagur, eða...
Þuríður starfar í hópi sem vinnur 

markvisst að því að efla þá vinnslu 
sem fellur undir �beint af býli� og seg-
ir verkefnið rétt vara að fara af stað. 
�En það er mikill hugur í fólki og 
áhugi á að hrinda verkefninu í fram-
kvæmd hér á svæðinu. Við erum að 
þróa merki til þess að viðskiptavinir 
okkar viti hvaðan varan sem þeir eru 
að kaupa kemur. Okkar markmið er 
að vörumerki okkar sé gæðastimpill. 
Það er líka mikilvægt að ferðamenn 
sem snæða á veitingahúsunum hér 
í sveitunum, geti séð að þeir eru að  
kaupa vörur sem eru framleiddar á 
svæðinu.“

Galleríið er opið alla daga frá 13.00 
til 18.00, nema miðvikudaga. �Mað-
ur verður að fá einn frídag,� segir 
Þuríður en bætir svo við: �Þótt ekki 
sé nema til að fara í útréttingar.� 
Auðvitað er ekki til neitt sem heitir 
frídagar hjá fólki sem er í litlum fjöl-
skyldurekstri og að rekstri gallerísins 
standa aðeins Þuríður og eiginmaður 
hennar. En hún lætur vel yfir sér og 
sínu fyrirtæki. �Á þessum fimm árum 
hefur orðið stöðug aukning. Það er 
mikið að gera hjá okkur yfir sumarið, 
en minna á veturna � en þá tökum við 
þessu bara rólega og erum með opið 
um helgar � að minnsta kosti flestar 
helgar. 

Íslenskt og indverskt handverk

Gallerí fyrir augu, 
munn og maga
Handverks galleríið á Laugarvatni býður upp á 
listmuni, handverk og gómsæta rétti „beint af býli“

Við erum með 
silungakæfu sem 

er framleidd í Útey 
en hún er nýjasta 
afurðin hjá okkur. 
Silungskæfan er 
mikið lostæti og 

henni er hreinlega 
mokað héðan út frá 

okkur.“ 
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Það er alltaf mikið um að vera 
í Skálholti á sumrin og varla 
hægt að hafa tölu á öllum þeim 
ferðamönnum sem þangað 
sækja, bæði innlendum og er-
lendum. Og sumarið er vissu-
lega komið þar eins og ann-
arsstaðar í ferðaþjónustunni 
en hófst þó með öðrum hætti 
en gengur og gerist. „Það má 

segja að það hafi gerst um síð-
ustu mánaðamót“ segir Krist-
inn Ólason rektor Skálholts-
skóla, „og afmarkast af því að 
hingað kom hópur nemenda, 
frá Meredith College í North 
Carolina í Bandaríkjunum; 
fjórtán nemendur, auk tveggja 
kennara, sem dvelja hér í heil-
an mánuð. 

Þau fá sína kennslu í miðaldasögu 
Íslands og skrifa lokaritgerð sína 
um hana, en hún jafngildir BA-rit-
gerð hjá okkur. Þau fengu það verk-
efni að skrifa eitthvað um miðalda-
sögu Evrópu og völdu Ísland. Þetta 
fer mjög vel af stað, en þeim er að 
hluta til kennt í gegnum netið frá 
Bandaríkjunum. Svo halda þessir 
tveir kennarar sem eru með þeim 
kennslustundir hér. Þar að auki 
höfum við fengið nokkra íslenska 
kennara til að hitta þau.�

Samband yfirmanns við 
starfsmenn

Næsta stóra verkefni sem er á 
döfinni í Skálholtsskóla er stór 
dagsráðstefna sem verður haldin 
þann 20. Júní, um þjónandi stjórn-
un (Servant Leadership). „Það er 
áhugahópur um þjónandi stjórnun 
sem stendur fyrir ráðstefnunni,� 
segir Kristinn. „Í þeim hópi eru 
séra Auður Eir, Árni Sigfússon 
bæjarstjóri í Reykjanesbæ, Sigrún 
Gunnarsdóttir á skrifstofu forstjóra 
Landspítalans og Vilhjálmur Eg-
ilsson framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, auk mín. Þetta er 
dagskrá sem byrjar í hádeginu 
þann 20. júní og stendur fram yfir 
kvöldmat. Hingað koma þrír gesta-
fyrirlesarar frá Bandaríkjunum sem 
munu fjalla um efnið en þessi dag-
skrá  er einkum ætluð stjórnendum 
á heilbrigðissviði, opinberra stofn-
ana, sveitarfélaga og kirkjunnar. 
Við búumst við um eitt hundrað og 
fimmtíu manns á þessa ráðstefnu.“ 
En hvað er þjónandi stjórnun? 

