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�  • Landið

Það er ánægjulegt að ferðaþjónustan 
á Íslandi skuli blómstra á tímum sem 
þessum. Það er sama hvert litið er alls 
staðar eru menn að skapa skemmtilegt 
og gott umhverfi fyrir fólk að njóta. 
Lífsneistinn er fyrir hendi þrátt fyrir 
kreppuna og menn ferðast um Ísland 
sem aldrei fyrr. Eins og þetta blað sýn-
ir eru möguleikarnir óþrjótandi. Alls 
staðar er hægt að finna eitthvað við sitt 
hæfi bæði í náttúrunni og menning-
unni. Þjónustan á flestum stöðum er til 
fyrirmyndar og meira að segja minnstu 
þorpin bjóða upp á allt til alls.  Víða um 
land er lögð sérstök áhersla að bjóða upp 
á hráefni úr héraði, bæði beint til neyt-
endar og á veitingastöðum. Fólk tínir 
jurtir úr nærliggjandi skógum og nýtir 
til matargerðar, notar fiskinn úr ám og 
vötnum í nágrenninu og kjöt frá næsta 
bónda. Þetta er virðingarvert framtak 
að nýta á þennan hátt okkar eigin afurð-
ir.  Menningin blómstrar sem aldrei fyrr 
og á flestum stöðum er úr mjög mörgu 
að velja. Listsýningar, tónleikar, bæj-
arhátíðir, leiksýningar, fjölskylduhátið-
ir, margvísleg söfn og margt fleira er í 
boði víða um land í sumar. 
Náttúran á Íslandi er stórbrotin og fyrir 
náttúruunnendur er þetta góssenland. 
Ný áhersla í ferðaþjónustunni eru jökla-

göngur. Menn segja að við getum orðið 
eins og Alpalöndin því hér séu jöklarn-
ir ekki síður aðgengilegir en þar.  Þetta 
verður spennandi og mun eflaust laða 
að erlenda sem innlenda ferðamenn.
Við vonum að þetta blað geti orðið veg-
vísir fólks um landið og veiti jafnframt 
gagnlegar upplýsingar um möguleikana 
á hverjum stað. Góða ferð um Ísland.
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SUMARHÚS OG FERÐALÖG

   Gaskæliskápar 100 og 180 lítra

Gashellur

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-80w

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 Reykja k Opið virka daga frá kl. 8.15 til 17.30

Gasofn

Gashelluborð

Olíuofn
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�  • Landið

„Hér er útsýni yfir allan 
Faxaflóann eins og hann legg-
ur sig,“ segir Sólveig Jóna Jó-
hannesdóttir sem rekur ferða-
þjónustuna á Móum sem er í 
um þriggja kílómetra fjarlægð 
frá Akranesi. Þegar komið er 
upp úr Hvalfjarðargöngunum 
norðanmegin er beygt út úr 
hringtorginu í átt að Akranesi 
og þremur til fjórum kílómetr-
um síðar er beygt að fyrsta bæ 
til hægri. Það eru Móar.

Í húsinu á Móum er gisting en 
einnig eru þar tvö lítil sumahús 
sem taka hvort um sig fjóra til 
fimm manns í gistingu. Í húsunum 
eru salerni og sturta, gott eldhús 
og frábært útsýni. Í húsunum 
eru öll áhöld og tæki sem til þarf 
í eldhúsi og aðeins þarf að mæta 

með svefnpokann eða sængina og 
matinn. Í húsinu er gisting fyrir 
átta manns, bæði uppábúin rúm 
og svefnpokapláss. Þar er eld-
unar-og hreinlætisaðstaða með 
sturtu. Þar er einnig setustofa og 

sólstofa sem vísar í 
suðvestur og þaðan 
er fallegt útsýni til 
Reykjavíkur allan 
hringinn og virki-
lega hægt að njóta 
sólsetursins. „Hing-
að kemur fólk til að 
skoða náttúruna hér 
í kring, til dæmis 
Glym og fegurðina 
í Hvalfirði og keyra 
upp í Borgarfjörð. 
Gönguleiðir hér eru 
skemmtilegar og 

er ég með leiðbeiningar um þær. 
Síðan er töluvert að sjá á Akra-
nesi, byggðasafnið, steinasafnið, 
íþróttasafnið og þar er f ín sund-
laug,“ segir Sólveig.

Gljúfrasteinn var eins og kunn-
ugt er heimili og vinnustaður 
Halldórs Laxness og fjölskyldu 
hans. Íslenska ríkið keypti hús-
ið árið 2002, þegar öld var liðin 
frá fæðingu skáldsins og tveim-
ur árum síðar var það opnað al-
menningi.

Í sumar verða á Gljúfrasteini 
haldnir stofutónleikar á hverjum 
sunnudegi klukkan 16 og er þetta 
fjórða sumarið sem slíkir tónleikar 
eru haldnir.Halldór Laxness var 
mikill áhugamaður um tónlist og 
tónlistarflutning. Hann var prýði-
legur píanisti sjálfur og rómaður 
fagurkeri á því sviði. Bach var í 
miklu uppáhaldi hjá skáldinu.

Móttökuhúsið er fyrsti viðkomu-
staður gesta á Gljúfrasteini. Þar er 
hægt að skoða margmiðlunarsýn-
ingu um ævi og verk skáldsins. Saga 
Halldórs er samofin sögu 20.ald-
arinnar og er því einnig brugðið 
upp svipmyndum úr sögu Íslands 
og umheimsins. 

Boðið er upp á vandaða hljóð-
leiðsögn um húsið þar sem heyra 
má í skáldinu og Auði konu hans og 
upplifa andrúmsloft fyrri tíðar.

Sundlaug er í garðinum og frá 
Gljúfrasteini eru margar göngu-
leiðir. Halldór var mikill útivist-
armaður og gekk mikið í nágrenni 
Gljúfrasteins enda er umhverfið 

fagurt. Gestir eru hvatt-
ir til að nýta sér göngu-
leiðirnar í nágrenni 
hússins sem stendur við 
ána Köldukvísl. Garð-
urinn umhverfis húsið 
er opinn almenningi og 
þar er upplagt að borða 
nesti í lautinni bak við 
húsið. 

Húsið Gljúfrasteinn 
hefur verið látið haldast 
óbreytt, bæði heimilið 
og vinnustaður skálds-
ins. Stærstu vistarver-
urnar 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 og mörg verk-
anna eru eftir þekkta 
meistara. Húsgögn og 
innanstokksmunir eru 
þeir sömu og í tíð Hall-
dórs og Auðar.

Safnið er opið alla 
daga í sumar frá 9 til 17. 
Það kostar 500 kr. inn 
en helmingi minna fyrir 
börn, aldraða og öryrkja. 
Heimsíða safnsins er 
gljufrasteinn.is

Hótel Laxnes er vinalegt sveita-
hótel í Mosfellsbæ sem nefnt 
er eftir uppeldisstað nóbels-
skáldsins, Halldórs Laxness. 
Hótelið er staðsett miðsvæðis í 
bænum og á áberandi stað þeg-
ar keyrt er þar í gegn. Bygging-
in er vinaleg í norrænum stíl en 
Guðjón Magnússon hannaði. 

Hugsunin á bak við hönnunina 
og umhverfi hótelsins er sú að 
ferðamenn, innlendir sem út-
lendir, hafi greiðan aðgang að 
friðsælu umhverfi og náttúru 
Mosfellsbæjar. Frá hótelinu er 
gott útsýni til Esjunnar.

Hótelið getur tekið á móti 52 
í gistingu. Fyrir hendi er ókeyp-

is þráðlaust net. Herbergin eru 
rúmgóð og er bað og sturta í öll-
um herbergjum. Herbergin er 
björt og hefur Hótel Laxnes feng-
ið úrvals umsagnir frá gestum og 
hinum þekkta ferðavef
www.booking.com. 

Hótel Laxnes
Sveitahótel í Mosfellsbæ

Líf og fjör á 
Gljúfrasteini
- allt iðar af lífi í húsi skáldsins –

 Halldóri Laxnes. ljós-
myndari Hans Malmberg.

Ferðaþjónustan á Móum

Útsýni yfir allan Faxaflóann
Hvalfjarðarsveit býr yfir stór-
brotinni náttúru í formi stór-
skorinna fjalla, vogskorinna 
stranda og kjarri vaxna dala 
sem hafa veitt stórmennum á 
borð við Hallgrím Pétursson 
og Halldór Laxness inblástur 
í gegnum tíðina. Sveitastjóri 
Hvalfjarðarsveitar Laufey 
Jóhannsdóttir segir að líf og 
fjör sé í Hvalfjarðarsveit um 
þessar mundir og mikill fjöldi 
ferðamanna leggi leið sína um 
sveitina, enda sé þar að finna 
eitthvað við allra hæfi.
„Ég held að Hvalfjörðurinn 
sé aftur kominn á landakort 
landsmanna. Náttúrufegurð-
in, friðsældin og fjölbreyti-
leiki umhverfisins gerir það 
að verkum að enginn gleym-
ir Hvalfirðinum. Það er al-
veg ljóst að Íslendingar ætla 
að ferðast um eigið land og 
jafnframt ferðast styttra en 
eyða þess í stað lengri tíma á 
hverjum stað. Þetta finnum 
við glögglega hér, aukin að-
sókn að útivistarsvæðunum 
við Þórisstaði, Bjareyjarsand 
, Hlaðir og í Botni svo fátt 
eitt sé nefnt. Það er líf og 
fjör á planinu við Hvalstöð-
ina og leggja margir leið sína 
um svæðið þar í kring,“ segir 
Laufey.
Gönguleiðir um Hvalfjörðinn
Þá er Hvalfjarðarsveit um 
þessar mundir að kynna ný 
gönguleiðakort sem sýna 
gönguleiðir og innihalda ít-
arlegar upplýsingar um svæð-
ið. Kortin má nálgast á ferða-
mannastöðum og á skrifstofu 
Hvalfjarðarsveitar. Kortin 
eru tvö talsins, annað heit-
ir Skarðsheiðarhringurinn 

og með kortinu eru skráðar 
göngu- og reiðleiðir og vídd-
ir Skarðsheiðar, Hafnarfjalls, 
Skorradals og Svínadals opn-
aðar til allra átta. 
Seinna kortið heitir Hval-
fjarðarhringurinn og eru 
minjastaðir í kring um Hval-
fjörðinn dregnir fram. Laufey 
segir að náttúrufegurð Hval-
fjarðarsveitar eigi vart sinn 
líka og tækifærin fjölmörg. 
„Hér geta allir fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Lífríkið í fjörunni 
er heillandi, fuglaskoðendur 
geta skriðið um kjarrið, mýr-
lendi og upp í fjallshlíðar til 
þess að virða fyrir sér fugla-
lífið. Fjallgöngumenn geta 
þá fundið snarbrött glæsifjöll 
eða styttri veglalengdir allt 
eftir getu og áhugasviði hvers 
og eins,“ segir Laufey. 
 Hún segir ferðaþjónustu vera 
í vexti í Hvalfjarðarsveit, en 
þar eru rekin ferðaþjónustu-
fyrirtæki á borð við Hótel 
Glym, Bjarteyjarsand, Mótel 
Venus, Ferstiklu og Móa svo 
aðeins fátt eitt sé nefnd. Þá 
er um þessar mundir verið að 
lagfæra gömlu sláturhúsin að 
Laxárbakka og er þar nú rek-
inn sveitamarkaður, veitinga-
sala og verið er að breyta hús-
unum í íbúðir.
Laufey segir þó að Hvalfjarð-
arsveit hafi orðið fyrir sömu 
búsifjum og flest sveitarfélög 
er  varðar atvinnumál und-
anfarin misseri. „Við erum 
þó mjög lánsöm að hafa mjög 
öflug fyrirtæki eins og Elkem, 
Norðurál, Faxaflóahafnir og 
Olíufélögin að ógleymdum 
Hval hf.,“ segir Laufey.

Enginn gleymir 
Hvalfirðinum

Jagúarinn hans Laxness 
sómir sér vel á bæjarhlaðinu.





�  • Landið

Veiðár ehf. er fyrirtæki sem 
er með Staðarhólsá og Hvolsá í 
Saurbæ í Dalasýslu á leigu.

Leigutakinn, Kristjón Sigurðs-
son 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 árin. Það 
komu um 640 fiskar upp úr ánum 
í fyrra, þar af voru um þrjúhundr-
uð og áttatíu laxar og fjölgaði um 
250 frá 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 fjórða árið sem ég leigi 
út árnar,“ segir Kristjón. Verðið 
er óbreytt frá fyrra ári og stöngin 
kostar mest 26 þúsund á dag. Það 
eru fjórar stangir leyfðar í árnar 
– sem eru eitt vatnasvið – sam-
anlagt 123 ferkílómetrar.

Við getum ekki ráðið veðri, 
vatni og veiði, en höfum 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 húsinu eru fjögur tveggja manna 
herbergi og tvö eins manns her-
bergi.

Þar er líka mjög góð borðstofa 
og nýtt eldhús sem er vel búið 
tækjum. Kristjón segir ekki upp-

selt í árnar
í sumar. „við eigum nokkra 

daga í byrjun júlí og nokkra 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 vest-
urs í Svínadal rennur í Hvolsá og 
þar veiðist bæði bleikja og lax.

„Þetta er góður matfiskur,“ segir 
Kristjón. „Bleikjan þarna er mjög 
skemmtileg og veiðist líka langt 
fram eftir hausti.“

Í Sögumiðstöðinni í Grund-
arfirði er að finna sögu geng-
inna kynslóða en auk þess er 
þar mjög sérstök dótabúð, 
deild um þróun samfélagsins 
og ljósmyndasafn Bærings Ce-
cilssonar.

Ingi Hans Jónsson í Grund-
arfirði er forstöðumaður Sögu-
miðstöðvarinnar. Hann er auk 
þess frægur fyrir leikni sína í að 
segja sögur. „Við höfum opnað 
eina sýningardeild á ári frá árinu 
2003 þegar Sögumiðstöðin var 
opnuð. Hér er fyrst og fremst 
verið að taka fyrir sögu síðustu 
aldar, hvernig íslenska þjóðin 
þróaðist frá því að vera fátækasta 
þjóð Evrópu í það að verða ein sú 
ríkasta. Þetta snýst mikið um að 
sýna þessum gengnu kynslóðum 
sem í raun mótuðu okkar samfé-
lag virðingu.“
Heimili frá síðustu öld

Í deildinni um þróun vélbát-
anna er því lýst hvernig vélvæð-
ing fiskiskipanna varð kveikjan að 

mestu framförum sem orðið hafa 
hér á landi. „Íslendingar gera sér 
ekki allir grein fyrir hvað þetta 
framfaraspor hafði mikil áhrif á 
samfélagið, uppbyggingu þétt-
býlisstaðanna og á heimilishætti. 
Við erum með uppsett heimili 
frá upphafi síðustu aldar og þar 
er sýnt hvernig þjóðin bjó og 
fólki gert kleift að máta sig við 
þær aðstæður. Síðan fjöllum við 
um landbúnaðinn, vélvæðinguna 
og mannaflaþróunina. Við erum 
einnig með eina sýningu um sögu 
Frakka á Íslandi, sem er hálfgerð-
ur útúrdúr - en tengd okkar sögu 
vegna þess að Frakkarnir voru 
mikið hér í Grundarfirði“ segir 
Ingi Hans.

Dótabúðin
Ein vinsælasta deild Sögumið-

stöðvarinnar er leikfangasafn frá 
7. áratugnum. Rammi safnsins 
er lítil búð, verslun Þórðar Páls-
sonar. Þórður Pálsson var merki-
legur maður sem átti og rak hér 
sérleyfisbílana sem gengu milli 

Grundarfjarðar og Reykjavíkur. 
Þegar Þórður frétti að það ætti að 
brúa Hraunsfjörð og þar með væri 
kominn vegur til Grundarfjarðar 
ákvað hann að byggja sjoppu í stíl 
við þá sjoppumenningu sem var að 
ryðja sér til rúms á Íslandi. „Þessi 
sjoppa var bara tiltölulega venjuleg 
þangað til leið að jólum. Á jólaföst-
unni breyttist sjoppan í dótabúð. 
Þessa sögu og sögu leikfanganna 
frá þessum tíma erum við að segja 
gestum okkar. Og það kemur ein-
hver glampi í augun á fólki og allir 
verða börn á ný,“ segir Ingi Hans.

Fyrir framan Þórðarbúð er önn-
ur lítil deild sem heitir „Óláta-
gerði.“ Þar er leiksvæði fyrir börn 
þar sem þeim er kennt um hin 
fornu leikföng „legg og skel“. „Það 
er mikilvægur þáttur í okkar mark-
miðum að sagan sé fyrir alla. Það 
varðar við heiður þessarar þjóðar 
að börnum sé sinnt á ferðalögum 
ekkert síður en fullorðnum. Það er 
ekki nóg að borða bara ís og fara í 
sund,“ segir Ingi Hans. 

Bæringsstofa
Í Sögumiðstöðinni er Bær-

ingsstofa, minjasafn um ljós-
myndarann Bæring Cesilsson. 
Bæring byrjaði að taka myndir 
1943 og var að fram á hinsta dag. 
Í safni Bærings eru um 120 þús-
und ljósmyndir, flestar teknar í 
Grundarfirði og nágrenni. Bær-
ingsstofa er fjölnota kvikmynda 
og ráðstefnusalur og þar er sýnt, 
á tjaldi, úrval úr myndum hans 
á opnunartíma safnsins. „Þetta 

safn er auðvitað gríðarlega verð-
mætt fyrir okkur Grundfirðinga, 
en það er athyglisvert hve gestir 
hafa gaman að því að sitja í næði 
og fylgjast með þessari sýningu,“ 
segir Ingi Hans.

Um tólf þúsund manns heim-
sóttu Sögumiðstöðina á síðasta ári 
og hefur aðsóknin aukist ár frá ári. 
Í gestastofu miðstöðvarinnar er 
upplýsingamiðstöð ferðamanna, 
almenningssími, aðgangur að Int-
erneti og vinsælt kaffihús. 

Flestir kannast við Hreðavatns-
skála skammt ofan Háskólans 
á Bifröst, og margir telja það 
bráðnauðsynlegt að hafa þar 
viðkomu þegar farið er þar um 
og fá sér eitthvað að snæða, eða 
jafnvel bara einn kaffibolla. 
Eftir að vegurinn var færður 
svolítið frá veitingaskálanum 
dró tímabundið úr aðsókn, m.a. 
á síðasta vetri meðan frágang-
ur á veginum við skálann var 
ekki sem skyldi og eftir er að 
setja lýsingu við veginn frá Bif-
röst og upp fyrir afleggjarann. 
Aðsóknin hefur nú færst í fyrra 
horf. Einnig er búið að opna 
bensínsölu aftur í Hreðavatns-

skála, stað elskenda, eins og 
segir í héraðsblaðinu Skessu-
horni. Þarna er ótrúlega frið-
sælt umhverfi og álfar og tröll 
í hverri hraunnibbu í grennd-
inni. Svo er Grábrók í næsta 
nágrenni og enginn getur verið 
þekktur fyrir það að hafa ekki 
gengið á fjallið, jafnvel mörg-
um sinnum!

Aðsókn í Hreðavatnsskála hef-
ur verið góð það sem af er sumri 
að sögn Sigrúnar Margrétar Pét-
ursdóttur staðarhaldara, bæði 
íslenskir og erlendir ferðamenn. 
Sigrún rekur Hreðavatnsskála 
ásamt manni sínum, Þorvaldi Eg-
ilson.

Einstök ferðaþjónusta er rekin 
í Fossatúni í Borgarfirði. Þar 
eru veitingahús og tjaldstæði, 
heitir pottar, sturtuaðstaða 
og góð afþreyingar-og leikja-
aðstaða, leikkastali, minigolf-
völlur og fl.
Gönguleiðir eru margar og 
fagrar. Söguvettvangurinn 
í Fossatúni er gönguhring-
ur út frá veitingahúsinu upp 
á Stekkjarás með bökkum 
Grímsár og til baka að Tröll-
fossum. Þetta er létt ganga og 
öllum fær og á henni eru 11 
viðkomustaðir þar sem skilti 
eru fest í holtagrjót.  Á þessum 
skiltum eru teikningar eftir 
Brian Pilkington, ljósmyndir 

Jóhanns Páls Valdemarssonar 
og textar úr bókinni Tryggð-
artröll eftir Steinar Berg sem 
einmitt rekur Fossatún ásamt 
konu sinni.  Markmið göngu-
hringsins er að veita skemmt-
un, fræðslu og upplifun í fal-
legu náttúrulegu umhverfi, 
kynnast tröllum og kannski 
okkur sjálfum í leiðinni. Eins 
og önnur starfsemi í Fossatúni 
miðast Söguvettvangurinn við 
fjölsylduvæn gildi og teng-
ist því vel annarri starfssemi 
og afþreyingu sem er í boði á 
svæðinu. Og markmiðið er að 
tröll og sögur verði veigamikl-
ar í umhverfi og starfssemi 
Fossatúns í framtíðinni.

Sögumiðstöðin í Grundarfirði

Sýnt hvernig þjóðin lifði

Veiðist langt fram eftir hausti

Tröll í Fossatúni

Lambahryggur að hætti 
ömmu í Hreðavatnsskála

UPPSETNING SÖGUMIÐSTÖÐVARINNAR MINNIR MEIRA Á LEIKHÚS EN SAFN. SAGNA-
MENN MIÐSTÖÐVARINNAR FYLGJA SVO GESTUM Í GEGNUM SÖGUNNA. ÞAR SKIPTIR 
SAGAN MEIRA MÁLI EN HLUTIRNIR.

UPPSETNING SÖGUMIÐSTÖÐVARINNAR MINNIR MEIRA Á LEIKHÚS EN SAFN. SAGNA-
MENN MIÐSTÖÐVARINNAR FYLGJA SVO GESTUM Í GEGNUM SÖGUNNA. ÞAR SKIPTIR 
SAGAN MEIRA MÁLI EN HLUTIRNIR.



Pro Quip Silk Touch 
Besti regngallinn skv. 
Today´s Golfer.
Jakki aðeins frá kr. 14.990
Buxur aðeins frá kr. 9.990
Vindvesti aðeins frá kr. 8.200

Barna- og unglingagolfsett 
Í poka, verð frá kr. 9.900

Í standpoka kr. 19.500
Pútter, kylfa og 

kúlur kr. 6.700

Golfsett í poka 
Heilt sett frá kr. 33.900
Hálft sett í poka 
frá kr. 16.900

HOWSON Attacker Rescue
Margverðlaunaður hálfviti. 
Herra og dömu, 
verð aðeins kr. 6.300

Há/lág forgjöf?
Lágt verð!

Þriggja hjóla kerrur
Verð frá kr. 17.900

HIPPO Driverar
Frábærar umsagnir 
í golfblöðum. 
Verð frá kr. 10.900
HIPPO XXL kr. 19.300

Rafmagnsgolfkerra
Powerhouse Freedom.
28 AH geymir 
frá kr. 59.900

Pro Quip Silk Touch 
Besti regngallinn skv. 
Today´s Golfer.
Jakki aðeins 
Buxur aðeins 
Vindvesti aðeins 

HIPPO Driverar

Sumarsveifla
á verði sem 
slær í gegn 
Hefjum sumarið á góðu verði

LYNX Black Cat Tour járn Forged
Dynamic Gold sköft, regular eða stíf. 
Á Golf Monthly HOTLIST Today´s Golfer 
„Best Budget better-player irons“.
Verð aðeins kr. 69.900

Ármúla 40 2. hæð Sími 553 9800 www.golfoutlet.is

G O L F V Ö R U R

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

Norco Eliminator 
12 gíra fyrir 6-8 ára. kr. 34.900

Þríhjól m/skúffu 
Transporter með skúffu. kr.  11.900

Vandað, létt og endingargott.