„Þetta er ákveðin aðferðafræði við 
að stjórna fyrirtæki og skilgreinir 
meðal annars samband yfirmanns 
við starfsmenn. Þjónandi forysta 
er meira en ný kenning í stjórn-
un, heldur má segja að hún verði 
lífsstíll og lífssýn stjórnenda og 
starfsfólks. Vöxtur og hagur fyr-
irtækjanna hvílir á því að þjón-
andi stjórnun sé veruleiki daglegs 
starfs þar sem þörfum viðskipta-
vina og starfsfólks er mætt af 
skilningi og einlægum áhuga.“

Sumartónleikar í Skálholti 
og Skálholtshátíð

Sumartónleikarnir í Skálholti 
setja svip sinn á sumarstarfið eins 
og endranær en í ár er tónleikaröðin 
haldin í þrítugasta og fjórða sinn. 
Kristinn segir sumartónleikana í 
Skálholti sjálfseignarstofnun. �Þeir 
hafa hér aðstöðu og aðgang og góða 
samvinnu við staðinn. Tónleika-
haldið byrjar fyrstu helgina í júlí og 
stendur fram til 10. ágúst. Dagskrá-
in er mjög fjölbreytt í sumar, meðal 
annars barroktónlist og blásaratón-
list frá Bæheimi og Vínarborg, Öld 
úr sögu bassafiðlunnar, Náttsöngv-
ar og tónlist úr Þorlákstíðum. Síð-
an verða hér tvennir tónleikar sem 
bera yfirskriftina Öfganna á milli 
þar sem Kolbeinn Bjarnason flautu-
leikari spilar meðal annars ásamt 
Guðrúnu Óskarsdóttur sellóleikara. 
Fyrri tónleikarnir verða fimmtu-
dagskvöldið 17. júlí og framhald-
stónleikarnir laugardaginn 19. júlí. 

Á meðan á sumartónleikunum 
stendur er boðið upp á ferna tónleika 
um hverja helgi, frá fimmtudegi fram 
á sunnudag, auk guðsþjónustu og 
fyrirlestra. Sjá nánar á vefsvæðinu 
www.sumartonleikar.is. 

Skálholtshátíð er haldin á Þorláks-
messu að sumri, helgina 19. til 20. 
júlí. Þá verður til dæmis gengin píla-
grímaganga frá Þingvöllum til Skál-
holts. Hún hefst á laugardagsmorgni 
, gist er á Laugarvatni og gengið til 
Skálholts á sunnudagsmorgni, þar 
sem áætlað er að fólkið komi í hátíð-
armessuna klukkan 14.00. Á laug-
ardag kl. 18.00 verður fluttur Vesper 
úr Þorlákstíðum og það er Voces Thu-
les sem flytur. 

Á sunnudeginum er, sem fyrr 
segir, hátíðarguðsþjónusta klukkan 
14.00 og síðan flytur Már Jónsson 
sagnfræðingur erindi í tilefni af út-
komu nýrrar bókar um dóma Þórðar 
Þorlákssonar Skálholtsbiskups, sem 
Háskólaútgáfan gefur út með styrk 
úr Þorlákssjóði.

Námskeið í kórstjórnun og 
orgelleik

Í ágúst verður síðan mikið nám-
skeiðahald á staðnum frá 14. til 21. 
ágúst. Námskeiðið ber yfirskriftina 
�Syngjandi kirkja á ári sálmsins 
2008�. Það er söngmálastjóri Þjóð-
kirkjunnar, Hörður Áskelsson, sem 
stendur fyrir þremur námskeiðum í 
Skálholti að þessu sinni. Í fyrsta lagi 
námskeið fyrir barnakórstjóra sem 
Jón Stefánsson og Þórunn Björns-
dóttir sjá um, organistnámskeið 
sem Hörður Áskelsson og Mattias 
Wager, organist dómkirkjunnar í 
Stokkhólmi hafa umsjón með og í 
þriðja lagi kórstjórnarkennsla sem 
Hörður stjórnar sjálfur. 

Guðsþjónustan 17. ágúst er hugs-
uð sem afrakstur barnakórstjóra 
námskeiðsins og markar þá upp-
haf hinna námskeiðanna. Þarna 
hittast því allir sem að taka þátt í 
námskeiðunum “Syngjandi kirkja” 
í Skálholti og víst að þennan dag 
verður heilmikil sönggleði í guðs-
þjónustunni.�

Veitingar og gisting
En þótt mikið verði um dýrðir í leik 

og starfi í Skálholtsskóla sjálfum er 
staðurinn enn sem fyrr opinn gestum 
og gangandi. �Hér er opin kaffi- og 
matsala. Við opnum yfirleitt klukkan 
níu á morgnana og það er opið til átta 
á kvöldin. Við erum með fast hlaðborð 
í hádeginu, súpu og salat og síðan er 
matseðill hjá okkur á kvöldin. Hann 
er þó yfirleitt tengdur hlaðborðum 
því hér eru oftast einhverjir gestir í 
fæði og húsnæði. Kirkjan er opin all-
an sólarhringinn allt sumarið og hér 
rétt fyrir sunnan kirkjuna er hægt að 
skoða fornminjarnar.� 

Í Skálholti er hægt að fá gistingu, 
annars vegar í skólanum sjálfum, í 
herbergjum með salerni og sturtu, 
hins vegar svefnpokagistingu í svo-
kölluðum sumarbúðum, bæði í skála 
og í þremur sumarhúsum, en í hverju 
sumarhúsi eru tvö tveggja manna 
herbergi; skálinn tekur um tuttugu 
manns. Tjaldstæðum er hins vegar 
ekki til að dreifa í Skálholti � sem 
kemur ekki að sök vegna þess að inni 
í Laugarási er mjög gott tjaldstæði 
með afar góðri aðstöðu. En hvernig 
sýnist Kristni sumarið líta út með 
tilliti til ferðamanna?