Norco Spice 
12 gíra fyrir 6-8 ára. kr. 34.900

Norco Rainbow 
12” og 16” fyrir 3-6 ára.  frá kr. 19.900

12” og 16” fyrir 3-6 ára. frá kr. 19.900

Þríhjól
Touring Pink. kr.  10.900

Norco Shogun 
12” fyrir 3-4 ára. kr. 17.500

Vivi Sweety  
12” og 14”  fyrir 3-5 ára. kr. 16.000

kr. 16.900

Örugg 

barnahjól

Almennur
opnunartími
virka daga

11 til 18

Afsláttur
af golfboltum 

í heilum 
kössum

HOWSON Attacker Driver 460°
Verð aðeins kr. 7.900
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Í Skorradal er einhver þekkt-
asta sumarhúsabyggð lands-
ins, en Skorradalshreppur 
liggur að Lundareykjadal, 
með Skorradalsháls á milli, 
og nær að Hvalfjaðrarsveit; 
Skarðsheiði, Dragarfelli og 
að Botnsfelli. Í sveitarfé-
laginu búa sextíu manns og 
segir oddvitinn, Davíð Pét-
ursson, Skorradalshrepp 
fyrst og fremst vera land-
búnaðarsvæði.

Auk þess er hér mikil frí-
stundabyggð, eða um sjö hundr-
uð frístundahús. Hvað þjónustu 
við íbúana varðar, segir Davíð: 
,,Við erum með samning við 
Borgarbyggð um að börnin fara 
í skóla á Kleppjárnsreykjum og 
Hvanneyri, sem og í tónlist-
arskólann í Borgarnesi. Félags-
þjónustan hér er í samvinnu við 
Borgarbyggð og síðan erum við 
með þjónustusamning við

Slökkvilið Borgarbyggðar. 
Ennfremur erum við aðilar að 
Dvalarheimili aldraðra í Borg-
arnesi.

Í Skorradalshreppi eru hvorki 
hótel né bændagistin, en tjald-
svæði er á Indriðastöðum og í 
Selsskógi.“

Þegar Davíð er spurður hvað 
ferðamaðurinn dundi sér við 
í sveitarfélaginu hans segir 
hann:

„Hér er hægt að fara í skoð-
anaferðir um héraðið. Það er 
stutt í miklar náttúruperlur. Það 

er hægt að fara upp að Eiríks-
vatni og svo er stutt hringinn 
hér upp í Reykholt, að Barna-
fossum og Húsafelli.

Ef farið er línuveginn inn á 
Uxahryggjaleið er hægt að fara 
Kaldadal niður í Húsafell, en 

þessar leiðir eru aðeins færar 
jeppum.

Hvítserkur í Fitjaá er hér rétt 
fyrir neðan Eiríksvatn og þar 
er mjög fallegt. Það er fyrst og 
fremst náttúran sem fólk er 
að skoða hjá okkur og flestum 
finnst gaman að eyða deginum 
í Klausturskógum í Vatns-
hornshlíð. Þar er hávaxnasti 
náttúrulegi birkiskógurinn á 
suðvesturlandi og var friðlýstur 
af umhverfisráðherra í janúar 
s.l. Þar er gaman að vera í góðu 
veðri og hægt að fara í góðar 
lautarferðir.“

Sjá nánar á www.skorradalur.
is

Íbúar í Kaldrananeshreppi eru 
rétt rúmlega 100 þar af búa 
tæplega 70 á Drangsnesi  sem 
sumir segja að sé eitt minnsta 
fiskimannaþorp í heimi.  Flest-
ir íbúar hafa atvinnu sem teng-
ist nálægðinni við hafið.  Ann-
að hvort í útgerð eða í fisk-
vinnslunni Dranga. 

Bæjarfell er 345 metra hátt og 
stendur vörð um þorpið Drangs-
nes. Þangað er skemmtileg 
gönguleið og útsýnið þegar upp 
er komið svíkur engan. Þorpið 
Drangsnes er við norðanverðan 
Steingrímsfjörð og frá Drangs-
nesi  er örstutt sigling út í Gríms-
ey sem er einstök náttúruparadís.  
Í Grímsey er fjölbreytt fuglalíf 
og þar er mjög mikið af lunda. 
Norðurströnd Steingrímsfjarð-
ar nefnist Selströnd og dregur 
nafn sitt af fjölda sela sem oft 
láta sólina verma  sig þar á skerj-
um.  Leiðin um Selströnd , gegn-
um Drangsnes og  norður um til 
Bjarnarfjarðar um Nesströnd er 
sérstaklega falleg  og skemmtileg, 
víkur og vogar með fjölbreyttu 
fuglalífi og skemmtilegum reka-
fjörum.  Fjörurnar eru ævintýra-
heimur fyrir börn á öllum aldri. 

Fjölmargir gistimöguleikar

Ferðaþjónusta er vaxandi at-
vinnugrein í hreppnum. Á Drangs-
nesi er gistingu að fá hjá Gistihús-
inu Malarhorni - það er nýbyggt 
gistihús með 10 herbergjum með 
baði og sérinngangi. Þá er einnig í 
boði hjá Gistihúsinu Malarhorni 4 
tveggja manna herbergi í sér húsi 
með eldunaraðstöðu og setustofu. 
Gistiþjónusta Sunnu á Drangsnesi 
hefur eitt herbergi með sérinn-
gangi og  eldunaraðstöðu.  Hótel 
Laugarhóll er í Bjarnarfirði og þar 
er bæði að fá herbergi með baði 
og án. 

Tjaldsvæði eru bæði á Drangs-
nesi og í Bjarnarfirði.  Á Drangs-
nesi eru tvö tjaldsvæði í nálægð 
við Samkomuhúsið Baldur  bæði 
með tengingu við rafmagn.  Sam-
komuhúsið Baldur  hentar mjög 
vel fyrir ættarmót - bæði vegna 
nálægðar við tjaldsvæðin og þær 
gistingar sem í boði eru á Drangs-
nesi.
Tvær sundlaugar

Í Kaldrananeshreppi eru tvær 
sundlaugar. Gvendarlaug hins 
góða á Klúku er 25 metra laug við 
hliðina á Hótel Laugarhóli og var 
byggð árið 1947. Þar er náttúrleg-
ur heitur pottur þar sem vatn-
ið streymir upp úr jörðinni og 

skemmtilegur heitur lækur fyrir 
krakkana að sullast í. Á Drangs-
nesi er ný glæsileg 12,5 m sund-
laug tekin í notkun árið 2005. Þar 
er heitur pottur og eimbað ásamt 
litlum tækjasal til æfinga. Í fjör-
unni á Drangsnesi eru heitir pott-
ar og er aðgangur ókeypis.

Sömu aðilar og reka Gistihúsið 
Malarhorn gera út bátinn Sund-
hana til sjóstangaveiði, hvala-
skoðunar og Grímseyjarsiglinga. 
Fastar ferðir eru daglega og eins 
er hægt að panta sérferðir fyrir 
hópa. Mjög stutt er í fengsæl fiski-
mið. Þá eru hvalir mjög algengir á 
Steingrímsfirði og oft hægt að sjá 
þá frá landi.

Kaffihúsið Malarkaffi  er nota-
legur veitingastaður sem hefur  
nánast eingöngu mat úr héraðinu 
á boðstólum og heimabakaðar 
kökur.  Malarkaffi er með bæði 
siginn fisk og selspik og signa 
grásleppu á matseðlinum ásamt 
ýmsum öðrum gómsætum fisk og 
kjötréttum. Malarkaffi hefur sér-
staklega fallegt útsýni út á sjóinn 
og til Grímseyjar.

Galdrasýning
Á Klúku í Bjarnarfirði  er einn 

hluti Galdrasýningar á Ströndum, 
Kotbýli kuklarans.  Þar er hægt að 
kynna sér  hvernig fátækir bænd-
ur bjuggu og hvernig þeir nýttu 
sér galdraþekkingu sína til að 
reyna að létta sér lífsbaráttuna. 

Á Drangsnesi hefur Brygg-
juhátið verið haldin síðan 1996. 
Bryggjuhátíðin er skemmtileg 
fjölskylduskemmtun og dregur 
fjölda ferðamanna á Strandir ár 
hvert. Eitt aðal aðdráttarafl Brygg-
juhátíðar er sjávarréttasmakkið.  
Um hádegisbil er gestum Brygg-
juhátíðar boðið að smakka ýmsa 
skrítna og skemmtilega rétti sem 

allri eiga það sameiginlegt að 
koma úr Steingrímsfirði.  Má þar 
nefna grillaða signa grásleppu, 
grillað og margvíslega handerað 
hrefnukjöt, grillað selkjöt og sela-
bollur og grillaðan lunda. Þá er 
fiskur í ýmsum útfærslum bæði 
siginn, saltaður, grafinn og í boll-
um.  Þessi mikla matarveisla er í 
boði íbúa Drangsness en kvenfé-
lagið Snót og vinir þeirra sjá um 
að útbúa matinn fyrir gestina.

Á síðasta ári var á Bryggjuhá-
tíð Fuglahræðukeppni og setti 
hún skemmtilegan svip á þorp-
ið. Margar hugvitsamlega gerðar 

fuglahræður voru settar upp víða 
um þorpið. Þessi  keppni tókst svo 
vel að hún verður árviss héðan af. 

Meðal nýjunga í ár er Grímseyj-
arsund.  Synt verður frá Grímsey 
til lands á Drangsnesi  en sundið 
milli lands og Grímseyjar  kallast 
Grímseyjarsund.  Leiðin er um 
ein sjómíla . Vonast  er eftir að 
sjósundgarpar fjölmenni á Brygg-
juhátíð og þreyti Grímseyjarsund. 
Fá allir viðurkenningarskjal fyrir 
afrekið. Ekki er vitað til að nokkur 
hafi hingað til þreytt Grímseyj-
arsund.

Galdrar og Grímseyjarsund

Heitir pottar í Drangsnesfjöru - aðgangur ókeypis.  

Bryggjuhátíð: Gómsætar veitingar á bryggjuhátíð.

Fallegir fossar og skógur 
fyrir lautarferðir

Veitingastaðurinn Við Pollinn 
er staðsettur á Hótel Ísafirði 
í hjarta bæjarins.  Úrval af  
ódýrum fisk-og kjötréttum eru 
í boði í hádeginu og kvöldin. 
Börn eru sérstaklega velkom-
in og er afsláttur fyrir þau af 
matseðli dagsins en auk þess 
er sérstakur barnamatseðil. 

Við Pollinn leggur áherslu á ljúf-
fengan mat á góðu verði. Hráefni 
úr héraði er í öndvegi hjá veitinga-
staðnum og reynt er að hafa eins 
mikið hráefni frá næsta nágrenni 
eins og unnt er, fiskinn, kjötið og 
fleira. Og hráefnið er alltaf ferkst.  
Á boðstólnum eru auk þess ýmsir 
smáréttir, heimabakað góðgæti og 
margskonar drykkir, áfengir sem 
óáfengir. Á veitingastaðnum er 
einnig rekin veisluþjónusta sem 
tekur að sér hverskyns veislur, allt 

frá hanastélum til margréttaðra 
kvöldverða.  Forsvarsmenn veit-
ingastaðarins segja enga veislu 
of litla eða of stóra fyrir sig. Þeir 
sníði þjónustuna einfaldlega að 
þörfum viðskiptavinarins.

Veitingastaðurinn er einnig 
með fundarsal á Hótel Ísafirði og 
er hann búinn skjávarpa og þráð-
laustu neti auk þess sem þar er að 
finna annan hefðbundin búnað 
sem fylgir betri fundarsölum. 

Við Pollinn  
Matur og veisluþjónusta
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Gistihúsið Við fjörðinn er stað-
sett í Hallargarðinum í sögu-
frægu húsi á Þingeyri. Hjónin 
Sigríður Helgadóttir og Frið-
finnur Sigurðsson reka gisti-
húsið auk F&S hópferðabíla. 
9 herbergi eru í gistihúsinu, 
en einnig eru 3 íbúðir í boði 
og eitt lítið 100 ára gamalt 
hús við Aðalstrætið, handan 
gistihússins.  „Garðurinn við 
þetta hús er gamall og gróinn 
með rennandi læk og nær alla 
leið upp í fjall.  Íbúðirnar eru 
með sérinngangi og ein þeirra 
er alveg sérútbúin fyrir fólk í 
hjólastól. 

Í garðinum hjá okkur, sem er 
hellulagður og á fjórum  stöllum, 
er mjög góð aðstaða. Þar eru grill, 
borð og stólar og skjólgott er við 
húsið. Sjónvarp er í íbúðunum 
og hægt að komast í nettengingu 
í garðskálanum“ Herbergin eru 
eins til fjögurra manna. Þau eru 
ýmist með aðgang að sameig-
inlegum eða sér baðherbergjum. 
Það er hægt að fá hvort sem er 

svefnpokagistingu eða uppábúin 
rúm. Í húsinu er eldunaraðstaða 
og líka möguleiki á að kaupa sér 
morgunmat sem er framreiddur í 
garðskálanum í aðal húsinu.

Glatt á hjalla í grillveislum
„Við tökum að okkur grillveislur 

sem reynst hafa mjög vel og ávallt 
er glatt á hjalla. Grillveislurnar 
njóta mikilla vinsælda, bæði með-
al gönguhópa sem gista gjarnan 
hjá okkur og ljúka dvölinni, oft 
eftir langa og stranga göngu, á 
grillveislu. Auk þess sem til okkar 
hafa komið alls konar hópar, frá 
vinnustöðum, saumaklúbbar og 
slíkt sem halda veislur að ýmsu 
tilefni,“ segir Sigríður eða Sirrý 
eins og hún er kölluð. 

Sirrý segir margt hægt að gera 
á Þingeyri, fara í gönguferðir um 
þorpið, skoða gömul hús, fara í 
golf, á hestbak, fara á söguslóðir 
Gísla Súrssonar, skoða víkinga-
svæðið sem er i uppbyggingu, fara 
í sund og í íþróttahúsið.

„Einnig er hér Vélsmiðja Guð- mundarJ. Sigurðssonar. Þar var 
kennd vélsmíði og hún þjónaði 
breskum togurum hér á árum 
áður. Það sem er sérstakt við hana 
er að ennþá er unnið í smiðjunni. 
Og þar er eldsmiðja sem er enn í 
fullri notkun. Rétt utan við bæinn 
er svo hestaleiga og þar er nýbúið 
að reisa reiðhöll. Einnig er hægt 
að fara hér fyrir Nes sem er mjög 
falleg leið á milli Dýrafjarðar og 
Arnarfjarðar. Vegurinn er ekki 
alltaf fær litlum bílum og því er 
nauðsynlegt að hafa samband 
við Upplýsingamiðstöðina hér 
um færð áður en lagt er á veginn.  
Stórir háir húsbílar eiga ekkert er-
indi á þessa leið, því þeir myndu 
bara festast í klettunum sem slúta 
yfir veginn,“ segir Sirrý.

Sögustund í sundlauginni
“Hér er geysif ínn níu holu golf-

völlur í Meðaldal, á einum falleg-
asta golfvelli á landinu. Fyrir þá 
sem vilja fara í fjallgöngu er þetta 
alveg kjörið svæði. Hægt er að 
ganga á Kaldbak sem er hæsta fjall 
Vestfjarða og óendanlega margir 
göngumöguleikar eru á svæðinu 
fyrir vana sem óvana.  Ferðamála-
samtök Vestfjarða gáfu út göngu-
kort af Vestfjörðum sem eru nú 
fáanleg í upplýsingamiðstöðvum. 
Víða eru fallegar fjörur sem gam-
an er að ganga og það er afskaplega 
vingjarnlegt og gestrisið fólk hér á 
svæðinu,“ segir Sirrý.

Í sundlauginni á morgnana kem-
ur alltaf hópur af fólki og þar eru 
sagðar sögur, farið með vísur og 

gátur. Þar er kaffihorn og mikil 
stemmning. Auðvita synda menn 
líka en ferðamenn eru hvattir til að 
mæta í sögustund í lauginni til að 
taka púlsinn á mannlífinu á Þing-
eyri.  Nýlega var Þingeyrarkirkja 
færð í upprunalegt horf og í henni 
er mjög falleg altaristafla eftir Þór-
arinn B. Þorláksson.

Fyrir þá sem vilja kynna sér nán-
ar þjónustuna hjá Sirrý skal bent á 
heimasíðuna  www.vidfjordinn.is

Eins og fyrr segir reka hjónin 
fyrirtækið F&S hópferðabíla sem 
meðal annars sjá um almennings-
samgöngur í Ísafjarðarbæ og eru 
áætlunarferðir á Þingeyri, Flateyri 
og Suðureyri auk þess að vera með 
bíla í alls konar aukaferðum um 
landið.

Gisting í Hallargarðinum
- Gistihúsið Við fjörðinn býður upp á garðskála og grillveislur

Djúpavík er skjólgóð vík í 
Reykjarfirði á Ströndum, svæði 
sem er austasti hluti Vest-
fjarða. Umhverfið er friðsælt 
og afskekkt, ósnert af nýjustu 
nútíma ,,framförum” þar sem 
kyrrðin ræður ríkjum og nátt-
úruöflin halda áfram að móta 
hrjúf fjöllin. Hótel Djúpavík 
er í byggingu sem einu sinni 
hýsti konurnar sem unnu við 
síldarsöltun á síldarplaninu á 
Djúpavík þegar síldarævintýri 
landsmanna var í hvað mestum 
blóma. Auk hótelsins er einnig 
rekið sumarhúsið Álfasteinn 
í Djúpavík, sem er einfaldari 
gisting fyrir fyrir litla hópa allt 
að 10 manns.

Djúpavík komst skyndilega í 
sviðsljósið á fjórða áratug tuttug-
ustu aldarinnar þegar hópur frum-

kvöðla reisti síldarverksmiðju í 
víkinni. Verksmiðjan var starfrækt 
þar til skömmu eftir 1950 þegar 
síldin var komin mun austar við 
landið og nú er í vélasal hennar 
Sögusýning Djúpavíkur sem fjallar 
um þessa stórbrotnu daga.

Eva Sigurbjörnsdóttir, hótelstjóri 
Hótels Djúpavíkur, segir að um-
talsverð umferð ferðamanna hafi 
verið síðan í maímánuði og það sé 
auðvitað mjög ánægjulegt þegar 
ferðamannatímabilið að sumarlagi 
lengist talsvert. Eva telur að það sé 
að aukast að einhver hluti erlendra 
ferðamanna vilji vera á ferðinni 
utan aðal annatímans að sumri 
og m.a. var í maímánuði hópur 
hollenskra ljósmyndara. Þegar 
Íslendingar komi snemma séu 
þeir yfirleitt að sverma fyrir vetr-
arferðum, t.d. ferðum á snjósleð-
um um hálendi Vestfjarða í mars 
eða apríl. Eva segir að það liggi 
ýmsar ástæður fyrir því að fólk vilji 
koma á svona afskekkta staði eins 
og Djúpavík er, þeir hafi alltaf sér-
stakan blæ í augum fólks og sumir 
eru að sækjast eftir meiri ró en það 
eru almennt vanir. Djúpavík bjóði 
svo sannarlega upp á það.

Sögu-, myndlista- og 
ljósmyndasýningar

,,Við erum með menning-
artengda ferðaþjónustu hér,” segir 
Eva. ,,Sögusýning er t.d. í gamla 
verksmiðjuhúsinu þar sem saga 
Djúpavíkur er rakin í máli og 
myndum og á hverju sumri erum 
við einnig með tvær, og stundum 
fleiri, fjölþjóðlegar myndlistasýn-
ingar og ljósmyndasýningar og 
þannig nýtum við verksmiðjuhús-
ið á menningarsviðinu. Nú er eina 
slíka sýningu að sjá hér hjá okkur. Í 
fyrra var hér skákmót sem var sam-
vinnuverkefni Hótels Djúpavíkur 
og skákfélagsins Hróksins sem 
Hrafn Jökulsson átti veg og vanda 
að, og var leikurinn endurtekinn 
helgina 19.-21.júní sl. Um miðjan 
júlí munu  tveir Þjóðverjar, Claus 
Sterneck og Tina Bauer, setja upp 
mjög  athyglisverða ljósmynda-
sýningu í svokölluðum mjölgangi 
í síldarverkmiðjunni. Þarna verða 
sannarlega sýndar öðru vísi lands-
lagsmyndir en almenningur á al-
mennt að venjast, en að sama skapi 
frábærlega teknar og unnar. Á sama 
tíma verða að sýndar  fjörumyndir 
Kára Stefánssonar í Íslenskri erfða-
greiningu í stóra salnum fyrir neð-
an mjölganginn, en hún stendur 
fram til loka ágústmánaðar, líkt og 
sýning Claus og Tinu.”

Boðið er upp á bátsferðir frá 
Djúpavík í sumar eins og mörg 
undanfarin sumur og þar gefst 
tækifæri til að renna fyrir fisk á 
sjóstöng en einnig eru leigðir út 

kajakar sem er mjög vinsælt þegar 
veður er gott og stillt. Á hótelinu 
er svo sýning á verkum eftir Tho-
mas Malmberg sem er gullsmiður 
að mennt en hann tálgar abstrakt 
myndverk  sem límd eru á striga/ 
ramma  á vegg.  Þegar þeirri sýn-
ingu lýkur um miðjan júlí tekur við 
málverkasýning Ívars Magnússon-
ar en hann er sýnir vatnslitamyndir 
sem hann hefur málað undanfarin 
ár.
Vegurinn fær öllum bílum 
en ekki öllum bílstjórum

,,Þessa menningarstarfsemi hér 
hugsum við sem viðbót fyrir okkar 
gesti til að njóta dvalarinnar hér. Við 
erum ekki með tjaldaðstöðu hér en 
auðvitað gerist það að hér er tjaldað, 
kannski þegar fólk þekkir einhverja 
okkar gesti á hótelinu og vilja vera 
í námunda við þá en hér er eng-
inn sérstök aðstaða fyrir tjaldgesti. 
Tjaldsvæði eru á þremur stöðum 
hér fyrir norðan okkur, lengst frá í 
Ófeigsfirði, einnig við Ferðafélags-
húsið í Norðurfirði og við Finnboga-
staðaskóla og okkur finnst að það nái 
að anna eftirspurninni. Það er mjög 
gott samstarf milli ferðaþjónustu-
aðila hér í Árneshreppi og vísum á 
hvert annað eftir þörfum, t.d. þegar 
fullbókað er t.d. hjá okkur hér. Við 
búum hér við vanþróað vegakerfi 
en vegurinn  hefur sannarlega ver-
ið að batna á undanförnum árum, 
en hann er fær öllum bílum, en 
kannski ekki fær öllum bílstjórum!,” 
segir Eva Sigurbjörnsdóttir.

Í Djúpavík kemst fólk í friðsæld og menningu

Hótel Djúpavík.
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Hafíssetrið á Blönduósi er til 
húsa í Hillebrandtshúsi, einu 
elsta timburhúsi landsins. 
Þar er finna mikinn fróðleik 
um hafís við Íslandsstrend-
ur. Hillebrandtshús var byggt 
árið 1733 á Skagaströnd en 
seint á 19. öld var húsið flutt 
til Blönduóss. Hafíssetrið 
var opnað í húsinu sumarið 
2006 og er sýningin sam-
bland veggspjalda, mynda 
og muna sem minna á norð-
urslóðir. Fjallað er um hafís 
á fjölbreyttan og fræðandi 
hátt, t.d. um hvað hafís er, 
um norðurslóðir, veðurfars-

breytingar, haf ís við Ísland, 
veðurathuganir á Blönduósi, 
haf ískannanir fyrr og nú, 
Austur-Grænland og konung 
norðursins – hvítabjörninn. 
Húnaflói er algengasti dval-
arstaður hafíss við Ísland og 
í gegnum tíðina hafa komur 
hvítabjarna verið algeng-
ar við Húnaflóann. Það er 
því við hæfi að safnið skuli 
standa við flóa sem kenndur 
er við afkvæmi hvítabjarn-
arins, húna. Á setrinu er 
varðveittur hvítabjörn sem 
kom að landi að Hrauni á 
Skaga sumarið 2008. 