„Það lítur mjög vel út. Hingað koma 
fjölmargir hópar, bæði kirkjutengdir 
hópar og almennir ferðahópar sem 
dvelja hér og fara dagsferðir héðan. 
Það er mjög mikið bókað hjá okkur 
í sumar og ljóst að miklar annir eru 
framundan.”

Þjónandi forysta – Syngjandi kirkja
Sumarstarfið í Skálholti einkennist af námskeiðum og ráðstefnum en þar er þó alltaf 
nóg pláss fyrir gesti og gangandi  og kirkjan alltaf opin!

Kristinn Ólason rektor Skálholtsskóla. 
Mynd Ingó

 Hingað koma 
fjölmargir hópar, 

bæði kirkjutengdir 
hópar og almennir 

ferðahópar sem 
dvelja hér og fara 
dagsferðir héðan. 
Það er mjög mikið 
bókað hjá okkur í 
sumar og ljóst að 
miklar annir eru 

framundan.”
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Það er alltaf nóg um að vera 
í Vestmannaeyjum, ferða-
mannatíminn kominn í blóma 
og allt heldur upp á við, eins og 
Kristín Jóhannsdóttir ferða-
málafulltrúinn þeirra í Eyjum 
segir. „Við erum sérstaklega 
ánægð með  hvað kemur mikið 
af skemmtiferðaskipum. Þau 
verða tuttugu í sumar en voru 
aðeins átta í fyrra. Síðan bíðum 
við spennt eftir degi X, þegar 
ferjan fer að fara í Bakkafjöru. 
Þeir segja að það verði í byrjun 
sumars 2010. Það verður mikil 
breyting.”

Um helgina verður fyrsti áfanginn 
að Gosminjasafninu í Vestmanna-
eyjum opnaður. �Við ætlum okkur 
stóra hluti í að rífa upp safnamálin. 
Meiningin er  að skipta safninu hér í 
þrennt, Eldheima, Safnheima og Sæ-
heima. Hvað Gosminjasafnið varðar, 
þá erum við farin sjá í fjögur hús í 
uppgreftinum en uppbyggingunni á 
því verður haldið áfram næstu árin. 
Þetta mun taka okkur nokkur ár en 
er mjög spennandi  verkefni.“

Tindagöngur
Um helgina verður einnig Gos-

lokahátíðin í eyjum – sem haldin er 
árlega. Á fimm ára fresti er hátíðin 
hins vegar veglegri en önnur ár– og 
nú er einmitt slíkt ár. Kristín segir að 
Goslokahátíðin sé sú hátíð sem flestir 
brottfluttir Eyjamenn mæti á– mun 
fleiri en mæta á Þjóðhátíð. Þegar hún 
er spurð hvað sé skemmtilegast fyrir 
ferðamanninn að gera í Vestmanna-
eyjum, segir hún: 

„Það er svo margt. Hér er hægt að 
fara í siglingar – og það hefur auk-
ist töluvert að fólk komi hingað til að 
ganga. Þá er algengt að það dvelji hér 
hjá okkur í nokkra daga og taki einn 
tind á dag til að ganga á. Svo er alltaf 
gaman að fylgjast með lundanum.

Svo er hægt að ganga um eyjuna 
án þess að klífa tinda. Til dæmis í 
Gaujulund, um Skanssvæðið þar sem 
stafkrikjan er, skoða okkar gríðarlega 
góða fisk- og náttúrugripasafn. Við 
höfum líka verið að setja upp útilista-
verk tvist og bast um bæinn og menn 
hafa verið að myndskreyta hjá sér 
húsveggi. Það er óskaplega gaman að 
rölta um bæinn og skoða þessi verk.“

Nóg pláss á golfvellinum
“Eitt af flaggskipunum okkar er 

golfvöllurinn. Þar eru mót um hverja 
helgi, líka fyrir þá sem stunda golf 
sér eingöngu til yndis og ánægju, en 
eru ekkert með einhverja rosalega 
forgjöf. Það er alltaf hægt að komast 

á völlinn hjá okkur, einkum í miðri 
viku. Það sem af er sumri hefur ver-
ið fín traffík þar en við önnum miklu 
meira miðað við stærðina og þjón-
ustuna á þessum velli.”

Í Vestmannaeyjum er nóg gisti-
rými, hótel, gistihús, heimagisting, 
sumarbústaðir og tjaldstæði. Erlendu 
túristarnir gista þar ekki svo mikið. 
„Þeir gera meira af því að koma í 
dagsferðir, fara í rútuferð um Heima-
ey, síðan út á bát og fara héðan á 
kvöldin,“ segir Kristín. Og í Eyjum er 
ágætis vetingahús á Kaffi Maríu, sem 
er gamalgróinn veitingastaður, sem 
og á Kaffi Kró niðri við höfnina. Einn-
ig er hægt að snæða á hótelunum.

Þegar Kristín er spurð hvað hún 
telji markverðast að sjá í Eyjum, seg-
ir hún: „Náttúran sjálf er markverð-
ust hér og fuglaskoðunin. Svo koma 
margir hingað bara til að skemmta 
sér, því það er svo gaman hjá okkur.” 

Það er alltaf svo gaman hjá okkur
Goslokahátíðin í Vestmannaeyjum verður haldin um helgina og fyrsti áfanginn að 
Gosminjasafninu verður opnaður

Eitt af 
flaggskipunum 

okkar er 
golfvöllurinn. Þar 
eru mót um hverja 
helgi, líka fyrir þá 

sem stunda golf 
sér eingöngu til 

yndis og ánægju, 
en eru ekkert með 
einhverja rosalega 

forgjöf.
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„Reykjanesið er loksins að 
verða áhugavert, í augum 
landsmanna, sem gönguleiða-
svæði. Það er greinilega vax-
andi áhugi fyrir því að ganga 
um Reykjanesið. Við höfum 
verið að vinna að því und-
anfarin ár að kynna svæðið 
sem ferða og útivistarsvæði 
með útgáfu efnis um göngu-
leiðirnar, gönguleiðakorti, 
gönguferðum og hafa ýms-
ir lagt hönd á plóginn í þeim 
efnum,“ segir Kristján Pálsson 
formaður Ferðamálasamtaka 
Suðurnesja (FSS).

„Til að auka þennan áhuga höfum 
við meðal annars stikað fimmtán 
gönguleiðir, fornar þjóðleiðir sem 
liggja um allt Reykjanesið. Þetta er 

afskaplega spennandi göngusvæði 
vegna þess að hér er jarðfræðin eins 
og opin bók fyrir þá sem hafa áhuga á 
slíku. Sagan er auðvitað hér í hverju 
spori og margar þessar gönguleiðir 
svo vel markaðar ofan í klöppina eft-
ir hesthófa liðinna alda að menn sjá 
fyrir sér hestalestirnar berandi fisk 
í Skálholtsbiskupssetur eða hafnir á 
Suðurnesjunum og við Faxaflóann.“

Þeir sem ferðast hafa um nesið 
hljóta að taka undir orð Kristjáns og 
undrast það helst hversu vanmetið 
það hefur verið sem ferða- og útivist-
arsvæði. Þar eru einmitt gönguleiðir 
við allra hæfi, einkum þeirra sem 
treysta sér ekki í fjöllin; bæði langar 
og stuttar og fæstar þeirra erfiðar. Og 
þar eru líka fjöll og útsýnið frá þeim 
óviðjafnanlegt.

Orkuverið Jörð og 
skemmtileg söfn

En Kristján segir fleira skemmti-
legt í undirbúningi, framkvæmd eða 
nýlokið. „Það er mikið af sérstæðum 
söfnum og sýningum á Suðunesjum. 
Við erum með Saltfisksetur í Grinda-
vík, Fræðasetur í Sandgerði, Byggða-
safn í Garðinum,  Lista- og bátasafn 
í Reykjanesbæ og Bláa Lónið sem er 
fjölfarnasti ferðamannastaður lands-
ins og ókrýnd drottning íslenskra 
ferðamannastaða. Til viðbótar þessu 
er nýbúið að opna sýningu í Reykja-
nesvirkjun sem er mjög áhugaverð. 
Sýningin er nefnd „Orkuverið jörð“ og 
sýnir hvernig orkan verður til, hvern-
ig hugvitið hefur náð að beisla þetta 
afl mannkyninu til gagns.

Í Reykjanesbæ  er verið að  reisa 
Víkingaheima en sem hluti af því 
verkefni er bygging húss yfir vík-
ingaskipið Íslending. Þar verður vík-
ingaskipið innandyra í fullum skrúða 
og víkingahluti Smithsonian safnsins 
verður settur þar upp sem föst sýn-
ing. Víkingaheimar verða að öllum 
líkindum opnaðir næsta vor.

Aðrar framkvæmdir sem unnið er 

að á þessu svæði eru til að auðvelda 
ferðamönnum að komast að mjög at-
hyglisverðum stöðum. Þar á meðal er 
hugmynd sem Ferðamálasamtökin, 
Hitaveita Suðurnesja, Reykjanesbær 
og Grindavíkurbær eru að vinna að, 
sem felst í  því að lagfæra aðgengið að  
ysta hluta Reykjanessins og gera það 
svæði að fjölförnustu ferðamanna-
perlu landsins. Það svæði sem við 
erum með í huga markast af Gunn-
uhver, Reykjanestá, Öngulbrjótsnefi, 
Reykjanesvirkjun og svokölluðu Gráa 
lóni. Meiningin er að gera sérstakan 
veg í hálfhring um Gunnuhver og 
gera svæðið aðgengilegt fyrir alla, 
þannig að fólk í hjólastólum og hreyfi-
hamlaðir eigi á einhvern hátt aðgang 
að þessum stöðum.“

Gunnuhver og ægifögur 
klettaströnd

„Gunnuhver hefur alla tíð verið 
vinsæll ferðamannastaður en hann 

Hér er jarðfræðin eins og opin bók
Suðurnesjamenn vilja bjóða alla velkomna og vinna að því að gera sem flestar 
náttúruperlur svæðisins aðgengilegar fyrir alla

Kristján Pálsson

Úr Sogunum í Trölladyngju.  Ljósmyndir Ellert Grétarsson. 