Ólafshús, sem stendur 
við Aðalgötuna á Sauð-
árkróki, er alhliða veit-
ingahús og sannkallað 
fjölsyldufyrirtæki, rekið 
af hjónunum Sigurpáli 
Aðalsteinssyni og Krist-
ínu Magnúsdóttur. Ólafs-
hús er gamalt hús sem á 
sér langa sögu en það var 
reist árið 1897 af Ólafi 
Jónssyni söðlasmið frá Dæli. 
Í húsinu hefur verið söðla-
verkstæði, lyfjaverslun, banki, 

frímúrarar og veitingarekstur 
síðan árið 1982.

Í Ólafshúsi er boðið upp á há-
degishlaðborð alla virka daga, 

rétti dagsins í hádeginu og á 
kvöldin, grillseðil, pizzur og 
sérréttaseðil. Kristín segir að 
aðalmarkmiðið sé að nota ein-
ungis gott og ferskt hráefni og 
bjóða upp á veitingar á sann-
gjörnu verði. Áhersla er lögð 
á að nota hráefni úr héraði og 
taka þannig þátt í verkefninu 
Skagfirska matarkistan.  Lítið 

huggulegt rými er á efri hæðinni 
sem tekur allt upp í 12 manns í 
mat en auk þess er setkrókur þar 
fyrir 5 manns. 

Jóhanna Sigríður Sveinsdóttir, 
daglega kölluð Hanna Sigga, 
er frá Vestmannaeyjum en 
flutti til Hvammstanga 1983. 
Hana dreymdi ávallt um að 
opna og reka gistiheimili og 
sá draumur varð að veruleika 
16. júní árið 1999. Hugmynd-
ina fékk hún þegar hún var á 
ferðalagi í Þýskalandi og gisti 
þar oft á gistiheimilum. Þá 
kviknaði hugmyndin að opna 
gistiheimili í anda Þjóðverja, 
heimilislegt og notalegt.

 Nú er hún með 6 gistiherbergi 
og er opið allan ársins hring. 
Árið 2004 var byggður glerskáli 
sem hýsir setustofu og svo morg-
unverðarskáli. Herbergjum hefur 
verið breytt, þau stækkuð og að-
löguð að þörfum gestanna. 

Hafíssetrið á Blönduósi 
hefur mikla sérstöðu

Frá Hafíssetrinu í Hillebrandtshúsi á Blönduósi. Gönguferðir, náttúruskoðun og íslenskur 
morgunmatur á Hvammstanga

Ólafshús á Sauðárkróki
Hráefni úr héraði

Húnavatnshreppur hef-
ur uppá fjölmargt að bjóða  
varðandi ferðaþjónustu og 
útisvist, enda er sveitarfé-
lagið afar viðfeðmt nær frá 
sjó við Húnaflóa að Lang-
jökli og Hofsjölki í suðri.

Sögustaðir eru fjölmargir 
og unnið er að uppbyggingu á 
menningartengdri  ferðaþjón-
ustu. Á Þingeyrum hefur verið 
byggt þjónustuhús sem fengið 
hefur nafnið Klausturstofa og 
er hún bylting í þjónustu  við 
þær  þúsundir ferðamanna 
sem árlega skoða Þingeyra-
kirkju.  Sögustaðir Vatnsdælu, 
Grettissögu   og fleiri  fornrita 
eru víða í héraðinu  og má í því 
sambandi nefna Þórdísarlund , 
Hof, Ás og Þorbrandsstaði.

Húnavatnshreppur er meiri-
hlutaeigandi að Hveravalla-
félaginu en félagið hefur það 
að markmiði að bæta aðgengi  
ferðafólks á Hveravöllum.  
Einnig rekur Húnavatnshrepp-
ur ferðaþjónustu í  nokkrum 
hálendisskálum á svæðinu. 
Ferðaþjónusta er rekin í Húna-

vallaskóla, Dalsmynni , Húna-
veri  og víðar í sveitarfélaginu. 

Hesta og gönguferðir eru í boði  
á vegum ferðaþjónustuaðila og 

nokkrar af bestu laxveiðiám 
landsins liggja um Húnavatns-
hrepp og einnig eru í hreppn-
um fjölmörg gjöful veiðivötn. 

Á haustdögum  hafa fjár og 
stóðréttir sífellt vaxandi að-
dráttarafl en Undirfells- Auð-

kúlu- og  Stafnsrétt eru meðal 
stæstu fjárrétta  landsins.

Að framansögðu er ljóst að 
fjölmargt er í boði  fyrir þá 
sem leggja leið sína um Húna-
vatnshrepp og ættu allir að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi.

Húnavatnshreppur.

Ferðaþjónusta og afþreying

Sögustaðir 
Vatnsdælu, 

Grettissögu   og 
fleiri  fornrita eru 
víða í héraðinu  og 
má í því sambandi 

nefna Þórdísarlund 
, Hof, Ás og 

Þorbrandsstaði.
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„Það er eitt af okkar einkenn-
um að vera svolítið sérstök í 
matarmenningu og treysta á 
það sem hendi er næst, bæði 
í skóginum og umhverfinu,“ 
segir Ólafur Jónsson hjá Ferða-
þjónustunni á Hólum. 

Á Hólum er það kannski tvennt 
sem stendur upp úr eða Hvanna-
súpan og Hólableikjan. Fólk hef-
ur fallið fyrir Hvannasúpunni en 
hvönnin er sótt niður í dalinn hjá 
Auðunnarstofu. Hólableikjan er 
fersk alla daga og kemur nýflökuð 
í hús á hverjum degi.  Silungurinn 
er ræktaður á Hólum þannig að 
nærtækara getur það ekki verið 
að ná í hráefni í súpuna og fiskinn. 
Sveppir eru einnig í skóginum í 
miklu magni og ýmsar aðrar jurt-

ir sem má nota í krydd og salat. 
Lambakjötið sem er í boði er síð-
an kryddað með jurtum tíndum 
úr skóginum og þykir það sérstakt 
á bragðið. 

„Hráefni úr héraði er liður í 
samstarfsverkefni veitinga-og 
framleiðsluaðila í Skagafirði. Þetta 
samstarfsverkefni gengur undir 
nafninu Matarkistan Skagafjörð-
ur. Við erum í raun með lífæð 
hráefnisöflunar í hendi okkar, það 
er mjög stutt að nálgast ferskar af-
urðir daglega,“ segir Ólafur.

Það er margt að skoða á Hólum 
og umhverfið er afar fagurt. Tjald-
stæði er inn í skóginum og þar 
ríkir ró og friður. Gönguleiðir eru 
af margvíslegum toga. Að ganga í 
Gvendarskál er vinsæl gönguleið 
og einnig ganga margir á Hóla-
byrðu sem gnæfir yfir staðinn. 

Ferðaþjónustan Hólum

Súpa úr hvönn
- Heilnæm súpa sem þykir lostæti -

Á Hótel Varmhlíð er veit-
ingastaður þar sem hægt er 
að velja sér ýmislegt góðgæti 
af matseðli sem samanstend-
ur af fjölbreyttum réttum úr 
Skagfisku matarkistunni. Á 
kvöldmatseðlinum er til dæm-
is að finna skagfirskar hrossa-
lundir, Hólableikju, saltaðan 
þorskhnakka frá fyrirtækinu 
Fisk á Sauðárkróki, rækjur frá 
Dögun og skagfirskan mozz-
arellaost. Allt lambakjöt sem 
eldað er á staðnum kemur af 
lömbum sem ræktuð eru á 
Stóru Ökrum en þar býr hót-
elstjóri Hótels Varmahlíðar, 
Svanhildur Pálsdóttir ásamt 
eiginmanni sínum og börnum. 

Svanhildur segir það upplagt 
fyrir íslenska ferðamenn að 
koma við og borða skagfirkst 
en veitingastaðurinn er opin á 
milli klukkan 18 og 21. Einnig 
er hægt að koma við í hádeg-
inu en þá er boðið upp á holla 
og létta rétti, ilmandi kaffi og 
kökur. 

Hótel Varmahlíð er fjölskyldu-
rekið 3ja stjörnu hótel. 19 her-
bergi eru í hótelinu af ýmsum 
stærðum og gerðum, allt frá eins 
manns herbergi upp í 5 manna 
fjölskylduherbergi. Sturta er i 
öllum herbergjum, sjónvarp, hár-
þurrka og sími. Nánari upplýsing-
ar er að finna í síma 4538170 og á 
vefsíðunni hotelvarmahlid.is

Hótel  Varmahlíð

Gómsætir réttir 
úr Skagfirsku 
matarkistunni
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Aðeins 10 km frá Akureyri má 
finna Ferðaþjónustuna Öng-
ulsstöðum í kyrrlátu og nota-
legu umhverfi. Þar er búið að 
breyta fjósi í fallega gistiað-
stöðu með uppábúnum rúm-
um og baðherbergjum. Morg-
unverðahlaðborð er borið 
fram í hlýlegum sal sem áður 
var hlaða, þar sem m.a. er boð-
ið upp á heimabakað góðgæti. 
Einnig er hægt að panta kvöld-
verð á staðnum og er lagt upp-
úr því að maturinn sé heimilis-
legur og hráefnið gott.

Í nágrenninu er að finna marg-
skonar afþreyingu, hestaferðir og 
íslenskt dýralíf má finna á næsta 
bæ auk þess sem margar f ínar og 
léttar gönguleiðir eru á svæðinu.

Öngulsstaðir er kjörinn staður 
fyrir fólk sem vill vera í rólegheit-

um í sveitasælunni. Á staðnum er 
heitur pottur þar sem gestir geta 
hvílt sig eftir ferðalög dagsins og 
notið fallegs útsýnis yfir Eyja-
fjörð.

Tekið er á móti gestum allan 
ársins hring. Yfir vetrartímann er 
góður fundarsalur staðarins vel 

nýttur og fyrir jólin er svo boð-
ið upp á jólahlaðborð að danskri 
fyrirmynd þar sem allur matur er 
búinn til á staðnum.

Ferðaþjónustan Öngulsstöðum
601 Akureyri
www.ongulsstadir.is
hrefna@ongulsstadir.is

Veitingahúsið Strikið á Ak-
ureyri er á fimmtu hæð Al-
þýðuhússins við Skipagötu. 
Útsýni frá staðnum er aldeilis 
frábært.  Í eina átt sést kirkj-
an og brekkan, í aðra sést 
Eyjafjarðarsveit og fjalla-
hringurinn og í þá þriðju sést 
Pollurinn og Vaðlaheiðin. 

Salir striksins eru tveir og 
rúma 60 til 80 manns en því til 
viðbótar er pláss fyrir allt að 
100 manns úti undir beru lofti. 
Áhersla er lögð á fjölbreytileika 
í matargerð og er úrval rétta á 
matseðlinu. Í hádeginu alla daga 
vikunnar er boðið upp á rétt 
dagsins ásamt súpu.

Heba Finnsdóttir framleiðslu-

meistari og einn eiganda Striks-
ins segir það ótrúlega upplifun 
á góðum sumardegi eða heitu 

og björtu sumarkvöldi að sitja 
úti og njóta góðra veitinga með 
hinu frábæra útsýni til allra átta, 
upp til fjalla og út til hafs.

Yfirmatreiðslumaður Striks-
ins, Róbert Hasler, hefur mótað 
þá matreiðslustefnu sem Strikið 
er frægt fyrir og hefur gert stað-
inn vinsælan. Létt og skemmti-
legt andrúmsloft er aðalsmerki 
Striksins ásamt góðri þjónustu 
undir vandaðri stjórn Sesselju 
Reynisdóttur Barðdal, yfirþjóns 
Striksins. Sigurður Jóhannsson 
framreiðslumaður er eigandi 
ásamt Hebu en  bæði lærðu þau 
fagið á Fiðlaranum forðum daga 
á þessum sama stað.

Á Hálsi í Öxnadal, skammt frá 
Akureyri, stendur veitingastað-
urinn Halastjarna þar sem gæða 
má sér á kynlegum réttum á 
borð við steinbít með jarðaberj-
um og myntu og marineruðum 
lambavöðva með túnsúrusorbe.

Halastjarnan var opnuð árið 
2004 af Guðveigu Eyglóardóttur, 
en nú sér systir hennar Sonja Lind 
Eyglóardóttir um reksturinn. Sonja 
tekur undir að ákveðin tilrauna-
mennska sé í gangi á Halastjörn-
unni. „Við gerum það sem okkur 
langar að gera og erum órædd við 
að bjóða uppá til dæmis Steinbít 
með jarðaberjum og myntu, en það 

er mjög vinsæll réttur hjá okkur. 
Mig dreymir stundum mat og svo 
prufa ég að gera hann,“ segir Sonja. 
Hún segir að megin markmið stað-
arins frá upphafi hafi verið að bjóða 
uppá lífrænt ræktað eins og hægt 
er og nýta hráefni úr nærliggjandi 
umhverfi og velja íslenskt fram yfir 
erlent. „Við vinnum allt frá grunni, 
hvort sem það er soð, marinering-
ar, brauð eða annar matur. Eins 
munt þú ekki finna kengúrukjöt á 
Halastjörnu, en þú getur hinsveg-
ar fundið grásleppuhrogn,“ segir 
Sonja. Á staðnum er salatgarður 
þar sem ræktaðar eru ýmsar gerð-
ir af salati, sem og kryddjurtir og 

jarðaber. „Svo tínum við líka hvönn, 
hundasúrur, blóðberg, ber og ann-
að sem nátturan gefur af sér þarna í 
kring,“ segir Sonja.

Sökum þess að um 20 mínútur 
tekur að keyra frá Akureyri að Hálsi 
hefir Halastjarnan boðið gestum 
uppá þá þjónustu að sækja gesti 
endurgjaldslaust inn á Akureyri og 
skutla þeim svo heim aftur. Sonja 
segir þetta hafa mælst vel fyrir hjá 
viðskiptavinum, en hún segist ekki 
hafa heyrt af öðrum veitingastöð-
um sem bjóða upp á sömu þjón-
ustu.

Sonja segir að fegurð Öxnadalsins 
hafi ráðið staðsetningu staðarinn, 
en Halastjarnan er staðsett rétt fyr-
ir neðan Hraundranga og skammt 
frá er Hraunsvatn sem Sonja segir 
ægifagurt í sannkölluðum fjallasal 
og krökkt af fiski þar að auki. „Það 
kemur kannski mörgum á óvart 
að finna svona veitingastað lengst 
inn í dal en það er líka það sem er 
sérstaðan okkar,“ segir Sonja.  Hún 
segir að þónokkuð vinsælt sé að 
ganga upp að vatninu og renna fyr-
ir fisk, en ekki er rukkað fyrir veiði-
leyfi. Þá segir Sonja að áhættuf íklar 
sæki sífellt meira í að klífa Hraun-
drangann, en þar ku víst vera koní-
akspeli til að væta kverkar hraustra 
göngumanna. Þá eru styttri göngu-
leiðir allt í kring, fossar í giljum og 
áhugaverð gönguleið er á milli Háls 
og Hrauns fæðingarstaðar Jónasar 
Hallgrímssonar. 

Strikið á Akureyri

Fagurt útsýni  
með máltíðinni

Áhersla er lögð 
á fjölbreytileika 
í matargerð og 
er úrval rétta 

á matseðlinu. Í 
hádeginu alla daga 
vikunnar er boðið 
upp á rétt dagsins 

ásamt súpu.

Halastjarnan

Dreymt um steinbít 
með jarðaberjum

Heimilslegt andrúmsloft í sveitasælunni

Höllin veitingahús í Ólafsfirði 
hefur stækkað með hverju 
árinu allt frá því hún var opn-
uð 1. nóvember 2005. Í fyrstu 
var Höllin sem er að Hafn-
argötu 16 eingöngu með „take 
away“ pizzur en í apríl 2006 
var tekinn í notkun veitinga-
salur. Í framhaldinu buðum 
eigendurnir, þær Aðalbjörg 
Ólafsdóttir og Bjarkey Gunn-
arsdóttir, upp á fjölbreyttan 
matseðill og staðurinn fékk 
einnig vínveitingaleyfi.

„Við keyptum húsnæðið sum-
arið 2007 og í desember bættist 
við annar salur,“ segja þær stöllur. 
„Nú erum við með tvo góða sali, 
annar tekur 40 manns í sæti en 
hinn 60 manns. Í báðum sölum 
eru flatskjáir, fullkomið hljóðkerfi 
og nettenging. Við reynum að 
vera með sem allra fjölbreyttast-

an matseðil og sjáum að þörfin 
fyrir veitingastað á borð við Höll-
ina hefur greinilega verið fyrir 
hendi því að móttökurnar hafa 
verið mjög góðar. Fyrir utan mat-
inn bjóðum við að sjálfsögðu líka 
upp á kaffi og kökur.“

Höllin er með veisluþjónustu og 
einnig er töluvert um afmæli fyr-
ir börn á staðnum auk þess sem 
fólk fær veitingarnar heim. „Við 
tókum að okkur skólamáltíðir 
fyrir grunnskólann hér í bænum 
sl. vetur og munu halda því áfram 
á vetri komanda.

Það er því augljóst að það eru 
sóknarfæri í veitingarekstrinum í 
Ólafsfirði.

Höllin er opin frá kl. 11:30-22 
virka daga en til kl. 02 föstudaga 
og laugardaga. 

Heimasíðan er http://trollakot.
is/ 

Bjart yfir Höllinni í Ólafsfirði
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Silungsveiði, fuglalíf og miðnætursól 
helsta aðdráttarafl Raufarhafnar
Raufarhöfn er nyrst allra kaup-
túna á Íslandi, hvergi verður 
vornóttin bjartari né vetrardag-
urinn myrkari. Veðráttan er 
mörkuð af nálægð hafsins, vor-
koman lætur bíða eftir sér en 
vetrarríkið nær seint klófestu 
í austlægum áttum. Á sumrin 
er suðaustanhafgola, stundum 
með þokuýringi, aðsópsmikil 
um hádaginn og fylgir þá oft 
stafalogn frá kvöldi til morg-
uns, höfnin og Kottjörnin eru 
þá spegilslétt og stundum Þist-
ilfjörðurinn allur. Oft er hita-
stig lægst í veðurlýsingum en ef 
hann leggst í suðvestan átt þá 
verður hvergi hlýrra en á Rauf-
arhöfn. Í næsta nágrenni eru 
fjölmörg gjöful silungsveiði-
vötn, s.s. Ólafsvatn, Selvatn, 
Raufarhafnarvatn, Djúpavatn, 
Rifsæðarvatn, Steinunnarvatn 
og Strútsvatn og veiðileyfið er 
nánast ókeypis, dýrast kring-
um eitt þúsund krónur á stöng-
ina!

Fuglalíf er mikið og fjölbreytt og 
er allt að 45 af 68 viðurkenndum 
íslenskum varpfuglum að finna 
í næsta nágrenni Raufarhafnar 
og því vafasamt að fuglaskoðarar 
finni sér heppilegri stað á Íslandi. 
Raufarhöfn er vissulega ekki í al-
fararleið og ekki við hringveginn 
og síðasta spölinn þangað er ekki 
malbikaður vegur. Ferðamanna-
straumurinn hefur verið hæg-
ur framan af sumri en Erlingur 
Thoroddsen hótelstjóri á Hótel 
Norðurljósum á Raufarhöfn segir 
að umræða um það hvað það kosti 
að fara hringinn í kringum landið 
hafi ekki virkað hvetjandi á fólk 
en Erlingur segist halda að ferða-
menn, ekki síst Íslendingar, vilji í 
auknu mæli heimsækja staði sem 
það hafi ekki séð áður og séu ekki 
í alfaraleið.

,,Á þessum tíma bjóðum við 
upp á miðnætursól sem óvíða er 
fallegri en hér og alveg frábært og 
fjölskrúðugt fuglalíf. Ferðaþjón-
ustuaðili sem heitir Arctic Travel 
er að hefja ferðir héðan á sjóst-
angveiði, en óvíða er meiri afla að 
fá en hér við Melrakkasléttuna. 
Einnig er boðið upp á siglingar, 
t.d. út fyrir Súlurnar og norður 
fyrir heimskautsbaug en það tekur 
ekki nema um tvo tíma og er alveg 
frábær á þessum tíma þegar siglt 
er á móti miðnætursólinni,” segir 
Erlingur.

Nýlega var opnað gallerí og 
kaffistofa á Raufarhöfn sem heit-
ir Kaffi Ljósfang. Að kaffihúsinu 
stendur handverkshópurinn Gall-
erí Ljósfang, en auk þess að selja 
kaffi og meðlæti hafa konurnar 
á boðstólum handverk og eins 
munu þær sinna upplýsingaþjón-
ustu fyrir ferðamenn. 

Heimskautsgerði og við-
urkenningar

Við Melrakkaás á Raufarhöfn 
er að rísa heimskautsgerði sem er 
hugmynd Erlings. Haukur Hall-
dórsson listamaður hefur teikn-
að gerðið og útsett ýmsar aðrar 
hugmyndir tengdar verkefninu. 
Ætlunin er að heimskautsgerðið 
stuðli að vexti og velferð Rauf-
arhafnar á sviði ferðamennsku 
og skyldra greina og auki með því 
ferðamannastraum um Norðaust-
urhornið í heild sinni frá Langa-
nesi til Þjóðgarðsins við Jökuls-
árgljúfur. Heimskautsgerðið er að 
grunni til allstór hringur hlaðinn 
grjóti. Sólarljósið spilar lykilhlut-
verk og er það notað í mörgum 
myndum en einnig munu vera 
inni í gerðinu svonefndir dverga-
steinar sem ætlað er mikið hlut-
verk, þar sem fólk getur fundið 

sinn dverg eftir því hvenær það er 
fætt í árinu. Þarna tengjast nýjar 
og gamlar hugmyndir. Í meg-
inatriðum gengur hugmyndin út 
á að tengja íslenska menningu, 
bókmenntasögu og sígild vísindi 
saman við sérstæðar umhverf-
isaðstæður á norðurhjara lands-
ins og skapa grunn sem hægt væri 
að byggja á einstaka nýsköpunar-
hugmynd. 

Erlingi hlaut hvatningaverðlaun 
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga 
2009 og hefur einnig hlotið við-
urkenningu frá Ferðamálasam-
tökum Norðurlands. Ljóst er því 
að Erlingur er á réttri leið í sinni 
ferðaþjónustu á Raufarhöfn, sem 
ætti að gera staðinn eftirsókn-
arverðan til skoðunar og dvalar 
fyrir ferðafólk, innlent sem er-
lent.

Frá Raufarhöfn
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Stórbrotið landslag blasir við 
fólki þegar það ferðast með 
fyrirtækinu Mývatntours að 
Öskju. ( stærra letur en í meg-
intexta)

Ferðin í Öskju er 11-12 tíma 
löng þar sem ekið er um stærsta 
ósnorta landssvæði Íslands. Um-
hverfið er ferðamönnum mjög 
framandi og nýstárlegt, svartir 
jökulsandar, hvítar vikurauðnir 
og gróðurvinjar inn á milli. Ekið 
er um Mývatnsöræfi til Herðu-
breiðalinda og á leiðinni er gert 
stutt stopp við Gáska, lítinn fal-
legan foss í Grafarlandaá. Áð er 
í Herðubreiðarlindum og gengið 
að rústum kofa Fjalla-Eyvindar. 
Því næst er ekið sem leið liggur 
úr Lindum í Öskju. Á leiðinni er 
stansað við fossinn Gljúfrasmið, 
en þar grefur Jökulsá á Fjöllum 
sér tilkomumikil gljúfur í hraun-
breiðuna. Einnig er stoppað á 
vikursöndunum sunnan Herðu-
breiðartagla þar sem geimfarar 
NASA æfðu sig fyrir tunglferðina 
1969.