Göngufólk á ferð um Ketilstíg, sem liggur út   Móhálsadal yfir í Krýsuvík.

Valahnúkur og Reykjanesviti. Gunnuhver í baksýn.
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hefur verið sérlega fjörugur und-
anfarið og breytist í sífellu. Nú er 
hverinn orðinn gríðarlega stór spú-
andi leirhver sem gýs stöðugt, slettir 
upp leir nokkra tugi metra upp í loft-
ið og safnar þessu í hring í kringum 
strókinn. Þetta er allt mjög tilkomu-
mikið og gígurinn orðinn ansi mynd-
arlegur. 

Útlendingar sem fara upp á 
Valahnjúk, annað náttúru-undur 
á Reykjanesinu, falla sumir í trans 
yfir því glæsilega útsýni sem er þar 
frammi á klettunum. Ég tala nú ekki 
um þegar vont er veður, því útsýnið 
er hrikalegt þegar brimið skellur á 
klettunum og gýs út um allt. Þetta er 
eitt ævintýrasvæði. Þar í grenndinni 
er svo Reykjanesviti sem samkvæmt 
könnun er sá viti á landinu sem flesta 
Íslendinga  langar til að heimsækja.

Við höfum trú á því að þetta geti 
orðið einhver vinsælasti ferðamanna-
staður landsins. Ferðamálasamtök-
in og sveitarfélögin, með Hitaveitu 
Suðunesja, eru að skoða hvernig 
best verði að því staðið og að þær 
framkvæmdir verði allar unnar sam-
kvæmt þeim umhverfis-sjónarmiðum 
sem uppi eru í dag; að bera virðingu 
fyrir náttúrunni.“

Brýr og bryggjur fyrir 
fatlaða

Verkefnið „Aðgengi fyrir alla,“ seg-
ir Kristján hafa verið forunnið þannig 
að gerð var úttekt s.l. vetur á flestum 
ferðamannastöðum á Reykjanesinu 
með tilliti til þess hvernig þeir eru í 
stakk búnir í dag til að taka á móti 
hreyfihömluðu fólki. „Við erum búin 
að taka út tugi ferðamannastaða og 
mæla þá út á skalanum einn til tíu, 
samkvæmt sérstökum aðferðum til 
að sjá, tölulega, hvar þeir eru staddir. 
Þessi greining og vinna er í samráði 
við Ferðamálastofu, Öryrkjabanda-
lagið og fleiri. Samkvæmt þessari 
úttekt þarf að lagfæra flesta staðina, 
mismikið en markmiðið er að flestir 
ferðamannastaðir á Reykjanesinu 
sem hægt er að gera aðgengilega fyrir 
fatlaða, verði það. Þannig teljum við 
okkur getað opnað svæði fyrir fólki 
sem ekki hefur átt kost á að njóta 

þeirra til þessa.  
Sem dæmi, eru hugmyndir uppi um 

að setja bryggjur út í helstu vötn hér 
á Reykjanesinu og gera öllum kleift 
að kasta út færi. Í undirbúningi er að 
laga brúnna út í gamla Garðskaga-
vitann og gera þannig hjólastólafært 
að vitanum. Hugmyndir eru um að 
leggja vegi þangað sem ekki er hægt 
að fara á auðveldan hátt í dag eins 
og að Hafnabergi. Þetta eru kostn-
aðarsamar framkvæmdir og verða 
ekki framkvæmdar á einu ári en með 
dyggri aðstoð Hitaveitu Suðurnesja, 
Vegagerðarinnar, sveitarfélaganna 
og fleiri, flýtir það mjög fyrir því að 
allar þessar hugmyndir komist í 
framkvæmd. Suðurnesjamenn vilja 
bjóða alla velkomna í þess orðs fyllstu 
merkingu“.

Gps-punktar á gönguleið-
um og sjónskífa á Keili

Það er ekki ólíklegt að Reykja-
nesið eigi eftir að verða fyrirmynd 
að merkingu gönguleiða á Íslandi í 
framtíðinni, því þar er nú gert meira 
en að stinga niður stikum. „Eins og 
ég sagði, erum við búin að stika all-
ar helstu þjóðleiðir á Reykjanesinu,“ 
segir Kristján, „en þetta eru hundrað 
áttatíu og fimm kílómetrar. Það eru 
appelsínugular stikur sem búið er að 
setja niður í klappirnar og festa. Þær 
eru númeraðar og að auki eru upp-
hafsstaðir gönguleiðarinnar á stik-
unni. Hver stika hefur verið mæld út 
með gps-tæki. 