Heitt bað í Víti ( millifyr-
irsögn)

Komið er að Vikraborgum í 
Öskju um hádegisbil og þaðan 
er um hálftíma löng en auðveld 
ganga inn að Öskjuvatni og Víti. 

Hægt er að fara í bað í Víti og er 
það mjög vinsælt hjá ferðamönn-
um, þess ber að geta að bratt er 
ofan í Víti og ekki hægt að fara 
niður ef bleyta er. Í Öskju er dvalið 
í um tvær klukkustundir og ferða-
mönnum gefinn tími til að virða 
fyrir sér þessa einstöku náttúru-
smíð.  Á heimleiðinni er stansað 
við Drekagil og þaðan ekið um 
Herðubreiðarlindir sömu leið til 
Mývatns.

Öskjuvatn er dýpsta stöðuvatn 
landsins (220 metrar). Vatns-
stæðið tók að myndast þegar 
landsvæði innan meginöskjunnar 
seig eftir að afar öflugu gjósku-
gosi lauk 1875. Öskjumyndunin 
og gjóskugosið eru hluti land-
reks-og eldgosahrinu sem nefnist 
Sveinagjáreldar og gekk yfir 1874-
1875. Smá saman flæddi grunn-
vatn í vatnsstæðið og Öskjuvatn 
varð til á nokkrum árum. Gíg-
urinn Víti myndaðist strax á eftir 
megingjóskugosinu.

Þeir sem ferðast með Mývatnto-
urs til Öskju þurfa að vera vel 
skóaðir. Dagsferðin kostar 14.000 
fyrir fullorðna en helmingi minna 
fyrir börn og frítt fyrir börn undir 
6 ára aldri. Allar nánari upplýs-
ingar um þessar ferðir er að finna 
á vefsíðunni myvatntours.is

Hvalaskoðunarf yrir tækið 
Gentle Giants á Húsavík er fjöl-
skyldufyrirtæki sem siglir með 
ferðamenn út á Skjálfandaflóa 
í ýmis konar ferðir, áætlunar-
ferðir og sérsniðar ferðir fyrir 
stóra og smáa hópa. „Það er 
mikil og sterk hefð fyrir sjó-
sókn á Skjálfandaflóa í minni 
fjölskyldu og nær sú hefð 150 
ár aftur í tímann, allt í beinan 
karlegg. Hefðin spannar út-
gerð og sjósókn forfeðranna 
frá Flatey, Flateyjardal, Nátt-

faravíkum og Húsavík. Þekk-
ingu á svæðinu hefur verið 
miðlað milli kynslóða og skap-
ar þessi reynsla mikið öryggi,“ 
segir Stefán Guðmundsson 
framkvæmdastjóri og mark-
aðsstjóri fyrirtækisins.

Boðið er upp á hefðbundnar 
hvalaskoðunarferðir, sjóstanga-
veiðiferðir og fuglaskoðunarferð-
ir, þar sem lundinn spilar stórt 
hlutverk. „Jafnframt höfum við 
verið að þróa gönguferðir sem 
eru „kryddaðar“ með bátsferð og 

landtöku. Einnig höfum við farið 
í margar sérferðir t.d. með starfs-
mannahópa og aðra hópa sem 
vilja breyta til og njóta okkar ein-
stöku náttúru við flóann, jafnvel 
með grilli og öðru skemmtilegu. 
Kvikmyndatökufólk hefur aukin 
áhuga á okkar þjónustu sem og 
ljósmyndarar,“ segir Stefán. 

Besta hvalaskoðunarsvæðið við 
Ísland

Stefán segir það nánast und-
antekningu ef einhvers konar 

hvalir sjáist ekki í ferðunum. „Svo 
skemmtilega vill til að í fyrstu 
formlegu siglingunni okkar 1. maí 
í vor sást fyrsti hnúfubakur sum-
arsins. Frá þeim tíma hefur þeim 
fjölgað ásamt öðrum hvölum eins 
og hrefnum, höfrungum og hnís-
um. Steypireyðar hafa gert vart 
við sig þegar kemur fram í júní ár 
hvert,“ segir Stefán. 

Sú nýjung er á döfinni í sumar 
að bjóða fólki að fara í fullan róð-
ur með íslenskum sjómönnum.  

Lögð er áhersla á að miðla menn-
ingunni við sjóinn og skipstjórar 
Gentle Giants eru þar á heima-
velli með sína fiskveiðireynslu og 
þekkingu á miðunum. 

Stefán vonast til að sjá sem flesta 
Íslendinga á ferðinni í sumar. Siglt 
verður fram á haust. Brottfarir 
eru sjö til níu á dag þegar mest er 
að gera. Fyrirtækið er með 4 báta 
og á milli 15 til 20 manns í vinnu 
þegar mest er. 

Steypireið á fallegum degi – stærsta dýr jarðarinnar – hjartað á stærð við Wolkswagon Bjöllu.

Hvalaskoðun með Gentle Giants

Reynsluboltarnir 
á Húsavík

Skipstjórinn og eigandinn Stefán Guðmundsson – fer yfir öryggismálin um borð í 
Aþenu; einn af bátum fyrirtækisins.

Í Kiðagili í Bárðardal er gisti-
staður, veitingahús og tjald-
stæði. Mikil kyrrð er þarna í 
sveitinni og því kjörið að slaka 
á og njóta kyrrðarinnar. Stutt 
er að fara að Aldeyjarfossi, ein-
um fegursta fossi landsins og 
álíka stutt er að fara að Goða-
fossi, eða um 15 til 20 mínútna 
akstur. Gaman er að ganga í 
Aldeyjunni og Sexhólagili eða 
keyra uppí Svartárkot og ganga 
þar um.  Um 20 mínútur tekur 
að aka uppí Svartárkot. 

Í Kiðagili eru 12 herbergi, eins 
til fjögurra manna. Þau eru öll án 
baðs en eru með handlaug, nátt-
borðum, fataskáp, spegli og fleiru. 
Hægt er að panta svefnpokapláss 
og uppábúin rúm. Setustofa er á 
staðnum fyrir gesti, þar sem hægt 

er að koma sér þægilega fyrir og 
horfa á sjónvarp, lesa blöð eða 
bækur. Internettenging er góða í 
Kiðagili og þráðlaust netsamband 
í hluta hússins.

 Veitingastaður Kiðagils er op-
inn frá kl. 11 til 22 alla daga vik-
unnar. Í veitingasalnum er pláss 
fyrir á annað hundrað manns. 
Boðið er upp á kjöt og fiskrétti, 
hamborgara, samlokur og fleira. 
Vínveitingar eru á staðnum. Kaffi-
hlaðborð er á sunnudögum yfir 

sumartímann milli kl. 14 og 17.  
Síðustu ár hafa verið handverks-
og myndlistasýningar í Kiðagili og 
stundum eru einskonar þemahlað-
boð t.d. barnadagur, þjóðlegt kaffi 
og oft eru tónlistarmenn á staðn-
um og flytja tónlist fyrir kaffigesti. 

Í Kiðagili stendur nú yfir sýn-
ingin Útilegumenn í Ódáðahrauni 
þar sem hægt er að skoða híbýli 
útilegumanna og lesa mikið af 
sögum og upplýsingum tengdum 
þeim. 

Kyrrðin í 
Kiðagili

Einstök nátturusmíð
Dagsferðir úr 
Mývatnssveit í Öskju

Aldeyjarfoss,.

Þegar menn leggja upp í ferð 
um landið vill brenna við að 
farnar séu langar dagleiðir og 
lítið gert af því að stoppa á 
skemmtilegum stöðum. Heið-
arbær í Reykjahverfi er vel í 
sveit settur, 86 km frá Akureyri 
og 20 km frá Húsavík svo ekki 
er úr vegi að nema þar staðar. 
Þaðan er stutt að Goðafossi, í 
Ásbyrgi, Jökulsárgljúfur og að 
Laxá í Aðaldal.

Á Heiðarbæ má fá mat samkvæmt 
matseðli, léttvín, kaffi og meðlæti. 
Þar er hægt að gista í uppbúnum 
rúmum og í svefnpokaplássi. Tjald-
stæði stendur líka til boða með sal-
ernisaðstöðu í Heiðarbæ. Við Heið-
arbæ er svæði fyrir tjaldvagna og 
húsbíla og góð hreinlætisaðstaða. Og 
svo er sundlaugin í Heiðarbæ með 
tveimur heitum pottum og góðri sól-
baðsaðstöðu. 

Ýmiss konar dægradvöl er í ná-
grenni við Heiðarbæ; hestaleiga að 
Saltvík sem er skammt undan og 
hvalaskoðunarferðir eru farnar frá 
Húsavík og þar eru söfn og áhuga-
verðir skoðunarstaðir. 

Hentugt er að gista að Heiðarbæ í 
tengslum við Mærudaga á Húsavík 
sem eru síðustu helgina í júlí og dag-
ana þar á undan. 

Mannlíf í sveitinni nefnist ljós-
myndasýning Atla Vigfússonar sem 
verður í Heiðarbæ fram eftir sumri. 
Á sýningunni eru rúmlega 40 myndir 
og er meginþemað fólk og fénaður í 

þingeyskum sveitum. Þetta er fyrsta 
einkasýning Atla sem hefur tekið 
þátt í samsýningu áhugaljósmyndara 
í Safnahúsinu á Húsavík og samsýn-
ingum fréttaritara Morgunblaðsins. 

www.heidarbaer.is

Heiðarbær í Reykjahverfi er í alfaraleið
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Fyrir þá sem nóg hafa fengið af 
skarkala borgarlífsins þá býð-
ur Hótel Bláfell á Breiðdalsvík 
upp á gistingu sem sérhönnuð 
er fyrir þá sem vilja slaka á og 
njóta náttúrunnar. Þá er Hót-
el Bláfell einnig tilvalið afdrep 
fyrir þá sem eru í leit að róm-
antísku andrúmslofti í rólegu 
umhverfi.

Hótel Bláfell var fyrst opnað 
árið 1982, en hefur verið stækkað 
í tvígang síðan þá, síðast 1998 og 
hefur verið lögð áhersla á þægi-
lega gistingu og góðan íslenskan 
heimilsmat frá upphafi að sögn 
Friðriks Árnasonar sem er hót-
elhaldari ásamt eiginkonu sinni 
Hrafnhildi Ýr Hafsteinsdóttur. 
„Hótelið er umvafið f austfirskum 
fjöllum og ríkir þar mikil kyrrð 
og friðsæld. Það er staðsett í lít-
illi vík á suðurfjörðum austfjarða 
og eru íbúar þar einungis um 200. 
Bærinn er rólegur og bæjarbú-
ar afar vinsamlegir, svo er húsið 
sjálft mjög vinalegt og skilur eftir 
sig ánægulegar minningar fyrir 
flesta,“ segir Friðrik.

Hann segir jafnframt vera 
að finna á hótelinu þægilega 
stemmningu fyrir elskendur. „Ró-
legt umhverfið og þægileg setu-
stofan skemmir ekki fyrir þar. Í 
bjálkasalnum okkar getur fólk sest 
niður í þægilega sófa við arineld 
og notið augnabliksins í miklum 
rólegheitum. Þar er líka lítilll og 

hlýlegur salur sem er tilvalinn 
fyrir minni tilefni svo sem brúð-
kaup og aðrar minni samkomur,“ 
segir Friðrik. Til að fullkomna 
slökunina býður Hótel Bláfell upp 
á gufubað fyrir gesti sína.

Plokkfiskurinn vinsæll
Á hótelinu má finna veitinga-

stað sem Friðrik segir að mikið sé 
lagt upp úr að skapi þægilegt og 
notalegt andrúmsloft í. Á mat-
seðlinum má finna hefðbundna 
rétti á borð við nautafillé, djúp-
steikta ýsu, hamborgara, pizzu 
og fisk dagsins, en íslenskur 
heimilismatur fer þar fremstur í 
flokki. „Við erum með íslenskan 
heimilismat sem sérhver Íslendi-
ngur þekkir vel og má þar nefna 
hinn sívinsæla plokkfisk, mat-
mikla íslenska kjötsúpu, steiktar 
fiskibollur og margt fleira,“ segir 
Friðrik.

Bæði náttúra og þjónusta
Friðrik segir umhverfið án efa 

vera sérstöðu hótelsins. „Hótelið 
er staðsett í fallegu og rólegu um-
hverfi en samt sem áður í bæj-
arfélagi þar sem stutt er í þjónustu, 
en þar er sundlaug með heitum 
pott í göngufjarlægð ásamt öl-
lum helstu nauðsynjum svo sem 
lítilli verslun, pósthúsi, banka, 
bensínstöð og fleiru. En það þarf 
ekki að leita langt til þess að kom-

ast í snertingu við náttúruna og 
er nóg að taka léttan göngutúr í 
kringum hótelið, til dæmis með-
fram litlum læk sem rennur þar,“ 
segir Friðrik. Vegna nálægðar 
sinnar við náttúruna segir Friðrik 
að hótelið henti einnig vel fyrir 
útivistarfólk sem og fjölskyldu-
fólk. Hann segir töluvert vera 
um að fólk komi og gisti og fari í 
gönguferðir út frá hótelinu. Þá sé 
stutt í veiði í Breiðdalsá sem Frið-
rik segir eina bestu veiðiá lands-
ins.  „Svo er Meleyri  falleg strönd 
fyrir innan Breiðdalsvík og þang-
að er skemmtilegt að fara í göngu-
ferð fyrir fjölskylduna, en þar er 
ríkulegt fuglalíf,“ segir Friðrik.

Hann segir Hótel Bláfell einn-
ig vera sniðugan kost fyrir stærri 

sem minni hópa til þess að njóta 
góðra stunda saman í faðmi 
fjallanna. „Hótelið er þannig stað-
sett að það hentar einnig vel fyrir 
bílferðalanginn, það er vel stað-
sett á milli Hafnar í Hornafirði og 
Egilsstaða og f ínt að taka náttstað 
hér á ferðalagi sínu um Aust-
urlandið,“ segir Friðrik.

Næg afþreying
Friðrik segir að þótt Breiðdals-

vík sé ekki stór bær megi finna 
sér margt áhugavert til dundurs 
og nefnir þar Steinasafn sem er 
staðsett við hliðina á hótelinu. Þá 
er handverksmarkaður steinsnar 
frá hótelinu í Handverkshúsinu 
Ási, en þar er að finna margvís-
legt handverk unnið af hand-

verksfólki á Breiðdalsvík. Við 
hliðinu á handverksmarkaðnum 
er einnig kvenfélag Breiðdals-
víkur með markað á föstudögum 
þar sem seldur er heimabakstur 
Skammt undan er Gamla Kaup-
félagið sem er safn Breiðdælinga, 
en Kaupfélagshúsið er elsta húsið 
á Breiðdalsvík, reist árið 1906, og 
hefur það verið í endurbyggingu 
síðastliðið ár. Húsinu er ætlað að 
vera miðstöð menningar, sögu og 
þekkingar í víðum skilningi. „Sv-
eitarfélagið hefur lagt mikinn 
metnað í að gera Gamla Kaup-
félagið að góðu safni og menning-
ar- og ráðstefnuhúsi, svo er einnig 
í húsinu jarðfræðisetur sem getur 
vakið áhuga margra,“ segir Frið-
rik.

Breiðdalsvík er vel staðsett 
fyrir ferðalanga og ýmis af-
þreying er í boði í nágrenninu. 
Hægt er að koma í hina full-
komnu afslöppun, fara í veiði, 
skoða náttúruna, fara á hest-
bak og í göngur og svo mætti 
lengi telja.

 Íbúar í Breiðdalshreppi er u.þ.b. 
200. Fiskvinnsla og landbúnaður 
er aðal atvinnugreinin í byggð-
arlaginu en á síðustu árum hefur 
ferðaþjónusta farið mjög vaxandi.  
Þrátt fyrir smæðina er allt til alls á 
Breiðdalsvík, hótel, sveitagisting, 
sumarhús til leigu, veitingahús, 
kaffihús, sundlaug, íþróttamið-
stöð, útimarkaður, verslun, bens-
ínstöð, bifreiðaverkstæði, banki 
og póstafgreiðsla. 

Athyglisverðir staðir
Meleyri er falleg strönd fyrir 

innan Breiðdalsvík og þangað er 
skemmtileg gönguferð fyrir fjöl-
skylduna. Ríkulegt fuglalíf er á 
Meleyri og í nágrenni hennar. Þá 
er athylisvert að heimsækja Hey-
dali sem voru löngum taldir eitt 
af betri brauðum landsins. Þekkt-
astur Heydalaprestur er sálma-
skáldið sr. Einar Sigurðsson sem 
uppi var á árunum 1538-1626 og 
orti jólasálminn, Nóttin var sú 
ágæt ein.  Frá Hótel Staðarborg í 
Breiðdalsvík er góð gönguleið að 
Heydölum. Við minni Norðurdals 
er stutt og falleg merkt gönguleið 
í gegnum Aldarmótaskóg, með-
fram Tinnudalsá.

Á Breiðdalsheiði er lítið og fal-
legt stöðuvatn. Þarna má búast við 
að koma auga á hreindýr eins og 
víða á Austfjörðum. Það er tilvalið 
fyrir ferðamenn að stoppa þarna, 
ganga í kringum vatnið og setjast 
niður og borða nestið sitt á þess-

um fallega stað.  Yfir Stafsheiði 
frá Norðurdal í Breiðdal og yfir í 
Skriðdal er góð rudd gönguleið. 
Á Streitishvarfið er Streitisviti og 
þaðan er gott útsýni yfir hafið og 
skemmtileg og merkt gönguleið 
fyrir Streitishvarf. 

Lifandi þekkingarsetur
Gamla kaupfélagið er elsta hús-

ið á Breiðdalsvík, reist árið 1906, 
og hefur það verið í endurbygg-
ingu síðast liðin ár. Húsinu er 
ætlað að vera miðstöð menningar, 
sögu og þekkingar í víðum skiln-
ingi. Húsið á að vera lifandi þekk-
ingarsetur þar sem boðið verður 
upp á sýningar, fræðslu og aðrar 

uppákomur. Upplýsingar um það 
sem er að gerast í Kaupfélags-
húsinu er að finna á www.breid-
dalssetur.is. Í Ási Handverkshúsi 
er handverksmarkaður. Þar er að 
finna fjölbreytt handverk unnið 

af handverksfólki á Breiðdalsvík. 
Við Kleifarvatn eru sumarhús, f ín 
silungsveiði og bátaleiga. Þar er 
ferðaþjónustan Kleif. 

Hægt er að fara í skotveiði í 
Breiðdalshreppi, fuglaskoðun, í 

veiði, á hestbak, í gönguferðir og 
í sund. Á Breiðdalsvík er falleg og 
merkt gönguleið í gegnum þorpið 
og upp að sundlauginni. Sund-
laugin er útilaug með heitum potti 
og er hún opin yfir sumartímann. 
Hestaleiga er rekin við Hótel Stað-
arborg og á sumrin er boðið upp á 
1 til 2 klukkutíma reiðtúra í fylgd 
með leiðsögumanni.  Í gömlu 
símstöðinnni á Breiðdalsvík er 
Steinasafn Breiðdals sem er mjög 
fjölbreytt steinasafn.  Tveir vitar 
eru í Breiðdalshreppi og er ann-
ar staðsettur við höfnina á Breið-
dalsvík og hinn á Streitishvarfi.

Sveitasæla 
Breiðdalurinn er tilvalinn fyrir 

ráðstefnur, árshátíðir, vinnufundi, 
ættarmót, heilsuhelgar, veiðiferð-
ir o.fl. Boðið er upp á sveitasælu 
eins og hún gerist best, mikla 
náttúrufegurð, bæði til sjávar, 
inn í dali og upp til fjalla.  Fjög-
ur heilsárs hótel eru á svæðinu, 
sveitagisting, sumarhúsagisting 
og tjaldstæði. Hótelin á staðnum 
heita Hótel Bláfell, sem er lítið 
rómantískt hótel á Breiðdalsvík 
þar sem boðið er upp á alíslenskan 
mat í hádeginu, Hótel Staðarborg, 
þaðan liggja fallegar gönguleiðir 
og þar er hestaleiga, Veiðihúsið 
Eyjar, sem er fyrsta flokks heils-
árshótel og veiðirétthafi fyrir 
Breiðdalsá og Café Margret sem 
er fallegt lítið heilsárhótel með 
fyrsta flokks gistingu og veiting-
um.  Ferðaþjónustan Skarði leigir 
4 sumarhús og er með bænda-
gistingu. Sumarhúsin standa á 
fögrum stað í Gilsársbrekkuskógi 
í Norðurdal. Nánari upplýsingar 
um Breiðdalshrepp er að finna á 
www.breiddalur.is

Austurland

Breiðdalur brosir við þér
-Breiðdalshreppur og Breiðdalsvík er lítið og vinalegt samfélag en með ótal ferðamöguleikum

Kyrrð og friðsæld í faðmi fjallanna



�0  • Landið

Hreindýr og Hákonarstofa 
prýði Skjöldólfsstaða
Á hreindýraslóðum á Skjöld-
ólfsstöðum í Jökuldal er rekin 
fjölþætt þjónusta við ferðamenn 
og veiðimenn auk þess sem góð 
aðstaða er fyrir alls konar veisl-
ur á staðnum s.s. ættarmót og 
fermingarveislur og rúmar há-
tíðarsalurinn allt að 120 manns 
í sæti. Gott eldhús er á staðnum 
þaðan sem starfrækt er veit-
ingasala fyrir gesti og þjónusta 
við veislur. Þar er gistirými fyrir 
tæplega 40 manns, bæði í upp-
ábúnum rúmum og svefnpokag-
istingu og einnig er þar rúmgott 
tjaldstæði. Þá er að finna þar 
litla sundlaug, heitan pott og 
fyrsta flokks baðaðstöðu þar 
sem fólk getur slakað á eftir 
daginn.

Meginþema staðarins  eru hrein-
dýrin og mynda þau umgjörðina 
Á hreindýraslóðum. Töluvert er 
um að hreindýraveiðimenn  nýti 
Skjöldólfsstaði sem gististað á 
veiðitímabilinu en stutt er þaðan á 
veiðisvæðin. Upplýsingar og sögur 
af hreindýrum má finna á vegg-
spjöldum og prýða myndir, skinn 
og uppstoppaðir hreindýrshausar 
veggi staðarins. Gestum er þannig 

veitt innsýn í heim þessara mögn-
uðu dýra sem flutt voru hingað til 
lands á seinni hluta 18. aldar og 
lifðu hvergi af nema á Austurlandi.

Í byrjun júní var Hákonarstofa 
vígð á Skjöldólfstöðum til minning-
ar um Hákon Aðalsteinsson skáld, 
hagyrðing, hreindýraleiðsögumann 
og skógarbónda. Í sumar er stefnt 
að því að halda a.m.k. þrjú vísna- 
og sagnakvöld í nýju stofunni. Þá 
verður kveikt upp í eldstæði, hag-
yrðingar fengnir í heimsókn, sagð-
ar sögur og sungnar vísur.

Hið hefðbundna Skjölólfsstaða-
ball hefur verið haldið á staðnum 
síðastliðin ár við miklar vinsældir 
og er engin breyting þar á í ár. Í 
ár verður það haldið laugadaginn 
5.september og mun Geirmundur 
Valtýsson sjá um fjörið.

Frekari upplýsingar um þjónustu 
og viðburði hreindýrasetursins má 
finna á heimasíðunni www.ahrein-
dyraslodum.is.

Í Kaffihúsinu á Eskifirði er góð 
gistiaðstaða. Þar eru 6 tveggja 
manna herbergi og fimm eins 
manns. Hægt er að fá aukarúm í 
tveggja manna herbergin.  Kaffi-
húsið býður einnig upp á veitingar. Í 
boði er ýmis konar góðgæti eins og 
grillmatur og pizzur, kaffi og kök-
ur. Einnig er hægt að panta veislur 
og hópar geta pantað sérrétti að 
eigin ósk. Lögð er áhersla á per-
sónulega þjónustu og vel er tekið á 
móti börnum. Brauðin og kökurn-
ar eru heimabakaðar. Um helgar 
eru borðin dekkuð upp og reynt 
að skapa rómantískt andrúmsloft. 
Þegar veðrið er gott er hægt að sitja 
úti í garðinum við húsið og þar eru 
hitarar. 

Þeir sem gista í Kaffihúsinu geta 
heimsótt marga merka staði, eins og 
Helgustaðanámur, eða skreppa til 
Vaðlavíkur þar sem silfurberg hefur 
fundist. Einnig er hægt að heim-
sæka Móeyri þar sem hægt er að 

leigja báta og fara í sjóstangaveiði. 
Steinasafnið á Eskifirði  er merki-
legt og sjómannasafnið. Gönguleið-
ir eru margar í nágrenninu. 

Tveggja manna herbergin á Kaffi-

húsinu á Eskifirði kosta 7.000 kr. 
nóttin yfir sumartímann og 5.000 
kr. eins manns herbergin. Morg-
unverður kostar 1.200 kr. 

Austfjarðarleið á sér ekki ein-
ungis langa sögu heldur er 
sagan af mörgum ástæðum 
merkileg. Fyrirtækið hefur 
aldrei lent í því að slys verði á 
ferðum þess og af því eru for-
svarsmenn Austfjarðarleiðar 
mjög stoltir. Hlífar Þorsteins-
son hjá Austfjarðaleið segir 
að fyrirtækið leggi metnað í 
að slys verði ekki. „Við leggj-
um okkur fram um að útbúa 
bílana vel, skoða vel þær leiðir 
sem við erum að fara og gefa 
okkur tíma til að keyra þær,“ 
segir Hlífar. Austfjarðarleið er 
eitt elsta rútufyrirtæki lands-
ins og rekur sögu sína aftur 
til þess þegar Kaupfélag Hér-
aðsbúa fór að flytja vörur og 
fólk eftir að vegir voru lagðir á 
Austurlandi. 

Alltaf með sömu kennitölu
Á tímum þar sem fyrirtæki 

eru alltaf að skipta um kennitölu 
eru forsvarsmenn Austfjaðaleið-
ar ákaflega stoltir af því að hafa 
ávallt verið með sömu kennitöl-
una.  Austfjarðarleið starfar allt 
árið og hefur frá upphafi haldið 
uppi áætlunarferðum um Aust-

urland. Hlífar segir misjafnt eft-
ir tímabilum hversu stórt svæði 
það spanni en á vissum tímum 
spanni það svæðið frá Akureyri 
suður í Hornafjörð. „Eitt af því 
sem við höfum lagt ríka áherslu 
á  er að henda ekki bara ein-
hverjum öryggisbeltum í bílana, 
heldur höfum við keypt sæti með 

viðurkenndum þriggja punkta 
öryggisbeltum. Þegar horft er á 
mengunarþáttinn, þá höfum við 
lagt metnað okkar í að kaupa 
mengunarminnstu bíla sem völ er 
á hverju sinni,“ segir Hlífar. 

Réttu dekkin
Austurfjarðaleið velur dekkin 

á bílana af kostgæfni. „Við velj-
um rétt dekk miðað við aðstæður. 
Dekk menga, en menga minna ef 
þau eru valin rétt. Við reynum að 
keyra lítið á nagladekkjum en vera 
heldur á loftbóludekkjum eða 
míkróskornum dekkjum, þannig 
að ekki sé verið að tæta upp mal-
bikið og auka á svifrykið. Engu að 
síður tryggjum við að munstrið sé 
gott og þar með grip við veginn,“ 
segir Hlífar.

Áætlunarferðir Austfjarðaleið-
ar eru nokkuð þéttar og hægt að 
nýta þjónustu þeirra nánast hvert 
sem er á firðina á miðausturlandi. 
Fastar ferðir 
eru á milli 
Norðfjarðar 
og Egilsstaða 
og er þá ekið 
í gegnum 
Eskifjörð og 
Reyðarfjörð.  
Einnig er 
áætlun milli 
Breiðdals -
víkur og 
Egilsstaða . 
Vi ð k o m u -
staðir frá 
Breiðdalsvík 

eru Stöðvarfjörður, Fáskrúðs-
fjörður og Reyðarfjörður. 

Hópferðir
Austfjarðaleið er ekki einungis 

í áætlanaferðum heldur er einn-
ig 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. Uppistaðan er 
þá viðskipti við ferðaskrifstofur, 
íþróttafélög, félög eldri borgara 
og hin ýmsu starfsmannafélög,“ 
segir Hlífar.

Austfjarðaleið

Hópferðir hvert á land sem er
-Austfjarðaleið hefur starfað í 47 ár og ekið um erfiðustu fjallvegi landsins 

Vel útbúinn veitingasalur fyrir einstaklinga eða hópa.

Gisting og góðar veitingar

Það eru engar ýkjur að Hall-
ormsstaður er einn veðursælasti 
staður landsins. Enda verður 
fólki oft á orði að það sé eins og 
að koma í aðra veröld að koma 
í Hallormsstað.  Auk þess hef-
ur staðurinn alltaf átt sérstakan 
stað í hjörtum Íslendinga. 

Hjónin Þurý Bára Birgisdóttir 
og Þráinn Lárusson eiga og reka 
þrjá gististaði í Hallormsstað, gisti-
heimilið Gráa hundinn, Hótel Hall-

ormsstað og Sumarhótel Hússtjórn-
arskólans. “Þetta byrjaði allt með 
Gráa hundinum. Árið 2005 keypt-
um við stórt hús á Hallormsstað og 
ákváðum að breyta neðri hæð húss-
ins í sex herberja gistiheimili. Síðan 
gerðist það að þáverandi rekstrarað-
ilar Sumarhótels Hússtjórnarskól-
ans ákváðu að hætta rekstri og við 
tókum hann yfir sumarið 2006.  Síð-
an byggðum við 4 smáhýsi árið 2007 
og hafa þau notið mikilla vinsælda. 

Nýjasta viðbótin er síðan Hótel 
Hallormsstaður sem er með 35 her-
bergi. Veturinn 2007 keyptum við 
upp hlutafé í Eignarhaldsfélaginu 
Hallormi, sem er eignaraðili að her-
bergjaálmu hótelsins. Nú í sumar 
er hótelið rekið í svipaðri mynd og 
verið hefur, það er að segja að við 
leigjum veitingasal grunnskólans. 
Hins vegar erum við að byggja við 
hótelálmuna móttöku og fullkom-
inn veitingsal. Frá og með haustinu 
verðum við sem sagt komin með 
hótel sem hægt er að hafa opið allan 
ársins hring. Það má svo bæta því 
við að nýi veitingastaðurinn verður 
með frábæru útsýni yfir Lagarfljót“ 
segir Þurý Bára. 

Fjöldi afþreyingarmöguleika eru 
á staðnum, hægt að leigja hesta, 
reiðhjól og báta ásamt því að  njóta 
þeirra fjölda göngustíga sem liggja 
um skóginn eða bara sleikja sólina í 
sundlauginni. 

Þurý Bára hvetur fólk til að skoða 
heimsíðuna þeirra www.hotel701.
is. Í sumar verða reglulega kynn-
ingartilboð á gistingu í Hótel Hall-
ormsstað.

Önnur veröld í Hallormsstað
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Náttúran á Fljótsdalshéraði 
er svo sannarlega heillandi. 
Þegar minnst er á Aust-
urland kemur Hallormsstað-
ur fyrst upp í huga flestra 
Íslendinga, Hallormsstaða-
skógur og Atlavík en Hall-
ormsstaðaskógur var frið-
aður með lögum frá Alþingi 
árið 1899. Þar er nú mynd-
arleg aðstaða fyrir ferða-
menn með úrvals hóteli og 
margvíslegri ferðaþjónustu.

Lagarfljót er einnig seið-

andi með sínum dullarfulla 
Lagarfljótsormi og svo stend-
ur skipið, nafni hans, til boða 
þeim sem vilja sigla á fljótinu. 
Lagarfljótsbrúin var vígð árið 
1905 og var lengi vel lengsta 
brú landsins. Egilsstaðir og 
Fellabær eru á Fljótsdals-
héraði. Þar er miðstöð versl-
unar og þjónustu og því góður 
áfanga-og áningastaður á ferð 
um Austurland. Jón Bergsson, 
hinn merki stórbóndi, reynd-
ist svo sannarlega sannspár 
árið 1899 þegar hann ákvað 

að kaupa jörðina Egilsstaði af 
þeirri ástæðu að hann trúði því 
að þarna yrðu vegleg vegamót 
í framtíðinni. Egilsstaðir eru 
nefndir eftir Agli Síðu-Halls-
syni sem talið er að hafi búið 
á Egilsstöðum um aldamótin 
1000. Gistihúsarekstur hófst 
á Egilsstöðum árið 1903 þeg-
ar Jón Bergsson bóndi og kona 
hans Margrét Pétursdóttir 
byggðu nýtt hús á Egilsstaða-
jörðinni. Síðan hefur þar verið 
samfelldur rekstur.

Merkir staðir og náttúru-
undur

Hálendið heillar margan ferða-
manninn og á Fljótsdalshéraði er 
Snæfell í öndvegi, Vatnajökull og 
Kárahnjúkar. Hægt er að fara í heita 
sturtu á Laugavöllum.  Hengifoss er 
af mörgum talinn einn fallegasti foss 
landsins og Strútsfoss þykir ekki 
síðri.  Jökla er í héraðinu, Jökuldalur 
og Jökulsárhlíð með gullslegin Þerri-
björgin við sjóinn og lífríkið við Hér-
aðsflóa en á Úthéraði er m.a. stærsta 
kjóavarp í heimi. Menningarsetrið 
á Skriðuklaustri, þar sem Gunnar 
Gunnarsson rithöfundur bjó, er fróð-
legt að heimsækja, sem og Hrein-
dýrasetrið á Skjöldólfsstöðum en 
lögheimili hreindýranna er einmitt á 
Fljótsdalshéraði. Möðrudalur á Fjöll-
um er í héraðinu. Mörgum finnst síð-
an gaman að heimsækja kaffihúsið í 
Sænautaseli. 

Stærsta sveitarfélag 
landsins

Fljótsdalshérað er langstærsta 
sveitarfélag landsins, nær yfir tæp-
lega 9 þúsund ferkílómetra. Stór 
hluti Vatnajökulsþjóðgarðs er í hér-
aðinu. Í sveitafélaginu búa um fjögur 
þúsund manns. Gestum og gangandi 
er tekið fagnandi og gisti- og veit-
ingaþjónusta er fjölbreytt. Allir ættu 
að finna eitthvað við sitt hæfi í mat, 
drykk og gistingu og enginn ætti að 
verða svikinn af því að taka sér góðan 
tíma á Fljótsdalshéraði í sumar sem 
endranær.

Töfrar Fljótsdalshéraðs
- óteljandi ferðamöguleikar

Í sumar eins og ævinlega 
er fjölbreytt afþreying í 
boði á Fljótsdalshéraði. Í 
mörg ár hefur sumarver-
tíðin náð hámarki sínu 
með �Ormsteiti�, menn-
ingarhátíð sem haldin er 
er þann 14.-23. ágúst. Í 
Menningarmiðsöðinni 
Sláturhúsinu er stöðug 
dagskrá allt árið um kring 
og hvers kyns listsýningar 
og menningarviðburði. Á 

Minjasafninu eru áhuga-
verðar sýningar í sumar. 
Þar má nefna sýninguna 
Ást í 100 ár og sýninguna 
Dauðir rísa úr gröf-
um Skriðuklausturs. Að 
sumri loknu taka svo við 
haustannir með uppskeru 
jarðargróða og veiðiskap. 
Veiði rjúpu og hreindýra. 
Hver árstíð hefur þannig 
sína fegurð og möguleika. 

Ást í 100 ár

Skriðuklaustur - fáninn blaktir í golunni - inni bíða hressingar fyrir líkama og sál.
Ljósm.i Gunnar Gunnarsson

Það er enn barist á Skriðuklaustri Ljósm.i Gunnar Gunnarsson
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Tónleikahöllin Skriðuklaustur svíkur engan um hljómburð og andagift  Ljósm.i Gunnar Gunnarsson

Útivistarmöguleikar í fjöl-
breyttri og fallegri náttúru 
Fljótsdalshérðaðs er nán-
ast óþrjótandi. Skemmtileg 
tilbreyting er sigling með 
Lagarfljótsorminum, eina 
vatnabátnum á Íslandi. 
Einnig er hægt að róa á 
Fljótinu. Hægt er að bruna 
á fjallahjóli um Hallorms-
stað, leigja hesta eða fara í 
selaskoðun, fara á hestbaki í 
Húsey, fara upp á hálendið, 
skoða fossa, dali og hlíðar, 
veiða, fara í sund, fara á ka-

jak, veiða hreindýr og rjúpu, 
fara í gönguferðir og fleira. 
„Perlur Fljótsdalshéraðs“, 
er göngukort Ferðafélags 
Fljótsdalshéraðs með ótal 
fögrum gönguleiðum.

Góð byrjun á því að skoða 
hvað er að gerast í sveit-
arfélaginu er að koma 
við á Upplýsingamiðstöð 
Austurlands á tjaldstæð-
inu á Egilsstöðum. Mikinn 
fróðleik og upplýsingar er 
einnig að finna á heima-

síðu Fljótsdalshéraðs www.
fljotsdalsherad.is, á heima-
síðu Markaðsskrifstofu 
Austurlands www.east.is  
og hjá Þróunarfélagi Aust-
urlands www.austur.is. Á 
heimasíðu Fljótsdalshéraðs 
er einnig vefmyndavél, sem 
skilar nýrri mynd á mín-
útu fresti. Það er því engin 
leið að segja ósatt um verð-
urgæðin á Héraði.

Margskonar útivist

ljótsdalshérað er rómað fyrir 
gott veður og náttúrufegurð. 
Háir fossar, lygn vötn og vax-
andi skógar setja svip sinn á 
umhverfi sem álfar, tröll og 
huldar vættir vaka yfir. Fjöl-
breytt fuglalíf, berjalönd og 
sveppamóar ásamt fengsæl-
um ám og silungsvötnum gera 
Fljótsdalshérað að ákjósanleg-
um stað fyrir náttúruunnend-
ur. Allir geta fundið náttstað 
við sitt hæfi, allt frá fallegum 
tjaldstæðum til góðra hótela. 
Veitingastaðir og kaffihús ley-
nast víða og bjóða gjarnan mat 
sem er sérstakur fyrir svæðið.
Gróska í mannlífinu
Á Fljótsdalshéraði ber mann-
lífið keim af gróskumiklu um-
hverfinu. Þróttmikið menn-
ingarstarf með fjölbreyttum 
viðburðum og margvíslegu 
safna-og fræðastarfi setur svip 
sinn á þetta 3 þúsund manna 
samfélag. 
Fljótsdalshérað býður upp á 
fjölda möguleika til búsetu. 
Þéttbýliskjarnar eru á Egils-
stöðum, í Fellabæ, á Halloms-
stað og Eiðum en þar fyrir utan 
blómlegar sveitir frá innstu 
dölum til ystu annesja. Fimm 
leikskólar, fjórir grunnskólar, 
menntaskóli, hússtjórnarskóli 
og háskólasetur ásamt úrvals-
aðstöðu til íþróttaiðkunar und-
irstrikar að á Fljótsdalhéraði er 
fjölskyldan sett í öndvegi.

Það bar til einu sinni í fornöld, 
að kona nokkur bjó á bæ ein-
um í Héraðinu við Lagarfljót. 
Hún átti dóttur eina vaxna. 
Henni gaf hún gullhring. „Þá 
segir stúlkan: „Hvernig get 
ég haft mest gagn af gull-
inu því arna, móðir mín?“ - 
„Leggðu það undir lyngorm,“ 
segir konan. „Stúlkan tekur 
þá lyngorm og lætur gullið 
undir hann og leggur ofan í 
trafeskjur sínar. Liggur orm-
urinn þar nokkra daga. En 
þegar stúlkan fer að vitja 
um eskjurnar, er ormurinn 
svo stór orðinn, að eskjurnar 
eru farnar að gliðna í sund-
ur. Verður stúlkan þá hrædd, 
þrífur eskjurnar og kastar 
þeim með öllu saman í fljót-
ið. „Líða svo langir tímar, og 
fara menn nú að verða var-
ir við orminn í fljótinu. Fór 
hann þá granda mönnum 
og skepnum, sem yfir fljótið 
fóru. Stundum teygðist hann 
upp á fljótsbakkana og gaus 
eitri ógurlega. „Þótti þetta 
horfa til hinna mestu vand-
ræða, en enginn vissi ráð til 
að bæta úr þeim. Voru þá 
fengnir til Finnar tveir. Áttu 
þeir að drepa orminn og ná 
gullinu. Þeir steyptu sér í 
fljótið, en komu bráðum upp 
aftur. Sögðu Finnarnir, að 
hér væri við mikið ofurefli 
að eiga og væri ekki hægt að 
bana orminum eða ná gull-
inu. Sögðu þeir, að annar 
ormur væri undir gullinu og 
væri sá miklu verri en hinn. 
Bundu þeir þá orminn með 
tveimur böndum. Lögðu þeir 
annað fyrir aftan bægslin, 
en annað aftur við sporðinn. 
„Ormurinn getur því engum 
grandað, hvorki mönnum né 
skepnum, en við ber, að hann 

setur upp kryppu úr bakinu, 
og þykir það jafnan vita á 
stórtíðindi, þegar það sést, 
t.d. harðæri eða grasbrest. 
„Þeir, sem enga trú leggja á 
orm þennan, segja, að það 
sé froðusnakkur, og þykjast 
hafa sagnir um það, að prest-
ur nokkur hafi ekki alls fyrir 
löngu róið þar þvert yfir, sem 
ormurinn sýndist vera, til að 
sanna með því sögu sína, að 
hann sé enginn.

Sagan um Orminn á Lagarfljóti

Fögur náttúra og
fjölskyldan í öndvegi
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Djúpivogur er lítið þorp á 
Austurlandi sem liggur við 
sunnanverðan Berufjörð. Með 
hækkandi sól verður mann-
lífið fjölbreyttara í þessu litla 
sjávaraþorpi, er jafnt farfuglar 
sem ferðamenn leggja leið sína 
í sveitarfélagið og njóta alls 
þess besta sem hin fjölbreytta 
náttúra á svæðinu býður upp á.  
Fjallið Búlandstindur (1069) 
setur mjög sterkan svip á útsýni 
frá Djúpavogi en hann er það-
an að sjá eins og píramídi enda 
talinn eitt formfegursta fjall við 
sjó á Íslandi.

Sveitarfélagið Djúpavogshrepp-
ur hefur lagt mikla áherslu á 
ferðaþjónustu á síðustu árum, en 
mikil tækifæri eru talin í þessari 
nýju atvinnugrein á svæðinu. Þá á 
Djúpavogshreppur einnig í góðri 
samvinnu við önnur sveitarfélög í 
ferðaþjónustumálum og má með-
al annars nefna að síðustu tvö ár 
hefur Djúpavogshreppur ásamt 
sveitarfélaginu Hornarfirði unn-
ið sameiginlega að því að mark-
aðsetja Djúpavog sem vænlegan 
áfangastað fyrir skemmtiferðaskip 
og nú í sumar er von á þremur 
skipum. Miklar vonir eru bundnar 
við þetta verkefni enda er Djúpa-
vogshöfn næsta höfn við Vatna-
jökulsþjóðgarð og Jökulsárlón sem 
hefur mikið aðdráttarafl. 

Fjöldi ferðamanna á svæðinu 
hefur aukist umtalsvert á síðustu 
árum enda sífellt verið að bæta 
ýmsa þjónustu og afþreyingu á 
svæðinu. Langabúð gegnir viða-
miklu hlutverki í þessum málum 
en húsið setur sterkan svip á bæj-
armyndina. Langabúð er eitt elsta 
varðveitta hús á Austurlandi, byggt 

árið 1790.  Í  Löngubúð er sýning 
um líf og starf Ríkarðs Jónssonar 
myndhöggvara og myndskera frá 
Djúpavogi, minningarstofa um Ey-
stein Jónsson stjórnmálamann frá 
Djúpavogi og þá er byggðarsafn á 
lofti hússins, auk þessa sem þar er 
rekið kaffihús í Löngubúð. 

Í sumar stendur yfir sögusýning í 
veitingasal Löngubúðar sem fjallar 
um fyrstu búsetu manna á svæð-
inu, papa , landnámið og tengingar 
íbúa Suðausturlands við höfðingja-
ættir á Norðurlöndum á fyrstu 
öldum Íslandsbyggðar. Sýningin 
er hluti af verkefninu „Söguslóð á 
Suðausturlandi“ en það verkefni er 
unnið í samvinnu fjölmargra aðila 
á svæðinu frá Djúpavogi að Skafta-
felli. Ferðafólki gefst nú kostur á að 
ferðast eftir merktri söguslóð allt 
frá Berufirði að Skeiðarársandi en 
einnig er sambærileg sögusýning á 
Þórbergssetri í Suðursveit.. 

Frá Djúpavogi er hægt að fara í 
siglingu með ferjunni Gísla í Pap-

ey út í hina sögufrægu eyju Papey,  
en þangað eru daglegar ferðir yfir 
sumartímann með leiðsögumanni 
sem leiðir gesti um eyjuna þar sem 
sagan er við hvert fótmál.  Í Papey 
er einnig  minnsta og elsta timb-
urkirkja landsins. Síðast en ekki 
síst er mjög fjölskrúðugt fuglalíf 
í eyjunni þar sem meðal annars 
er hægt að skoða lunda og aðra 
sjófugla, þá er einnig boðið upp á 
selaskoðun.

Þegar kemur að gistingu í sveit-
arfélaginu er ýmislegt í boði.  Í 
þéttbýlinu er Hótel Framtíð, með 
fjölbreytta gistimöguleika, meðal 
annars eru þar nýleg herbergi með 
öllum þægindum og auk þess fjög-
ur ný smáhýsi, þá býður hótelið 
einnig upp á svefnpokagistingu 
og tjaldsvæði á frábærum stað í 
miðju þéttbýlisins þar sem stutt 
er að fara í alla þjónustu. Í þétt-
býlinu er einnig vaxandi framboð 
á gistingu í stökum einbýlishúsum. 
Þá er frábær aðstaða til gistingar í 
dreifbýlinu og má þar nefna gist-
ingu og tjaldsvæði á Eyjólfsstöðum 
í Fossárdal og á farfuglaheimilinu 
Berunesi í Berufirði en báðir þess-
ir staðir búa yfir einstakri náttúru-
fegurð. 

Í Djúpavogshreppi er fuglalíf 
mjög fjölskrúðugt en frá árinu 2003 
hefur ferðamálanefnd Djúpavogs-
hrepps meðal annars unnið að sér-
stöku fuglaverkefni undir heitinu 
birds.is sem er jafnframt tilvitnun í 
heimasíðu verkefnisins. Verkefnið 
miðar að því að markaðsetja svæð-
ið fyrir áhugamenn um fugla- og 
náttúruskoðun en nú á vordög-
um hlaut verkefnið einmitt hin 

eftirsóttu verðlaun „Frumkvöðull 
ársins á Austurlandi á afmæli-
sári Markaðsstofu Austurlands“. 
  