Við náðum samkomulagi við Neyð-
arlínuna fyrir tveim árum um að þeir 
tækju við þessum gps-punktum, en 
þannig á að vera auðveldara að koma 
fólki til hjálpar ef eitthvað kemur 
fyrir, eða fólk villist. Það hefur þeg-
ar reynt á þetta kerfi, þegar þrjár 
konur villtust á göngu við Keili. Þær 
lentu í þoku og fundu eina stiku. Það 
tók Björgunarsveitina í Grindavík 
skamman tíma að finna þær.  Við 
teljum þessar merkingar því mikið 
öryggisatriði fyrir utan það að göngu-
fólk þarf ekki að velkjast í neinum 
vafa um að það sé á réttri leið ef það 
fylgir stikunum. 

Ferðamálasamtökin gáfu út tvo 

bæklinga s.l. vor um tvær gönguleiðir 
sem er upphafið að útgáfu fimmtán 
samskonar bæklinga um þær fornu 
þjóðleiðir sem stikaðar hafa verið á 
Reykjanesinu. Bæklingarnir eru til 
sölu á öllum helstu ferðamannastöð-
um á Suðurnesjunum. Í þeim er saga 
gönguleiðarinnar, jarðfræði og kort 
af gönguleiðinni. 

Eins er hafinn undirbúningur að 
því að setja upphafsskilti við all-
ar gönguleiðirnar. Slík skilti verða 
við báða enda hverrar leiðar og þar 
með teljum við lokið því verkefni að 
merkja þessar fornu þjóðleiðir. 

Af fleiri verkefnum sem ég vildi 
nefna þá er verið að hanna sjónskífu á 
Keili sem verður væntanlega komin á 
sinn stað í haust. Af toppi Keilis sést 
vel um allan Faxaflóann, en þetta 
besta þekkta fjall Suðurnesjamanna 
var eitt helsta mið fiskimanna á 
Faxaflóanum á árum áður“. 

Hér er svo marg 
að sjá og við 

höfum trú á því að 
þetta geti orðið 

einhver vinsælasti 
ferðamannastaður 

landsins. 
Ferðamálasamtökin 

og sveitarfélögin 
með Hitaveitu 
Suðunesja eru 

að skoða hvernig 
best verði að því 
staðið og að þær 

framkvæmdir 
verði allar unnar 

samkvæmt 
þeim umhverfis-

sjónarmiðum sem 
uppi eru í dag; að 

bera virðingu fyrir 
náttúrunni.

Gunnuhver á 
Reykjanesi.

Ofan af Sveifluhálsi við Krýsuvík.

Frá hverasvæðinu í Seltúni í Krýsuvík.
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„Hér í Grindavík búa 2.840 
manns. Þetta er að verða alveg 
hörku bæjarfélag,“ seigr Ósk-
ar Sævarsson ferða- og mark-
aðsmálafulltrúi Grindavíkur. 
„Við erum með svipaða fólks-
fjölgun og önnur sveitarfélög 
á Suðurnesjum, eða um fimm 
prósent á seinustu sex til átta 
árum og ástæðurnar eru býsna 
margar. Hér erum við með nóg 
framboð af lóðum og húsnæði. 
Við erum með einbýlishús á 
sama verði og blokkaríbúð í 
Reykjavík, nóg af leikskóla-
plássum og engin bið eftir 
þeim. Þjónustustigið er nokk-
uð gott. Við erum nálægt höf-
uðborgarsvæðinu, tekur okk-
ur aðeins hálftíma að komast 
þangað og þangað sækjum við 
aðra þjónustu en þá sem við 
höfum hér. Tvöföldun Reykja-
nesbrautar hefur haft gífurlega 
mikil áhrif á búsetuþróun hjá 
okkur. Unga fólkið er ekkert að 
flytja í burtu héðan vegna þess 
að atvinnuástand gott, að vísu 
nokkuð einhæft ennþá en það 
er smám saman að breytast.“

Ástæðuna fyrir hagsældinni í 
Grindavík segir Óskar meðal ann-
ars, þá að bæjarfélagið er með einn 
stærsta þorskkvóta á landinu, þrátt 
fyrir niðurskurð, sem og eina af 
stærstu löndunarhöfnum á landsins. 
„Þetta er saltfiskbær Íslands,“ segir 
hann, „og mér skilst að hér á landi 
hafi verið framleidd um 90 þúsund 
tonn af saltfiski á síðasta ári, þar af 
43 prósent hér í Grindavík. Fyrirtæk-
in hér mættu þessum mikla aflanið-
urskurði með útrás og hagræðingu í 
sjósókninni og stýringunni í vinnslu. 
Menn voru ekkert að setjast niður 
og væla. Það gerir það að verkum 
að verðmætasköpunin hefur ekki 
minnkað.“

Lífmassi og hrein orka
Við höfum líka rennt ákveðnum 

stoðum undir atvinnulífið. Þar get 
ég nefnt sem dæmi, öfluga starfsemi 
Íslandsbleikju og ORF líftækni, sem 

er hátæknigróðurhús sem stefnir á 
lífræna ræktun á erfðabættu byggi. 
Úr því er unninn lífmassi og úr hon-
um er síðan unnið efni sem notað er í 
erfðaransóknir. Þetta er einstakt efni 
í heiminum. Hingað til hafa verið not-
aðar stofnfrumur úr dýrum til erfða-
rannsókna, en hér verið að nota efni 
úr jurtum. Þetta verður því stórmál 
í framtíðinni hjá okkur.“Grindvíkin-
gar hafa verið að skipuleggja stór iðn-
aðarsvæði með því markmiði að fá til 
sín fyrirtæki sem vinna að hátækni 
og orkufrekum iðnaði sem byggir á 
því að nota vistvæna orku – græna 
orku. Mottó bæjarins er „Hrein orka 

– Hreinn iðnaður – Hreint umhverfi“ 
og segir Óskar Grindavík vera að 
markaðssetja orkuna sem þeir hafa, 
þar sem gufa og rafmagn er unnið úr 
jarðvarma.