Nýlega gaf Djúpavogshreppur út 
gönguleiðarkort með lýsingum á 
52 gönguleiðum í sveitarfélaginu, 
en nokkuð margar gönguleiðir 
liggja bæði inn á hálendið svo og 
með tengingum inn á gönguleiðir í 
öðrum sveitarfélögum. Kortið fæst 
á öllum helstu ferðamannastöðum 
í þorpinu. Frá þéttbýlinu á Djúpa-
vogi er einnig hægt að fara í marg-
ar áhugaverðar styttri gönguleiðir 
m.a. með sjávarsíðunni. 

Í Djúpavogshreppi er góður 9 
holu golfvöllur staðsettur að Hamri 
í Hamarsfirði sem er í c.a. 10 mín 
akstursfjarlægð frá Djúpavogi.  

Árið 2002 var reist ný og glæsileg 
innisundlaug á Djúpavogi sem hef-
ur notið mikillar hylli ferðamanna, 
laugin er vel búin í alla staði með 
setlaug í sundlaugargarði sem er 
vinsæl á sólríkum dögum.  

Þjónusta er almennt mjög góð 
í þéttbýlinu á Djúpavogi og er því 
staðurinn tilvalinn fyrir ferða-
menn til að stoppa á og njóta alls 
þess sem í boði er. 

Feikifagurt útsýni er af hóln-
um sem Gistiheimilið Hafn-
arnes í Hornafirði stendur á 
en það er í tveggja kílómetra 
fjarlægð frá Höfn. Hægt er að 
njóta útsýnis allan fjallahring-
inn með góðri sýn á jökla og 
út í Öræfi. Mikið fuglalíf er 
á staðnum, bæði á vorin og 
haustin.

Í Gistiheimilinu eru 8 her-
bergi, 2 baðherbergi, 2 setu-
stofur, með sjónvarpi í annarri. 
Fullbúið eldhús er á staðnum og 

því geta gestir 
eldað sér sjálf-
ir.  Hægt er að 
fá morgunmat 
á staðnum. 
Tveggja manna 
h e r b e r g i 
með morg-
umat kostar 
kr.11.600, en 
það er líka hægt að fá eins manns 
og þriggja manna herbergi.

Þeir sem dvelja á Hafnarnesi 
geta gert margt áhugavert, eins 

og til dæmis að fara og skoða 
seli, hreindýr og siðan er Jökla-
safnið ekki langt frá.  Þá er golf-
völlur skammt frá.

Gistiheimilið Lækjarhús er í eins 
kílómetra fjarlægð frá þjóðvegi 
númer eitt og því nær skarkali 
frá umferð ekki til staðarins. 
Í Lækjarhúsum er rekið sauð-
fjárbú en einnig eru þar fáeinar 

kýr, hestar, hænur og endur sem 
gestum er velkomið að skoða.

Lækjarhús býður upp á gistingu 
í einu húsi þar sem eru 3 tveggja 
manna herbergi og 1 eins manns 
herbergi. Eldhús og bað er sam-

eiginlegt. Morgunverður og kvöld-
verður er í boði. Margar merktar 
gönguleiðir eru í nágrenninu, hvort 
sem er um Borgarhafnarfjöll eða 
önnur fjöll og dali í Suðursveit. 
Örstutt er í svarta fjöruna og er 
það notaleg kvöldganga. Bæjarlæk-
urinn er í 30-50 metra fjarlægð frá 
húsunum og það finnst mörgum 
mjög notalegt að sofna við lækj-
arniðinn. 

Frá Lækjarhúsum er 6 km akst-
ur að veginum F985 sem liggur að 
Skálafellsjökli þar sem boðið er 
uppá bæði jeppa-og snjósleðaferðir 
á Vatnajökul. Að Jökulsárlóni eru 
26 km þar sem hægt er að fara í 
siglingu. Að Þórbergssetri eru 10 
km en það er fallegt safn um verk 
og ævi Þórbergs Þórðasonar rithöf-
undar frá Hala. 

Nánari upplýsingar eru í síma 
4871517 og á laekjarhus.is

Djúpivogur:

Perla 
Austurlands

Gistiheimilið Hafnarnes:

Fagurt úsýni

Lækjarhús í Suðursveit
Sofnað við lækjarnið
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Ríki Vatnajökuls er ferða-
þjónustu, matvæla og menn-
ingarklasi Suð-Austurlands. 
Áhrifasvæðið nær frá Lóma-
gnúpi í vestri að Hvalnesi í 
austri, eða allt sveitafélagið 
Hornafjörður, svæðið sunn-
an Vatnajökuls, Lónsöræfi og 
Vatnajökulsþjóðgarður. Sam-
starf er við Djúpavog um verk-
efna-og vöruþróun og Ríki 
Vatnajökuls á aðild að Mark-
aðsstofu Suðurlands. 

Hugmyndin er að gera Ríki 
Vatnajökuls eitt af eftirsókn-
arverðustu svæðum til fjalla-og 
jöklaferða í norðurhluta Evrópu. 
Svæðið býr yfir mikilli sérstöðu 
með sín háu fjöll og Vatnajökul 
í öndvegi, sem er stærsti jökull í 
heimi utan heimsskautanna. Til 
að ná þessu markmiði var settur á 
laggirnar hópur sem samanstend-
ur af reyndum fjallamönnum, 
sem nú þegar eru með starfsemi 
á svæðinu, landeigendum, sem 
eiga fjalllendi og eru í ferðaþjón-
ustu, rannsóknaraðilum, skólum, 
opinberum aðilum og Vatnajök-
ulsþjóðgarði. 

Mikil framtíð í jöklagöng-
um

En hvers vegna er lögð svona 
mikil áhersla á fjallaferðir í Ríki 
Vatnajökuls?  Forsvarsmenn segja 
að hægt sé að byggja upp jafn 
blómlegan iðnað í fjallaferðum 
og er í Alpalöndunum. Þeir segja 
að við Íslendingar búum yfir öllu 
sem þarf á að halda til að feta í 

fótspor Alpalandanna. Íslend-
ingar séu auk þess að fara á fjöll í 
auknum mæli og fyrirséð aukning 
í framtíðinni. Jöklagöngur þykja 
spennandi og talið er að mikil 
framtíð sé í þeim. Slíkar göngur 
eru gríðarlega vinsælar t.d. í Nýja 
Sjálandi, Noregi, Kanada, Ölp-
unum og víðar. Og því skyldu þær 
ekki geta orðið vinsælar á Íslandi 
þar sem f ínar aðstæður eru fyrir 
hendi. 

Sérstaða þess svæðis sem Ríki 
Vatnajökuls nær yfir er án efa 

Vatnajökulsþjóðgarður, með jök-
ulinn og skriðjöklana á láglendi 
nálægt þjóðvegi og byggð, hæstu 
fjöll landsins, stærsta og aðgengi-
legasta jökullónið og mikinn 
fjölda annarra lóna og skriðjökla.  
Hnappavallahamar er á svæðinu, 
og er vinsælasta klettaklifursvæði 
landsins. Fuglalíf er auk þess 
mikið og farfuglarnir sem koma 
til landsins koma fyrst til þessa 
svæðis.
Hráefni úr Ríki Vatnajökuls

Árið 2007 var stofnaður Matvæ-
laklasinn í Ríki Vatnajökuls með 
það að markmiði að kynna og selja 
afurðir úr héraði. Markmiðið er 
einnig að bæta aðgengi að hráefni 
frá því svæði sem Ríki Vatnajökuls 
spannar og þróa og hanna mat-
arminjagripi svo ferðamenn geti 
tekið þessa sælkeravöru með sér 
heim. Mikil vakning er nú á full-
framleiðslu bænda á afurðum sín-
um til neytenda á Suð-Austurlandi 
sem og öllu landinu. Áhersla er 
lögð á að fullvinna afurðir úr hafi 
og haga.  Má þar nefna að Selja-
vellir eru komnir með leyfi til að 
selja nautakjöt beint frá býli. Í Ríki 
Vatnajökuls er eini andabóndinn 
á Íslandi og selur hann reyktar 
andabringur og heilar endur. Þessi 
bóndi er einnig að þróa fram-
leiðslu á andafitu sem fer á al-
mennan markað bráðlega.  Einnig 
hafa nokkrir smábátaeigendur 
á Hornafirði verið að prufa sig 
áfram með að reykja makríl og þá 
hefur hinni Hornfirsku lúru verið 
komið í skemmtilegar pakkning-
ar með tilvísan í sögu veiðanna. 
Humarinn er frægur á Höfn í 
Hornafirði og er hann í boði á 
þeim fjölbreyttu matsölustöðum 
sem á svæðinu eru.

Heimamarkaðsverslun hefur 
verið opnuð á Höfn í Hornafirði 
með afurðum úr Ríki Vatnajökuls 
sem koma beint frá framleiðend-
um af svæðinu. Hægt verður að 
versla ferskan fisk, kjöt beint frá 
bónda, kartöflur og lífrænt ræktað 
grænmeti. Heimamarkaðsversl-
unin er í Pakkhúsinu við höfnina 
og þar er einnig sjóminjasafn. 

Blómstrandi menning er á 
svæðinu, skemmtilegir tónlist-
arviðburðir og fl. Einnig eru 
skemmtilegar sýningar á haustin 
og snemma á vorin sem Horn-
firska skemmmtifélagið stendur 
fyrir. 

Söguslóðasýningar voru opn-
aðar á Þorbergssetri í Suðursveit 
og á Löngubúð á Djúpavogi í byrj-
un júní á þessu ári.  

Það ætti því engin að láta 
framhjá sér fara að heimsækja 
Ríki Vatnajökuls.

SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR
HORNAFJORDUR.IS

FERÐAMANNAPARADÍS UPPLIFUN-MATUR-MENNING

RÍKI VATNAJÖKULS

SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR
www. visitvatnajokull.is
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Fjalla-og jöklaferðir í Ríki Vatnajökuls
- Stórbrotin náttúra, menning og matur bíður fólks sem heimsækir Ríki Vatnajökuls
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Skaftárhreppur er að flat-
armáli næst stærsta sveitarfé-
lag landsins, eitthvað yfir 7000 
ferkílómetrar að stærð. Innan 
sveitarfélagsins eru nokkrar 
stórbrotnustu náttúrurperlur 
landsins. Þekktastar eru lík-
lega Lagagígar en þeir urðu til 
í einhverju mesta hraungosi á 
jörðinni á sögulegum tímum 
og einu frægasta gosi á Íslandi 
fyrr og síðar, Skaftáreldum árið 
1783. Í Skaftárhreppi er líka 

hinn fagri Langisjór og Eldgjá-
in. Sönghellir er í hreppnum, 
ásamt Systrastapa, Kirkjugólfi, 
Fagrafossi, Dverghamri, Fjaðr-
árgljúfri, Núpsstaðaskógi og 
Meðallandsfjöru svo eitthvað 
sé nefnt. Það má því segja að í 
sveitarfélaginu séu í boði allar 
tegundir af landslagi, blómleg 
byggð, beljandi jökulfljót, fjöll 
og sandar, gróðurlausar auðn-
ir, eldgígar, jöklar og hraunið 
með öllum sínum litbrigðum.

Vaxtarbroddurinn í hreppnum er 
í ferðaþjónustu. Mörg hótel og gisti-
staðir hafa risið að undanförnu. Ný 
sundlaug er á Kirkjubæjarklaustri 
og margar góðar göngu- og reiðleiðir 
og akstursleiðir eru inn á hálendið. 
Menningarlífið er blómlegt, m.a. eru 
hinir árlegu Kammertónleikar aðra 
helgina í ágúst. Bjarni Daníelsson 
sveitastjóri segir að það ríki mikill 
friður í náttúrunni á svæðinu og að 
þögnin hafi sérstakan hljóm.

Kirkjubæjarklaustur er mið-
svæðis í Skaftárhreppi í Vest-
ur-Skaftafellssýslu; syðst á 
landinu, þar sem fjöllin breiða 
faðm sinn mót sólu.  Svæðið 
er rómað fyrir náttúrufegurð; 
friðsælt umhverfið og sagan 
umvefur fólk.  Með sanni má 
segja að íbúarnir hafi í gegn-
um tíðina mótast af náttúru-
öflunum á þessu margbrotna  
og víðlenda svæði. 

Kirkjubæjarstofa rann-
sókna- og fræðslusetur

Kirkjubæjarstofa á Kirkjubæj-
arklaustri var stofnuð árið 1997.  
Markmið starfseminnar er að efla og 
styðja rannsóknir og lifandi fræðslu 
um náttúrufar, sögu og menningu 
héraðsins. Kirkjubæjarstofa hefur 
allt frá stofnun m.a. sinnt hlutverki 
sínu með því að halda árlegar ráð-
stefnur og fræðslufundi og stuðla að 
eða taka þátt í rannsóknarverkefnum 
sem tengjast áherslum starfsem-
innar. Kirkjubæjarstofa er staðsett 
í elsta hluta þéttbýlisins á Klaustri 
í fögru umhverfi, rétt við Systra-
foss. Kirkjubæjarklaustur er mikill 
ferðamannastaður  og flestir ferða-
menn sem dveljast á svæðinu leggja 
leið sína að Systrafossi eða jafnvel 
ganga upp skógi vaxna hlíðina, að 
Systravatni, sem er rétt ofan við brún 
Klausturheiðarinnar.  Því er tilvalið 
að koma við á Kirkjubæjarstofu og 
fræðast þar um stórbrotna náttúru, 
sögu og menningu svæðisins á  sýn-
ingu sem opin er yfir sumartímann, 
en utan hans samkvæmt samkomu-
lagi. 

 Sýningin „Sagan í sandinum 
„Klaustrið í Kirkjubæ“ kynnir á 
myndrænan hátt niðurstöður forn-
leifarannsókna á rústum nunnu-
klaustursins á Kirkjubæ sem fram 
fór árin 2002- 2006. Nunnuklaustrið 
í Kirkjubæ var stofnað 1186 og stóð 
þar allt fram til siðaskipta um 1554. 
Margt forvitnilegt hefur komið í ljós 
við rannsóknirnar og hægt er að 
kynna sér það á sýningunni.

Sýningin „Á slóðum Skaftárelda 
„eldfjall, maður, náttúra“ segir frá 
Lakagígagosinu 1783-1784, öðru 
nafni Skaftáreldum, og séra Jóni 
Steingrímssyni  á Prestsbakka  sem 
nefndur er „eldklerkurinn“.  Sr. Jón 
var sóknarprestur staðarins á tíma 
Skaftárelda  og flutti hann hina 

frægu „Eldmessu“ þann 20. júlí 1783, 
sem talin var hafa stöðvað rennsli 
hraunsins yfir byggðina og kirkjuna á 
Kirkjubæjarklaustri.  Staðurinn þar 
sem hraunið stöðvaðist heitir Eldmes-
sutangi og er hann skammt vestan 
við Systrastapa.  Leiðin þangað ligg-
ur um Klausturhlaðið fyrrnefnda, þar 
sem hús Kirkjubæjarstofu stendur.  
Um þessar mestu nátttúruhamfarir 
Íslandssögunar og afleiðingar þeirra 
er hægt að fræðast á sýningunni.  Þá 
er stuttmyndin „Eldmessan“, 15 mín. 
margmiðlunarmynd um Skaftárelda 
og Móðuharðindin, sýnd í Félags-
heimilinu Kirkjuhvoli í sumar.

Þjónusta á Kirkjubæj-
arklaustri

Mikið úrval er af gistingu og ann-
arri þjónustu á Kirkjubæjarklaustri 
og ferðaþjónustubæjum í næsta ná-
grenni.  Tjaldsvæðin eru tvö; hægt 
að velja á milli þess að dvelja innan 
bæjarmarkanna eða spölkorn frá.  Á 
Klaustri er upplýsingamiðstöð.  Þar 
er einnig rekinn veitingastaður, 
verslun, söluskáli, pósthús, banki, 
handverkshús, bifreiðaverkstæði og 
síðast en ekki síst nýleg sundlaug.  
Þá er enn ótalin Klausturbleikjan 

víðfræga, sem unnin er á staðnum.
Fleira er í deiglunni, því að hinn 

ársgamli Vatnajökulsþjóðgarður, 
stærsti þjóðgarður Evrópu, liggur að 
hluta til í Skaftárhreppi.  Með tím-
anum er fyrirhugað er  að reisa gesta-
stofu á Kirkjubæjarklaustri og þar 
hefur þjóðgarðsvörður aðsetur.  Þjóð-
garðurinn á vafalaust eftir að verða 
mikil lyftistöng fyrir ferðamennsku á 
komandi árum.

Útivistarsvæði úr náttúru-
perlufesti

Landið allt er einkar skemmtilegt 
útivistarsvæði með marga spennandi 
afþreyingarmöguleika.  Leiðin frá 
Klaustri getur legið í Lakagíga, inn 
á Fjallabak, í Eldgjá, að Langasjó, í 
Fjaðrárgljúfur, Meðallandsfjöru eða 
Núpsstaðaskóg og svo mætti lengi 
áfram telja.  Á Núpsstað standa 
gömul bæjarhús.  Þeirra merkast 

er bænahúsið,  sem er ein af örfá-
um torfkirkjum sem enn eru til á 
Íslandi.

Helsta sérstaða svæðisins er óneit-
anlega hin stórbrotna náttúra - þar 
sem frumkraftarnir ráða ríkjum -
og enn er í stöðugri mótun.  Landið 
ber merki mikillar eldvirkni, enda á 
miðju eystra gosbeltinu.  Frá Vatna-
jökli rennur Skaftá, lífæðin sjálf, til 
sjávar innan um úfið hraunið.  Tær-
ar lindir spretta víða undan hraun-
inu og eru búsvæði ferskvatnsfisks 
sem vinsæll er til veiða.

Ýmislegt má finna sér til dundurs 
á þessum undrastað.  Hægt að baða 
sig í fossi, skoða gervigíga að innan 
sem utan, veiða, nú eða fara á fjörur 
- með Atlantshafið eins og það leggur 
sig fyrir fótum sér.

Gott net gönguleiða er í nágrenni 
Kirkjubæjarklausturs.  Í sumar 
verða þær stikaðar upp á nýtt og í 
samhengi við það er unnið að útgáfu 
veglegs gönguleiðakorts.  Allir; stórir 
sem smáir, ungir sem aldnir, ættu að 
finna sér gönguleið við hæfi. Upplýs-
ingar um gönguleiðir er hægt að fá 
í Upplýsingamiðstöð Skaftárhrepps 
sem staðsett er í Félagsheimilinu 
Kirkjuhvoli.  

Hinir þekktu og vinsælu Kamm-
ertónleikar á Kirkjubæjarklaustri í 
ágústmánuði eru árlegur viðburður, 
sem á sér orðið stóran hóp fastagesta 
sem koma ár eftir ár.  Þá er einnig 
vinsælt hjá fjölskyldufólki að dvelja 
á Klaustri og nágrenni um versl-
unarmannahelgina.  Þar er ekki 
skipulögð útihátíð og því friðsælt 
fyrir fjölskyldufólk að dvelja í faðmi 
náttúrunnar.

Kirkjubæjarklaustur  

Friðsæld  í faðmi náttúrunnar

Það er skemmtilegt að koma 
á Tjaldsvæðið Kleifar við 
Geirlandsveg, aðeins tvo og 
hálfan kílómetra frá Kirkju-
bæjarklaustri. Þarna er fal-
legur foss, Stjórnarfoss, sem 
baða má sig í á góðviðrisdög-
um. 

Tjaldsvæðið er ekki stórt, en 
Guðrún Sigurðardóttir segir að 
alltaf sé nóg pláss og fyllist svæðið 
sjálft opni hún bara túnið sitt fyrir 
gestum. Fólk getur að sjálfsögðu 
komið á tjaldsvæðið þótt það sé 
með tjaldvagna, fellihýsi, húsbíla 
eða húsvagna. Reyndar er þar 
ekki rafmagn en þar eru salerni og 
rennandi kalt vatn. Næturgisting 
kostar 750 kr. á mann, 350 kr. fyr-
ir eldriborgara og ekkert fyrir börn 
yngri en 13 ára. 

Þeir sem vilja hafa eitthvað 
fyrir stafni geta sparkað bolta á 
fótboltavellinum sem er þarna 
nærri eða brugðið sér að Kirkju-
bæjarklaustri í innkaupaferð, á 
veitingastaði eða í sundlaugina. 
Margir athyglisverðir staðir eru 
í nágrenninu og skemmtilegar 
gönguleiðir. Nefna má Kirkjugólfið 
rétt austan Kirkjubæjarklausturs, 
brimsorfinn stuðlabergsflöt. Þrátt 

Kleifar eru skemmtilegt tjaldsvæði

Skaftárhreppur
Blómleg byggð skreytt ís og eldum

fyrir nafnið hefur þarna aldrei verið 
kirkja. Kapellan á Klaustri er skoð-
unarverð. Hún var reist í minningu 
Jóns Steingrímssonar eldprests sem 
með eldmessu sinni er sagður hafa 

stöðvað hraunflauminn úr Lakagíg-
um árið 1783.

Netfang: gudruns68@simnet.is 



Landið   •  �7

Hótel Geirland sem er um 
þrjá kílómetra frá Kirkjubæj-
arklaustri er vel búið sveita-
hótel með góðu veitingahúsi. 
Umhverfið er sannarlega fag-
urt og náttúrufegurðin ótak-
mörkuð. Veðursæld er mikil 
á svæðinu. �Gestir okkar geta 
farið í göngur hvert sem er 
um nágrennið, skoðunarferð-
ir upp um fjöll og firnindi, 
heimsótt Vatnajökulsþjóð-
garð, Jökulsárlón, farið í 
traktorsferðir á Ingólfshöfða 

og í jöklaferðir á Mýrdalsjök-
ul. Og svo er alltaf vinsælt að 
fara upp á Systrastapa. Við 
fætur okkar liggur svo saga 
Skaftárelda, nunnuklaust-
ursins á Kirkjubæjarklaustri 
og fleiri merkra staða. Við 
veitum upplýsingar um þetta 
allt eftir bestu getu,� segir 
Erla Ívarsdóttir sem rekur 
Hótel Geirland ásamt manni 
sínum Gísla Kjartanssyni. 

Hótel Geirland rúmar 65 manns 

í þrjátíu og tveimur herbergjum og 
er opið allt árið. Sum herberjanna 
eru með sjónvarpi, 28 með sérbað-
herbergi og öll eru herbergin með 
kaffibakka, þannig að fólk getur 
hitað sér kaffisopa á herberginu. 
�Þetta er samt sveitabýli. Við erum 
sauðfjárbændur og ræktum hross 
og gestir okkar geta fylgst með okk-
ur við búverkin,� segir Erla.

Saga Skaftárelda

Á milli Mýrdalsjökuls og Mýr-
dalssands má finna eina af 
náttúruperlum landsins, Þak-
gil, sem staðsett er á Höfða-
brekkuafrétti. Þar er náttúru-
fegurðin og nálægðin við jök-
ulinn unaðsleg og veðursæld 
mikil. Beygt er við Höfða-
brekku, 5 km austan við Vík 
en Þakgil er aðeins 14 km frá 
þjóðveginum.

Að Þakgili er að finna tjald-
stæði, snyrtingu og sturtuað-
stöðu en einnig eru til útleigu níu 

smáhýsi sem rúma fjóra gesti. Í 
hýsunum má finna góðar dýnur, 
klósett og eldhús með borðbún-
aði og eldunaráhöldum. Matsal-
urinn á svæðinu er sérstakur að 
því leyti að hann er náttúrulegur 
hellir útbúinn borðum, bekkjum, 
kamínu og grilli. Þar geta gestir 
átt notalega stund með vinum og 
fjölskyldu.