Aðgengi fyrir alla
„Við höfum stærsta og fjölsóttasta 

ferðamannastað á Íslandi, Bláa lón-
ið. Þangað komu 417 þúsund manns 
í fyrra. Þangað kemur nánast hver 
einasti haus sem kemur til landsins. 
Við búum við þá sérstöðu að nátt-
úran á Reykjanesskaganum er öll 
hérna megin. Okkar lögsagnarum-
dæmi nær frá Reykjanestá að Selvogi 
og geyma helstu náttúruperlurnar 
á Reykjanesi, Gunnuhver og Vala-
hnúkur. Svo höfum við Eldvörpin 
sem og Krýsuvíkursvæðið, þar sem 
Reykjanesfólkvangur er. Áttatíu pró-
sent af honum er í landi Grindavíkur. 
Það er unnið að því að bæta aðgengi 
að þessum stöðum undir hatti Ferða-
málasamtaka Suðurnesja (FSS). 

Framundan er mikið átak í að bæta 
aðgengi að ferðamannastöðum. Þetta 
er samstarfsverkefni FSS, Hitaveitu 
Suðunesja og Samtaka sveitarfélaga 
á Suðunesjum (SSS). Einnig kemur 
Ferðamálastofnun mjög myndarlega 
að verkefninu. Þetta verður í fyrsta 
sinn sem heill landshluti skipulegg-
ur aðgengi að helstu náttúruperlum 
og ferðamannastöðum fyrir alla. Ör-
yrkjabandalagið kemur til dæmis að 
verkefninu, þannig að þetta er afar 
stórt verkefni sem við erum byrjuð á 
og ætlum að ljúka á tveimur árum.“

Krýsuvíkin er í aðeins hálftíma 
akstursfjarlægð frá Reykjavík. Það 
er kominn aukinn kraftur í Fólk-
vangsnefndina, við höfum sett aukið 
fjármagn í það verekfni og höfum ein-
sett okkur að breyta þeirri neikvæða 
ímynd sem fólkvangurinn hefur, til 
dæmis með því að sporna gegn ut-
anvega akstri, slæmri umgengni og 
bæta aðstöðuna.“

Menningar- og viðburða-
dagskrá

„Ferðaþjónustunni hefur vaxið 
fiskur um hrygg. Hér sprettur upp 
fjöldi fyrirtækja í slíkri þjónustu, til 
dæmis aukið framboð gistirýmis, góð 
veitingaþjónustu og fjölbryett, því 
hér eru starfandi fimm veitingastaðir 

allt árið. Síðan erum við að sjálfsögðu 
með afþreyingu sem er að vaxa mjög 
mikið, fjórhjólaævintýri, sjóstanga-
veiði, hjóla- og gönguferðir. Framlag 
bæjarins er líka nokkuð ríflegt en 
hann rekur Saltfisksetrið og reisir nú 
eitt glæsilegasta tjaldsvæði landsins. 
Í Saltfisksetrinu hefur verið starf-
rækt menningar- og viðburðadagskrá 
Saltfisksetursins og Grindavíkur.

 Á heimasíðu okkar, www.grinda-
vik.is er dagskrá yfir alla þá viðburði 
og gönguferðir sem eru á döfinni hér 
í sveitarfélaginu allt árið. Þetta hef-

ur hlotið geysilega góðar undirtektir. 
Heimamenn fylgjast með og taka þátt 
í viðburðum, auk þess sem þátttaka 
utanbæjarmanna hefur verið mjög að 
aukast á seinustu árum. Í Saltfisk-
setrinu er jafnfram upplýsingamið-
stöðin okkar og hún gegnir mikilvægu 
hlutverki hér í sveitarfélaginu.“

Góðir vegir
Sú var tíðin að erfitt var að ferðast 

um umdæmi Grindavíkur þar sem 
vegir voru afleitir – en það er liðin 
tíð. Samgöngur á Reykjanesinu hafa 
stórbatnað seinustu tvö árin. „Það er 
búið að malbika frá Grindavík út á 
Reykjanesvita, einnig frá Grindavík 
að Ísólfsskála, sem er fyrsti áfangi 
Suðurstrandarvegar og var farartálmi 
á Krísuvíkurleiðinni. Það er því orðið 
auðvelt að komast að öllum náttúru-
perlunum á Reykjanesskaganum. En 
hvað er næst á döfinni hjá hinum at-
hafnasama Grindavíkurkaupstað?