Á svæðinu má finna fjölmargar 
fallegar gönguleiðir við allra hæfi 
og m.a. er fjallahringurinn fyrir 
ofan gilið afskaplega fallegur en 

þaðan er stórfenglegt útsýni yfir 
Þakgil. Gönguleiðin inn að Mýr-
dalsjökli er einnig afar skemmti-
leg og þaðan má, á fallegum degi, 
sjá stórbrotna fegurð mestalls 
Suðausturundirlendis.

Þakgil
870 Vík
Sími: 8934889
www.thakgil.is
helga@thakgil.is

Nálægðin við Mýrdalsjökul unaðsleg

Á bænum Ytri-Skógum undir 
Eyjafjöllum er rekin hestaleiga 
sem býður upp á reiðtúra und-
ir leiðsögn fararstjóra. Boðið 
er upp á klukkutíma eða lengri 
dagsferðir um nágrenni Skóga 
þar sem hægt er að ríða niður 
að sjó, með hlíðum Skóga eða 
austur undir Sólheimajökul. 
Hestarnir eru traustir og góðir 
og henta jafnt byrjendum sem 
vönum knöpum. Reiðtúrar eru 

frábær skemmtun fyrir alla og 
góð leið til að njóta náttúru-
nnar í fögru umhverfi og góð-
um félagsskap. Fyrir klukku-
stundar reiðtúr borga menn 
kr. 3.500, 5.500 fyrir eins og 
hálfs til tveggja tíma túr og 
7.500 fyrir allt að þriggja tíma 
reiðtúr. 

Upplýsingar fást í símum: 
8447132, 8481580, 4878832 og 
8587443

Hestaleigan Ytri-Skógum

Riðið austur undir 
Sólheimajökul

Tjaldstæðið á Kirkjubæ 11 er 
inni í þorpinu á Kirkjubæj-
arklaustri. Það er beygt til 
hægri rétt eftir að komið er 
inn í þorpið. Öll þjónusta er 
í göngufæri: Sundlaugin, lík-
amsræktarsalurinn, verslunin, 
sýningin um Skaftárelda, 
kaffihúsið, hótelið, handverks-
búðin, sjoppan, bankinn, upp-
lýsingamiðstöðin og fleira. Á 
Kirkjubæjarklaustri er einnig 
heilsugæsla og læknir.

Frá tjaldstæðinu er hægt að fara 
í margar dagsferðir. Gaman er að 
skoða Lakasvæðið, Eldgjá, Núps-
staðaskóg, Álftaversafrétt og síð-
ast en ekki síst eru fjörurnar við 

ströndina mjög sérkennilegar og 
skemmtilegar. Gönguleiðir eru 
allt í kringum þorpið. Stutt göngu-
leið er vestur að Systrastapa og 
Eldmessutanga. Ástarbrautin er 
mjög falleg gönguleið sem liggur 
um heiðina fyrir ofan tjaldstæðið.

Tjaldstæðið er mjög vel búið. 
Mörg salerni eru á svæðinu og 
nokkrar sturtur. Það er rafmagn 
fyrir þá sem það vilja og góð að-
staða fyrir húsbíla. Þvottavél og 
þurkkari er á staðnum og sérstakt 
salerni og sturta er fyrir fatlaða. 
Eldunaraðstaða og matsalur er 
fyrir hendi. Hundar eru leyðir á 
svæðinu en gæta þarf þess að þeir 
ónáði ekki aðra gesti. 

Taldstæðið á Kirkjubæ 11
Heillandi umhverfi
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Þórsmörk, Tindfjöll, Eyjafjalla-
jökull, Skógarfoss, Seljalands-
foss, Paradísarhellir, Sögusetr-
ið, Njálusýning, Kaupfélags-
sýning, Skógasafnið, fjöru-
ferðir, gönguferðir,veiði, golf, 
hestaleigur og margt fleira er í 
boði í Rangárþingi eystra sem 
nær frá Eystri Rangá í vestri 
til Jökulsár á Sóheimasandi í 
austri. ( þessi upphafsorð eiga 
að vera í stærra letri en text-
inn)

Rangárþing eystra er mikið land-
búnaðarhérað en jafnframt er ferða-
þjónusta vaxandi atvinnugrein. 
Ferðaþjónustan í sveitafélaginu er 
í miklum blóma og fyrir gesti svæð-
isins er margt að sjá og gera. Ágætis 
uppgangur hefur verið í sveitafélag-
inu undanfarið og fjölgun íbúa um-
fram landsmeðaltal. 

Svæðið er það auðræktanlegasta á 
landinu og mjólkurframleiðsla stend-

ur traustum fótum. Framkvæmdir 
standa yfir við Landeyjahöfn og fer 
að opnast nýtt útivistarsvæði á Selja-

landsheiði.  Landeyjarhöfn mun koma 
til með að opna enn frekari möguleika 
fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. 

Bændur taka á móti gest-
um

Sú nýbreytni hefur verið tekin upp 
að nokkrir bændur í héraðinu taka á 
móti gestum og eru þátttakendur í 
því sem kallast „opin býli“. Þá taka 
nokkrir bændur þátt í verkefninu 
„beint frá býli“, þar sem gestum gefst 
kostur á að kaupa varning beint frá 
bónda. 

Í sveitafélaginu eru margar þekkt-
ari náttúruperlur eins og t.d. Þórs-
mörk, Tindfjöll, Eyjafjallajökull, 
Skógafoss, Seljalandsfoss og Para-
dísarhellir en auk þess er að finna 
einstakar náttúru-og jarðfræðiminj-
ar eins og Mögugilshelli sem er talin 
vera stærsti náttúrugerði móbergs-
hellir í norður Evrópu. 

Auk þessara minja teygir sögu-
svið Brennu-Njáls sögu sig um allt 
svæðið og er gestum gefinn kostur 
á að upplifa söguna á lifandi og eft-
irminnilegan hátt. Þá eru aðstæður 
í sveitafélaginu þannig að auðvelt er 
að komast upp á hálendið af stuttu 
færi. Þannig geta menn á láglendi í 
Fljótshlíðinni komist upp á heiðar 
á skammri stundu, eða upp á Eyja-
fjallajökul á innan við klukkustund. 

Í sveitafélaginu eru margir og 
fjölbreyttir gistimöguleikar enda 
ferðaþjónustufyrirtækin mörg, hótel, 
tjaldstæði, gistiheimili, gistiskálar, 
sumarhús og félagsheimili. Svæðið 
er gríðarlega vinsælt fyrir ættarmót, 
enda eru alls 5 félagsheimili til út-
leigu þar allt sumarið. 

Afþreying er af ýmsu tagi í Rang-
árþingi eystra og hentar öllum aldurs-
hópum, s. s. Sögusetrið á Hvolsvelli, 
Skógasafnið á Skógum, gönguleiðir 
eru góðar, hestaleigur, veiði í hin-
um ýmsu ám eins og Eystri-Rangá, 
Þverá, Hólsá og Skógá. Þá er hægt að 
fara í golf við Hellishóla og Strönd, á 
hestbak í Miðhúsum, Torfastöðum, 
Skálakoti og Smáratúni og fjöruferðir 
við Grandavör. 

Njála og Kaupfélagið í 
Sögusetrinu

Saga landsins á þessu svæði er 
mjög áhugaverð og má segja að 
Sögusetrið á Hvolsvelli reyni að gera 
henni skil að hluta. Sögusetrið var 
sett upp fyrir um 11 árum og má 
segja að það hafi verið frumkvöðull 
í menningartengdri ferðaþjónustu á 
sínum tíma. Sögusetrið hefur byggst 
upp sem einskonar menningarmið-
stöð og þar er alltaf eitthvað nýtt um 
að vera, nýjar sýningar, tónleikar, 
uppákomur og Njáluerindi. Í Sögu-
setrinu ber hæst Njálusýning sem 
flestir hafa heyrt af en önnur sýning 
er þar líka sem er ekki síður áhuga-
verð, en það er Kaupfélagssýningin. 
Á Kaupfélagssýningunni er farið 
yfir sögu verslunar á Suðurlandi og 
sérstaklega sögu kaupfélaganna og 
starfsemi Sambands íslenskra Sam-
vinnufélaga. Þessi sýning er ætluð 
allri fjölskyldunni.

Að sögn Þuríðar Halldóru Ara-
dóttur markaðs-og kynningarfull-
trúa Rangárþings eystra er það helst 
Seljalandsfoss, Skógafoss, Þórsmörk-
in, Fljótshlíðin og minjasafnið á 
Skógum sem dregur flesta ferðamenn 
á svæðið. „Svo gerum við líka mikið 
út á söguna, en Njálssaga er nokkuð 
stór þáttur í ferðaþjónustunni og hef-
ur verið það mörg undanfarin ár.“

Rangárþing eystra

Fjölmargar náttúruperlur
 í einu sveitafélagi

Í sveitafélag-
inu eru margar 
þekktari nátt-
úruperlur eins 
og t.d. Þórs-
mörk, Tindfjöll, 
Eyjafjallajökull, 
Skógafoss, 
Seljalandsfoss 
og Paradís-
arhellir 

Hart barist á víkingahátíð

Hádegislúrinn úti í haga

Skógarfoss

Fjöruferð



Af litlum neista…

Omeprazol Actavis
- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði

20 mg, 28 stk fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur ómeprazól sem hemur seytingu á magasýru. Omeprazol Actavis er notað við tilfallandi brjóstsviða 
og súru bak�æði. Frábendingar: Ofnæmi fyrir innihaldsefnum, samtímis notkun ly�a sem innihalda claritrómýcín hjá sjúklingum með skerta 
lifrarstarfsemi, samtímis notkun ly�a sem innihalda atazanavír. Varúð: Gæta skal sérstakrar varúðar: Ef verulegt og óvænt þyngdartap verður, við 
endurtekin uppköst, ef er�ðleikar eru við að kyngja, við blóðuppköst eða blóð í hægðum, ef lifrar- eða nýrnastarfsemi er skert. Börn og unglingar 
undir 18 ára aldri eiga ekki að nota ly�ð nema að ráði læknis. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga/brjóstagjöf: Leitið ráða hjá lækni 
áður en ly�ð er notað. Akstur og notkun véla: Aukaverkanir, svo sem þreyta, svimi og sjón- og heyrnartru�anir, geta komið fram og geta haft áhrif 
á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Algengar aukaverkanir eru niðurgangur, hægðatregða, vindgangur, ógleði, uppköst, 
svefntru�anir, sundl, höfuðverkur eða þreyta. Þessar aukaverkanir verða y�rleitt vægari við áframhaldandi meðferð. Skammtastærðir: Fullorðnir: 1 
sýruþolið hylki eftir þörfum. Ekki má nota meira en 20 mg á sólarhring. Ef einkennin hverfa ekki eftir að Omeprazol Actavis hefur verið notað í 14 
daga skal hafa samband við lækninn vegna þess að einkennin gætu verið af öðrum orsökum. Gleypa á sýruþolnu hylkin með glasi af vökva.
Sýruþolnu hylkin ætti að taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Hvorki má tyggja né mylja sýruþolnu hylkin. Lesið 
vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið ly�ð þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009.
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Í gamla Pósthúsinu á Hvols-
velli, við þjóðveg eitt, leynist 
gimsteinn sem ferðamenn 
ættu ekki að láta fram hjá sér 
fara. Þar reka hjónin G.Helga 
og Þór kaffihús og verslun, 
sem og leirkera– og listmuna-
verkstæðið Eldstó & Hús Leir-
kerasmiðsins.

„Hingað kemur fólk víða að 
og þykir Eldstó Café einstak-
lega notalegt og heimilislegt,“ 
segir G. Helga. Ekki að undra, 
því í Eldstó er allt heimagert, 
kökur, brauð, súpur og annað 
og áhöldin sem veitingarnar eru 
bornar fram í eru verk Þórs og 
Helgu. Þór lærði leirkerasmíði 
1971-75 hjá tveimur meisturum, 
Gerhard Schwarz frá Þýskalandi 
og Paul Martin frá Írlandi og var 
auk þess árum saman hönnuður 
í leirmunagerðinni Glit.

Þór hefur verið líkt við einn 
frægasta leirkerasmið Breta, 
Bernhard Leeds, sem er Kjarval 
þeirra Breta í leirlistinni. Verk 
Þórs eru mjög stílhrein og hann 
hefur einstakt vald á forminu, 
eins og hlutir hans bera með 
sér. 

Guðlaug Helga Ingadóttir, 
kona Þórs, er menntuð söng-
kona og lærð í myndlist, en 
hefur einnig lært að vinna með 
leirinn af eiginmanni sínum, þó 
ekki handrennsluna, enda hægt 
að skapa í leirinn á margvíslegan 

hátt. G.Helga handmálar sumt 
af þeim munum sem Þór rennir 
en auk þess hannar hún skart-
gripi úr gleri, postulíni, silfri, 
leðri, perlum og steinum. Skart-
gripirnir eru model og því engir 
tveir eins. Þeir hafa fengið mjög 
góðar viðtökur og selst vel. 

„Þór hefur haft mikið að gera 
undanfarið,“ segir kona hans og 
bætir við að margt nýtt og fallegt 
hafi orðið til í listsköpun hans. 
„Gott dæmi eru tekatlar sem 

vísa til framtíðar, ásamt kötlum 
með hefðbundnara formi. Það er 
yndislegt að bera bollana hans 
að vörum sér, kaffið bragðast 
öðruvísi úr handgerðum bolla. 
En hér er margt fleira sem hann 
hefur gert, allt hvað öðru fal-
legra.“

Hjónin settust að á Hvolsvelli 
2004 en höfðu áður verið með 
gallery og vinnustofu í Miðgarði 
á Selfossi. Á Hvolsvelli settu þau 
ekki aðeins upp leirkeraverkstæði 

heldur líka kaffihúsið Eldstó. „Við 
leggjum áherslu á að andrúms-
lotið sé notalegt og umhverfið 
fallegt og heimilislegt. Að vera 
með góðar veitingar og hlýlegt 
viðmót, er það sem við leggjum 
áherslu á. Gefa fólki tíma þannig 
að það finni að það er velkomið. 
Þegar fólk ferðast er það að safna 
minningum og við reynum að 
mæta því. Gestir okkar eiga að 
geta notið þess að sitja og upplifa 
fallegt umhverfi, ásamt góðum 
veitingum. Og ef mönnum hug-
nast, geta þeir keypt sé eitthvað 
fallegt úr Eldstó til að taka með 
sér heim til minningar.“ 

Sjá www.eldsto.is

Ferðafólk tekur með sér minningar 
úr Eldstónni á Hvolsvelli
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Búið er að opna splunku-
nýtt tjaldstæði sem er stað-
sett nokkur hundruð metra 
frá gamla tjaldstæðinu. 
Nýja tjaldstæðið er glæsi-
legt og á mun stærra svæði 
en það gamla. Aðstaðan er 
mjög fullkomin og er með-
al annars boðið upp á þráð-
laust internet þar sem hægt 
er að komast inn á facebo-
ok og fleira.  Nokkur þjón-
ustuhús eru á svæðinu með 
góðri aðstöðu, salernum, 
sturtum, þvottavél, þurrk-
ara, sjónvarpi og setustofu. 
Í tjaldsmiðstöðinni er boðið 
upp á kaffi og þar er hægt 
að kaupa ís og leikföng, t.d. 
frisbídiska og brennibolta. 
Leiktæki eru á svæðinu, lít-
il fótboltavöllur, rólur o.fl. 
og búið er að taka í notkun 
glæsilegan strandblakvöll 
á svæðinu. Rafmagn er til 
staðar. Tjaldstæðið opnaði 
29.maí í ár og er opið alla 

daga vikunnar yfir sum-
artímann. Næturvarsla er 
um helgar þegar þess gerist 
þörf. Boðið er upp á fasta-
stæði yfir sumartímann 
og einnig vetrartímann.  Í 
október og nóvember er 
einungis helgardvöl, sama 
gildir um mars og apríl. 
Tjaldstæðið kostar 850 kr. á 
mann fyrir fullorðna en 400 
kr. fyrir unglinga og frítt er 
fyrir 12 ára og yngri.  Fjórða 
hver nótt er frí fyrir alla. 

Fjölbreytt afþreying er á 
Flúðum; sund, golf, hestaferðir 
og svo auðvita Útlaginn með 
lifandi tónlist og uppákomur.  
Minjasafnið að Gröf er áhuga-
vert, hægt er að skoða gallerý-
ið Garðakúnst og fara í göngu-
ferðir á fjöll og fell. Einnig er 
stutt i þekktar náttúruperlur 
Suðurlands. Nánari upplýs-
ingar eru í síma 6185005 og á 
tjaldmidstod@fludir.is

Eitt af því sem einkennir 
Hrunamannahrepp er einstök 
verðursæld. Ferðamenn geta 
oftast reiknað með blíðu veðri 
í hreppnum þegar þeir eiga 
leið um, hvort sem þeir dvelja 
í lengri eða skemmri tíma. 
Veðrið og hið góða heita vatn 
á svæðinu gerir það líka að 
verkum að auðvelt er að ná sér 
í freskt grænmæti og ný blóm. 
Hreppurinn er sannkölluð 
matarkista og auk grænmet-
is og blóma eru þar ræktuð 
jarðarber og sveppir. Kjöt-og 
mjólkurframleiðsla er einnig 
mikil í hreppnum. Ferðamenn 
geta heimsótt grænmetis-og 
blómabændur og keypt sér 
splunkunýjar afurðir hjá þeim. 
Þá er bændamarkaður á Flúð-
um um helgar, þar sem hægt er 
að kaupa afurðir af svæðinu.

Flúðir eins og danskur 
ferðamannabær

Flúðir er mjög eftirsóttur staður 
af ferðamönnum, sem er kannski 
ekki skrítið, þar sem þjónustan 
þar er mjög góð. Þar er fjögurra 
stjörnu tjaldstæði með öllu til-
heyrandi og meira að segja net-
sambandi. Þar er sundlaug með 
náttúrulegu gufubaði og heitum 
pottum, f ínt hótel og Gistiheim-
ilið Grund.  Á Flúðum er vinsæl 
sveitkrá sem heitir Útlaginn. Þar 
geta gestir og gangandi gert sér 
glaðan dag með heimamönnum. 
Á Útlaganum er boðið upp á lif-

andi tónlist, þar sem virtir tónlist-
armenn alls staðar af landinu eru 
fengnir í heimsókn. Sveitastjóri 
Hrunamannahrepps, Ísólfur Gylfi 
Pálmason, segir að Flúðir minni 
sig á danskan ferðamannabæ á 
sumrin. 

Hestar, golf og göngur
Rétt utan við Flúðir er bænda-

gisting í Syðra-Langholti þar 
sem einnig er hestaleiga.  Einnig 

er hestaleiga á Dalbæ. Á Syðra-
Langholti er bæði hægt að leigja 
hesta í dagstund og fara í skipu-
lagðar ferðir.  Í hreppnum eru 
tveir golfvellir, annars vegar 18 
holu völlur í Efra-Seli og hins 
vegar 9 holu völlur í landi Ásat-
úns.  Gönguleiðir eru margar og 
allt í kringum byggðina. Á sumrin 
eru skipulagðar gönguferðir um 
þessar leiðir þar sem heimamenn 
eru leiðsögumenn. Þetta eru létt-

ar ferðir sem taka allt frá tveimur 
tímum upp í sex. 

Kerlingafjöll tilheyra Hruna-
mannahreppi og er þar mikið um 
að vera á sumrin í sambandi við 
göngur og náttúruskoðun. Óhætt 
er að segja að fjölbreyttni sé mikil 
í þessum fallega hreppi.

Hrunamannahreppur

Einstök veðurblíða á Flúðum

Fjögurra stjörnu tjaldstæði á Flúðum

Gönguleiðir eru 
margar og allt í 

kringum byggðina. 
Á sumrin eru 
skipulagðar 

gönguferðir um 
þessar leiðir þar 

sem heimamenn eru 
leiðsögumenn.
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Guðmundur Annar Árnason 
sem rekur Kaffi Krús á Selfossi 
og er oft kallaður Papa Cruz, 
tók við rekstrinum í janúar 
2006. „Hér erum við alltaf að 
laga og breyta rekstrinum til 

batnaðar. Húsið er gamalt og 
fallegt og það tekur sinn tíma 
að aðlaga reksturinn að hús-
inu. En við erum alltaf að græja 
og gera og erum ánægð í dag,“ 
segir Guðmundur.

Nýr matseðill var tekinn í gagn-
ið fyrir skömmu og hefur hann 
verið að þróast í country am-

erískan mat sem samanstendur af 
nautalundum, tortillum, nachos, 
harmborgurum, samlokum, sal-
ötum, pasta, súpum, grænmet-
isréttum o.fl. En auðvitað er líka 
hægt að fá íslenskan ferskan fisk 
alla daga. Heimlagaðar kökur eru 
eitt að aðalsmerkjum staðarins.  
Þá er lögð áhersla á gott kaffi. 

„Ég er í kántýsveitinni Klauf-
um og eftir upptökur í Nashville 

í Bandaríkjunum þá fengum við 
þá hugmynd að hver hljómsveit-
armeðlimur fengi að velja einn 
rétt á matseðilinn hjá Kaffi Krús,“ 
segir Guðmundur. Hann segist 
líka leggja áherslu á að vera með 
góðan íslenskan bjór á boðstóln-
um og stefnt sé að því að hafa 
bjórhátíð. Pallurinn á Kaffi Krús 
er algjör paradís þegar sólin skín 
og þá geta gestir notið veitinga 
þar.

Á golfvellinum á Selfossi, 
Svarfhólsvelli, er allt til alls 
til að gera daginn skemmti-
legan. Ólíkt mörgum öðrum 
golfvöllum er lítið um mót á 
vellinum og engin rástíma-
pöntun. Fólk einfaldlega 
mætir og spilar!

Steinsnar frá höfuðborginni, 
nálægt sumarhúsasvæðum og 
allri þjónustu er að finna þenn-
an gæðavöll, sem býður upp á 
golf í afslöppuðu andrúmslofti 
og einstakri náttúrufegurð. Þar 
má finna afburðagott og stórt 
æfingasvæði með yfirbyggðum 
æfingabásum, níu holu púttflöt, 
vippflöt og æfingaglompu. 
Golf síðan 1971

Golfklúbburinn býður upp á 
golfkennslu, bæði einka- og hóp-
tíma, fyrir nýliða nú eða þá sem 
vilja bæta sig og fá góða hand-
leiðslu. Öflugt unglingastarf fer 
fram í klúbbnum auk kvenna- og 
afrekskylfingastarfs.

Golfklúbbur Selfoss var stofn-
aður árið 1971 og hefur nú-
verandi völlur, Svarfhólsvöllur, 
verið í notkun frá árinu 1986. Í 
gegnum árin hefur verið unnið 
að endurbótum og breytingum 
á vellinum og lögð er áhersla 
á fyrsta flokks gæði. Nýtt vall-
armat hefur verið slegið og má 
sjá frekari upplýsingar á http://
www.golf.is/gos.

Hola í höggi
Í golfskála klúbbsins er metn-

aðarfull veitingasala þar sem til-
valið er að setjast niður og fá sér 
mat, kaffi eða öl eftir leiki dags-
ins. Þá eru einnig seldar golfvör-
ur í skálanum, s.s. boltar, hansk-
ar, tí og flatarmerki.

Völlurinn er að mörgu leyti 
perla á meðal golfvalla og kem-
ur fólki oft skemmtilega á óvart. 
Nýlega komst Svarfhólsvöll-
urinn síðan í fréttirnar og er orð-
inn einn frægasti völlur landsins 
til þess að fara holu í höggi eftir 

að ungur golfspilari náði þessum 
merka áfanga tvisvar í sömu vik-
unni.

Það er því ekki eftir neinu 
að bíða heldur tími kominn til 
að grípa golfsettið og bruna á 

Svarfhólsvöll, njóta sumarsins 
og spila golf.