„Við erum með þrettán holu golfvöll 
en bæjarfélagið veitti Golfklúbbnum 
fimmtíu milljónir í ár til að stækka 
hann í átján holu völl á næstu þremur 
árum – með nýjum golfskála.  Hesta-
menn fengu líka fimmtíu milljónir 
til að reisa reiðhöll og gera reiðvegi 
og síðan eru miklar framkvæmdir á 
vegum sveitarfélagsins, meðal ann-
ars verður reistur nýr grunnskól og 
tónlistarskóla.“

Náttúran á nesinu er öll hérna megin
Grindvíkingar eru með athafnasamara fólki. Þeir eru að stækka golfvöllinn, reisa reiðhöll 
og gera reiðvegi og byggja nýjan skóla og tónlistarskóla
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Í Reykjanesbæ er gallerí sem 
fæstir ættu að láta framhjá sér 
fara. Það er Svarta pakkhúsið 
sem stendur við Hafnargögu 2 

í Keflavík. 

Í Svarta pakkhúsinu selja lista-
menn og handverksfólk á Suðurnesj-
um gripi sína og þar kennir margra 

– og oft á tíðum gullfallegra – grasa. 
Fjölbreytnin er gríðarlega mikil því 
í galleríinu má finna verk sem unn-
in hafa verið í leir, úr gleri, leðri, 
silfri og steinum og mikið úrval af 
málverkum. Þar eru skartgripir og 
myndskreyttar bækur af jólasvein-
unum – mikið úrval af handunnum 
gjafakortum og ýmislegt fleira.

Galleríið hefur verið starfrækt í 
fjögur ár og er rekið af listamönn-
unum og handverksfólkinu sjálfu, 
tæplega þrjátíu einstaklingum, 
sem skipta með sér vinnunni. Þeir 
sem taka á móti viðskiptavinunum 
þekkja því munina sem til sölu er í 
þaula. Svarta pakkhúsið er opið sjö 
daga vikunnar frá 13.00 til 17.00 � 
og rúsínan í pylsuendanum er sú að 
verðið er harla gott. Þeir sem eru 
að leita að tækifærisgjöfum, finna 
örugglega eitthvað skemmtilegt í 
Svarta pakkhúsinu.

Við Hringbraut 92 í Keflavík er 
B&B Guesthouse, gistihús með 
ellefu herbergjum og þjónustu 
sem munar um. Hilmar Haf-
steinsson, eigandi gistihússins 
geymir nefnilega bíla fyrir fólk 
sem er að skreppa til útlanda, 
keyrir það í flugstöðina og hef-
ur bílinn svo kláran við hana 
þegar gestir hans koma aftur 
heim. Þjónustan er innifalin í 
herbergisleigunni – ekki rukk-
að fyrir hana sérstaklega.

Þegr Haukur er spurður hvort 
Íslendingar notfæri sér þessa 
þjónustu, segir hann svo vera. 
„Það hefur aukist alveg gríðarlega, 
ekki síst á veturna. Síðastliðinn 
vetur var mjög góður.“ 

Herbergin í gistihúsinu eru 
ýmist eins, tveggja, þriggja eða 
fjögurra manna. Hilmar segist 
eingöngu vera með uppbúin rúm 
en baðherbergi sameiginleg og 
í húsinu eru fjögur baðherbergi. 
“Ég er með tvær setustofur þar 
sem er sjónvarp og dvd tæki. 
Einnig eldhús þar sem gestirnir 
geta eldað en morgunmaturinn 
er innifalinn. Ég segi alltaf að 

B&B standi fyrir Beddi og Brauð-
moli.“

Hilmar hefur rekið B&B gisti-
húsið í sjö ár en segist hafa byrjað 
smátt og verið að smástækka það. 
Þegar hann er spurður hverjir 
gisti helst hjá honum, segir hann: 

“Fyrst og fremst gott fólk. Það 
er mikið um að Íslendingar gisti 
hjá mér. Ég er með þá þjónustu 
að geyma bíla fyrir Íslendinga 
sem eru að fara til útlanda. Ég 
keyri gesti mína á flugstöðina, 
geymi bílinn og skila honum út 
í flugstöð þegar þeir koma heim. 
Á sumrin er uppistaðan erlendir 
ferðamenn en þó er líka töluvert 
af Íslendingum á þeim tíma. “

Listaverk á góðu verði

Beddi og brauðmoli 
og bíllinn geymdur



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 14:00

AKRUEYRI

Stillanleg rúm með okkar bestu 
IQ-CARE heilsudýnu

Multimemo Verð áður Tilboð
120x200  269.900 179.900
160x200 389.900 239.900
180x200 409.900 249.900

Swissflex 145 Verð áður Tilboð
160x200 299.900 169.900
180x200 309.900 179.900

COE leðurrúmstæði
fyrir dýnu-stærð 160x200

Tilboð 76.930 Verð áður 109.900

40-50% afsláttur af völdum
svefnherbergishúsgögnum

Chiropractic Luxury á tilboði
Queen 153x203 með botni og fótum

Tilboð 181.300
Verð áður 289.000

Takmarkað magn