Menningarveisla hefur staðið 
yfir á Sólheimum síðan í byrj-
un júní í sumar og stendur til 
8. ágúst. Þetta hefur mælst 
mjög vel fyrir og í júlí og ágúst 
er boðið upp á ýmis konar tón-
listaratriði á laugardögum og 
hefjast þau klukkan 14. 

Á Sólheimum er mjög fjölbreytt 
starfsemi. Sýningar eru í Ingu-
stofu, Sesseljuhúsi og í íþróttaleik-
húsinu. Þarna er fallegur Högg-
myndagarður og þann 8. ágúst 
kl. 16 mun Hrafnhildur Schram 

listfræðingur sýna fólki garðinn. 
Í kaffihúsinu Grænu Könnunni er 
hægt að fá ilmandi kaffi og með-
læti.  Verslunin Vala selur fallega 
listmuni sem framleiddir eru í 
þeim fjölda listvinnustofa sem eru 
á staðnum og hægt er að kaupa 
sér lífrænt ræktað grænmeti á 
svæðinu.  Lífrænn markaðsdag-
ur verður haldinn þann 8. ágúst 
og hefst kl. 13. Í byggðahverfinu 
á Sólheimum er auk þess kirkja, 
þar sem oft eru guðsþjónustur, 
trjásafn, hljómgarður, listsýning-

arsalur, gistiheimili og umhverf-
issetrið Sesseljuhúsi. 

Sólheimar byggja á traustum 
grunni sem lagður var fyrir 80 
árum. Í upphafi var markmiðið 
að leggja þeim börnum lið sem 
bjuggu við erfiðar aðstæður. Síð-
an var farið að leggja fötluðum 
börnum lið.  Sólheimar hafa síðan 
þróast og breyst en markmiðið er 
ávallt að hámarka lífsgæði skjól-
stæðinganna.  Skjólstæðinga-
hópur Sólheima er fjölbreyttur, 
fatlaðir, langtíma atvinnulausir 
einstaklingar, fangar og krabba-
meinssjúkir.  Rúmlega 100 manns 
búa og starfa á Sóheimum sem er 
sjálfbært samfélag. Byggðahverf-
ið Sólheimar leggur áherslu á 
ræktun manns og náttúru. Rekin 
er öflug félagsþjónusta þar sem 
einstaklingum með fjölbreyttan 
bakgrunn er veitt tækifæri til at-
vinnu og starfsþjálfunar, búsetu 
og félags- og menningarstarfs.

Íbúar Sólheima leggja metnað 
sinn í að taka vel á móti gestum 
og eru allir velkomnir.

Menningarveisla á 
Sólheimum

Á Svarfhólsvelli á Selfossi þarf ekki að panta tíma, fólk einfaldlega mætir og spilar!

Þú einfaldlega mætir og spilar!

Selfoss
Papa Cruz á Kaffi Krús
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Grímsnes- og Grafningshrepp-
ur tilheyra Uppsveitum Árnes-
sýslu sem er eitt fjölsóttasta 
ferðamannasvæði landsins og 
hvergi er fleiri sumarhús að 
finna.  Mikil uppbygging hefur 
verið  á svæðinu og gestum og 
íbúum fjölgar ár frá ári.  Ástæð-
urnar eru margar m.a. róm-
aðar náttúruperlur og sögu-
staðir, gott aðgengi og nálægð 
við höfuðborgarsvæðið.  Það 
kemur mörgum skemmtilega á 
óvart hve stutt er að skreppa í 
algera kyrrð og sveitasælu.  

Náttúran er  helsta aðdrátt-
araflið, en á undanförnum árum 
hefur áhugi ferðamanna á sögu og 
menningu farið vaxandi.   Gestir 
vilja gjarnan sjá og heyra hvað 
heimamenn eru að fást við.  Til að 
mæta þessum áhuga er m.a. boðið 
upp á  ýmsa menningarviðburði 
og uppákomur.  

Gistmöguleikar  eru fjölbreytt-
ir:   tjaldsvæði,  bændagisting,  
sumarhús,  hótel og fjallaskálar.  
Og flestir hafa heita potta.  Veit-
ingastaðir bjóða gestum upp á 
matvæli úr heimabyggð eftir því 
sem við verður komið enda er 
svæðið mikil matarkista.

Fjölbreytt afþreying er í boði 
jafnt fyrir þá sem stoppa stutt 
og þá sem kjósa að dvelja lengur.  
Sundlaugar og golfvellir, hesta-
leiga, fallegar reiðleiðir, veiði, 
fjórhjól, bátaleiga,  gönguleiðir,   
adrenalíngarður, litboltavöllur og 
sýningar.  Fjallganga á Mosfell er 
fyrir alla fjölskylduna, en þar uppi 
er gestabók í sumar, liður í verk-
efninu „fjölskyldan á fjallið“  og 
merktar gönguleiðir eru á Heng-
ilssvæðinu.

  
Gestir og gangandi velja svo hvort 
þeir vilja hvíld í kyrrð og ró, fróð-
leik, spennu eða sitt lítið af hverju.  
Hver árstíð hefur sinn sjarma,  

snjór,  myrkur og norðurljós eru 
ekki síðri upplifun en bjartar 
nætur, fuglar og ilmandi gróður á 
sumrin eða haustlitaferð.

Fjölbreytt menningardagskrá og 
þjónusta er í boði á Sólheimum, 
sem er skemmtilegur vistvænn 

byggðakjarni  www.solheimar.is.   
Nesjavallavirkun og  Ljósafoss-
stöð eru opnar gestum.   Gríms-
ævintýri á Borg er fastur liður 

annan laugardag í ágúst,  með 
fjölbreytta dagskrá og  Hollvinir 
Grímsness standa fyrir menning-
arviðburðum í Grímsnesi.  Við 
Úlfljótsvatn er fjölbreytt starf-
semi og þjónusta við ferðamenn 
og einnig á Nesjavöllum.  Borg 
er ört vaxandi byggðakjarni,  þar 
er glæsileg sundlaug sem nýtur 
mikilla vinsælda og öflug ferða-
þjónusta er á Minni-Borgum 
þar sem leigð eru út sumarhús 
og boðið upp á afþreyingu.  
Gamla-Borg er hús með sál og 
sögu,  þar eru ýmsar uppákomur. 

Ferðaþjónustuaðilar á svæðinu 
brydda gjarnan upp á ýmsum 
menningarviðburðum, bjóða upp 
á lifandi tónlist, myndlistarsýn-
ingar, skemmtikvöld af ýmsum 
toga, óvissuferðir og afþreyingu 
fyrir fjölskyldur og hópa.   

Upplýsingar um ferðaþjónustu 
og viðburði má finna á  www.sveit-
ir.is  og í Uppsveitakortinu sem 
liggur frammi á þjónustustöðum.    
Ferðalangar eru hvattir til að gefa 
sér tíma og kynnast Grímsnesi og 
Grafningi nánar.

Í Gömlu Borg í Grímsnesi er 
rekið kaffihús. „Vinsælt er 
að halda hér veislur og fundi 
sem og málverkasýningar og 
dansleiki,“ segir Lísa Thom-
sen framkvæmdastjóri. „Fólki 
líður mjög vel í Gömlu Borg 
enda er þetta hús með sál og 
það á sér langa og mikla sögu. 
Gamla Borg er kjörinn staður 
fyrir hópa sem ætla sér að fara 
í óvissuferðir, eða fyrir þá sem 
vilja halda upp á afmæli, bjóða 
til veislu eða eitthvað enn og 
annað,“ segir Lísa. 

Síðustu helgina í júní var dag-
skrá í minningu Tómasar Guð-
mundssonar,skálds frá Efri-Brú í 
Grímsnesi. Lísa tók þá m.a. á móti 
forseta Íslands, herra Ólafi Ragn-
ari Grímssyni og forsetafrúnni, 
Dorrit Moussaief og er hér á 
mynd með forsetahjónunum og 
barnabörnum sínum.

Fjölbreytt dagskrá er ævinlega 
í Gömlu Borg. Þannig munu 
Söngvaskáld Suðurlands með 
Ómari Diðrikssyni og félögum 
skemmta þar 4. júlí kl. 14. Allir 
aldurshópar eru velkomnir og að-
gangur er ókeypis. Síðan skemmta 
Hjördís Geirs og fleiri 11. júlí kl. 
21. Einnig má geta þess að fyrsta 
þriðjudag í hverjum mánuði, kl. 
22-22 er þar prjónakaffi og koma 

konur hvaðanæva að og prjóna af 
miklum krafti.

Nánari upplýsingar um Gömlu 

Borg má fá á heimasíðunni www.
gamlaborg.is eða síma 863-8814

„Það nýjasta hjá okkur er 
áherslan á golfferðir. Það eru 
mjög góðir golfvellir í kringum 
okkur og maðurinn minn, Jón 
Þorsteinn Hjartarson, tekur 
að sér að kenna gestum okkar 
golf,“ segir Sigrún Hauksdóttir 
hótelstýra á Hótel Heklu. 

Eldhúsið á Hótel Heklu er frægt 
fyrir góðan mat. Villibráðakvöldin 
á haustin, frá miðjum nóvember 
fram í desember, hafa slegið í gegn 
en þar er ekki boðið upp á hlað-
borð heldur er diskaþjónusta þar 
sem gesturinn fær hvern rétt fyr-
ir sig á borðið og enginn þarf að 
standa í biðröð. „Við leggjum bara 
hvert listaverkið á fætur öðru fyrir 
framan þig,“ segir Sigrún. Reyndar 

er hægt að fá villibráð allt árið og 
er bráðin veidd á túnunum í kring.  
Auk villibráðarinnar er boðið upp 
á ótal spennandi rétti úr fiski og 
íslenska fjallalambið er alltaf á 
boðstólnum. Eftir matinn er síðan 
hægt að láta fara vel um sig við ar-
ineld í koníaksstofunni. 

„Víðáttan hér hjá okkur er ynd-
isleg, fjallahringurinn fagur og 
veðursældin mikil. Við erum kom-
in með stóran hóp af traustum 
viðskiptavinum sem bæði sækja í 
fundaaðstöðuna hér og matinn og 
kyrrðina. Herbergin eru líka góð 
með sjónvarpi og baði en ég vil ekki 
hafa síma. Fólk á að koma hingað 
til að slappa af og helst slökkva á 
farsímunum,“segir Sigrún.

Ævintýrin í Grímsnes- og Grafningshreppi

Alltaf eitthvað að 
gerast í Gömlu Borg

Hótel Hekla      

Villibráð og golf
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Fjöruborðið á Stokkseyri og 
humarinn þar draga til sín gesti 
sem aldrei fyrr en nú eru 15 ár 
frá því staðurinn var opnaður. 
Þangað koma jafnvel prins-
ar og prinsessur og gæða sér 
á Stokkseyrarhumrinum sem 
fellur öllum jafn vel. Sést það 

best á því að 35 þúsund manns 
komu í Fjöruborðið á síðasta 
ári að sögn Jóns Tryggva Jóns-
sonar en hann og Róbert Ólafs-
son eiga og reka staðinn.

Í upphafi var aðeins einn lítill 
salur, Himinninn, í Fjöruborðinu 
og rúmar hann um70 manns í 

sæti. Tjaldið, sem rúmar um 100 
manns í sæti, bættist síðan við og 
hentar m.a. vel fyrir stóra hópa. 
Loks er það Hafið, salur sem tekur 
70 manns í sæti. En það er hum-
arinn sem fer með aðalhlutverkið í 
Fjöruborðinu og það sem allir eru 
á höttunum eftir. 

„Hér hefur alltaf verið borinn 
fram sami rétturinn, Fjöruborðs-
humar og meðlæti,  hingað kem-
ur fólk fyrst og fremst í þeim til-
gangi að gæða sér á humrinum og 
njóta góðrar þjónustu starfsfólks 
okkar,“ segir Jón Tryggvi. Hann 
bætir við að humarsúpan sé sí-
vinsæl og hana megi jafnt fá sem 
aðalrétt eða forrétt. Þeir sem ætla 
ekki að borða humar geta feng-
ið lambafillet eða grænmetisrétt 
og að sjálfsögðu eitthvað fyrir 
börnin. Í eftirrétt fá gestir sér svo 
sneið af heimabökuðum hnallþór-
um. Fjöldi erlendra gesta kemur í 
Fjöruborðið og fái menn gesti frá 
útlöndum er Fjöruborðið í einu af 
efstu sætum þeirra staða sem á að 
heimsækja, enda Fjöruborðið ein-

stakt hér á landi. Jón Tryggvi seg-
ir að mikið sé líka um að fólk úr 
sumarbústaðabyggðum í nágrenni 
Stokkseyrar geri sér dagamun og 
komi og snæði humar og fái sér 
súpu ásamt nýbökuðu brauði og 
sósum.

Á sólríkum sumardögum er 
hægt að borða úti á palli og þegar 
búið er að borða geta menn geng-
ið upp á fjörukambinn og virt fyrir 
sér öldur Atlandshafsins sem oftar 
en ekki eru stórfengleg sjón.

Fjöruborðið er opnað kl. 12 á 
hádegi og opið fram eftir kvöldi. 
Starfsliðið er á þriðja tug en þess 
má geta að Róbert er lærður mat-
reiðslumaður og Jón Tryggi fram-
reiðslumaður. 

www.fjorubordid.is

Róbert og Jón, eigendur Fjöruborðsins.

Í Gullfosskaffi ríkir sannköll-
uð íslensk sveitagestrisni þar 
sem menn leggja áherslu á að 
taka vel á móti gestum, bjóða 
þeim upp á íslenska rétti úr 
íslensku hráefni og sjá til 
þess að þeir þurfi ekki að bíða 
langtímum saman eftir veit-
ingunum.

Svavar Njarðarson og Elfa 
Björk Magnúsdóttir, kona hans, 
eiga og reka Gullfosskaffi sem 
tók til starfa fyrir 15 árum. Á 
þessum árum hefur staðurinn 
vaxið og þróast í takt við íslenska 
ferðaþjónustu en hann stend-
ur steinsnar frá Gullfossi, þeim 
stað sem útlendingar jafnt sem 
Íslendingar sjálfir vilja berja aug-
um að minnsta kosti einu sinni á 
ævinni.

„Við leggjum áherslu á íslenska 
matseld og kaupum helst allt 
hráefni hér í heimabyggðinni 
bæði í súpur, salöt og annan mat 

sem hér er fram borinn dags 
daglega,“ segir Svavar. „Við bjóð-
um upp á kjötsúpu og alls konar 
grænmetissúpur og helst allt úr 

íslensku hráefni. Síðan erum við 
með matarmikil salöt. Ef hingað 
koma hópar er hægt að panta til 
dæmis lax, silung, kjötrétti, grill 

eða hlaðborð en nauðsynlegt er 
að panta þetta í síðasta lagi dag-
inn áður svo við getum undirbú-
ið komu gestanna sem best og 
viðað að okkur glænýju hráefni í 
réttina.“

Að sjálfsögðu er líka hægt að fá 
sér kaffi og kökur á Gullfosskaffi. 
Kökurnar eru allar heimabakaðar 
og kaffið er nýlagað, m.a. nýmal-
aðir espresso drykkir. 

Gullfosskaffi getur nú tekið við 
350 manns í sæti en nýverið var 
þar bætt við 200 fm. sal. Þá geta 
um 100 manns setið úti á verönd-
inni fyrir utan veitingastaðinn og 
er vinsælt að tylla sér þar með 
ís eða bjór á góðviðrisdögum. Á 
næstunni verður tekin upp sú 
nýjung að grilla íslenskt lamba-
kjöt á pallinum og segist Svavar 
vera handviss um að það eigi eftir 

að falla ferðalöngum vel í geð. 
Gullfosskaffi er opið allan árs-

ins hring; frá 9-18 yfir veturinn 
en á sumrin er opið fram til 
klukkan 21.30.

Svavar Njarðarson kemur frá 
Brattholti, sem er þekktur staður 
úr sögu Gullfoss. Þar bjó snemma 
á síðustu öld Sigríður Tóm-
asdóttir bóndi sem mótmælti því 
harðlega þegar selja átti Gullfoss 
útlendingum. Í Brattholti reka nú 
foreldrar Svavars og bróðir Hótel 
Gullfoss, hótelið er með veitinga-
sal og þar eins og á Gullfosskaffi 
mætir gestinum sönn íslensk 
sveitagestrisni og gesturinn finn-
ur að hann er velkominn.

www.gullfoss.is

Gestrisni og gæði í hávegum 
höfð á Gullfosskaffi 

Fjöruborðshumarinn dregur til 
sín prinsa og prinsessur

Atlantshafið handan við fjörukambinn.

Blómastúdíó Brynju
Fjölbreytt vöruúrval er í 
blómabúðinni Brynju sem er 
staðsett í ráðhúsinu í Þorláks-
höfn eða við Hrafnaberg 1.  
Hægt er að fá afskorin blóm 
og skreytingar við öll tæki-
færi. Sigurrós Helga Ólafs-
dóttir sem tók við rekstri búð-
arinnar í fyrra segist reyna að 
þjóna viðskiptavinum eftir 
fremsta megni og að hægt sé 
að leita til sín á öðrum tímum 
en á opnunartíma búðarinn-
ar. „Við tökum að okkur að 
skreyta sali, útbúa blómvendi 

og kransa og bara leysa öll 
þau verkefni sem okkur be-
rast“,segir Sigurrós Helga. 
Mikið er í boði af gjafavörum 
og nú hefur Sigurrós Helga 
tekið inn smyrslin frá Villi-
mey sem hún segir mjög vin-
sæl eins og saltsteinslampar 
og stjakar sem líka eru til sölu 
í blómabúðinni  Þá er hægt að 
fá konfekt, kerti og fleira. 

Blómabúð Brynju er opin frá 
þriðjudögum til föstudaga frá kl. 
13 til 18 og laugardaga frá kl. 11 
til 14.



Landið   •  35

Við ósa Ölfussár á milli Þorláks-
hafnar og Eyrarbakka stendur 
veitingastaðurinn Hafið Bláa 
í stórbrotnu landslagi þaðan 
sem sjá má öll svipbrigði hafs-
ins, hvort sem heldur er renni-
slétt haf eða brjálað brim og 
villtur sjór. Eins og geta má sér 
til um er megináhersla lögð á 
sjávarrétti á Hafinu Bláa, enda 
ekki langt að sækja hráefnið, 
en Hafið Bláa fær glænýjan 
fisk og humar frá Þorlákshöfn. 
Þá er í boði harðfiskur og söl 
með íslensku smjöri bæði for-
rétt og í eftirrétt, en sölin eru 
tínd á skerjunum fyrir utan 
glugga Hafsins Bláa og harð-
fiskinn verkaður á staðnum. 
Til viðbótar við sjávarfangið 
má einnig fá lamb, kjúkling 
og grænmetisrétti. Hafið Bláa 
býður þá upp á barnamatseðil, 
hádegismatseðil, miðdagsseðil 
og fjölbreyttan kvöldseðil. Þá 
eru kaffihlaðborð um helg-
ar sem hafa mælst ákaflega 
vel fyrir, svo vel að einhverjir 
hafa tekið upp á því að bjóða 
fjölskyldum sínum að fagna 
afmælisdögum sínum í slíku 
kaffihlaðborði.

Staðurinn var opnaður sum-
ardaginn fyrsta árið 2003, en það 
eru hjónin Þórhildur Ólafsdótt-
ir og Hannes Sigurðsson ásamt 
börnum þeirra sem standa að baki 
framtakinu. Þórhildur er fædd 
og uppalin á landareigninni og 
segir að útsýnið spili stóran þátt 
í andrúmslofti staðarins. „Þegar 
er sól,  blíða, hreint og tært loft 
er hægt að njóta útsýnisins og 
sjá yfir Ölfusána þar sem blasir 
við fjallahringurinn og má þá sjá 
Ingólfsfjall, Heklu, Eyjafjallajökul 
og svo mótar fyrir Vestmannaeyj-
um í fjarska,“ segir Þórhildur.  Á 
staðnum er útipallur sem Þórhild-
ur segir að gestir nýti sér óspart 
og sitji þar langtímum saman og 
njóti útiverunnar og andi að sér 
sjávarilmnum. Hún segir það þó 
þvert á móti eitthvert skilyrði til 

að njóta verunar á Hafinu Bláa 
að það sé góðviðri.  „Þegar það 
er rok og brim á skerjunum, sem 
eru 200 metra frá landi, er útsýnið 
stórkostlegt. Atlantshafið er alltaf 
sjarmerandi,“ segir Þórhildur. 

Húsið sjálft er nokkuð sérstætt, 
en þegar inn er komið má sjá að 
því svipar til báts á hvolfi. Þá má 
sjá listaverk á útipallinum sem er 
líkan af sjávarbotninum frá Sel-
vogsvita að Þjórsá. En Þórhildur 
segir reyndar að listaverk séu í 
hverjum einasta glugga á Hafinu 

Bláa og á þá við útsýnið. Á Hafinu 
Bláa er líka hægt að fræðast lít-
illega um sögu og umhverfi stað-
arins og má þar meðal annnars sjá 
minnismerki um eitt mesta björg-
unarafrek Íslandssögunar sem átti 
sér stað á Óseyrinni á árum áður. 
Þar er einnig mikið fuglasafn og 
nokkur sjávardýr til sýnis. En það 
sem er ef til vill hvað merkilegast 
við staðinn er staðsetningin, en 
staðurinn er byggður á sandi þar 
sem engin mannvirki eru sjáanleg 
í margra kílómetra fjarlægð.

Við hliðina á kirkjunni á Eyr-
arbakka stendur húsið Mikli 
Garður sem hýsir hið vinsæla 
veitingahús Rauða húsið sem 
kennt er við Eyrarbakka. 
Rauða húsið, Búðarstíg 4, 
er alhliða veitingahús sem 
leggur áherslu á alls konar 
sjávarrétti og var opnað árið 

2001. Pétur Andrésson rekur 
veitingahúsið.

„Við tökum á móti gestum all-
an ársins hring,“ segir Pétur. Á 
sumrin, frá því í maí og fram til 
15. september er opið frá klukk-
an 11.30 og framúr. Á veturna 
er opið virka daga frá kl. 17 en 
frá 11.30 á morgnana um helg-
ar. Rauða húsið getur tekið 180 
til 200 manns í sæti og hefur 
frá upphafi verið vinsæll staður 
jafnt fyrir litla hópa sem stóra. 

Matseðill Rauða hússins er 
fjölbreyttur, bæði a la carte og 
einnig sérstakur hópamatseðill. 
Gestir sem hafa áhuga á sjáv-
arréttum geta verið vissir um að 
fá það sem þeir eru að leita að 
í Rauða húsinu og að sjálfsögðu 
er líka hægt að uppfylla allar 
óskir stórra hópa sem heim-
sækja veitingastaðinn. Á heima-
síðu hússins er hægt að kynna 
sér matseðilinn. 

www.raudahusid.is. Sími 483 
3330

Eyrarbakki er vinalegt þorp við 
suðurströndina og var áður helsti 
verslunarstaður á Suðurlandi. 
Fjöldi húsa er frá því um aldamót-
in 1900. Gaman er að ganga um 
götur Eyrarbakka því sögulegur 
andi svífur yfir og brimið ber stór-
brotna ströndina. Húsið á Eyr-
arbakka er eitt elsta hús landsins 
frá árinu 1765, þar er nú Byggða-

safn Árnesinga. Á Sjóminjasafn-
inu er teinæringurinn Farsæll 
merkastur gripa. Möguleiki er á 
gistingu í þorpinu, hvort heldur 
er í notalegum gistihúsum eða á 
skemmtilegu tjaldsvæði þar sem 
eru fjölbreytt leiktæki fyrir börn.

 Á Eyrarbakka er frábært veit-
ingahús, markaðsstemmning um 
helgar, listsýningar og verslun. 

Fuglafriðlandið við Eyrarbakka er 
tilvalið til fuglaskoðunar en það 
er varpstaður votlendisfugla og er 
á alþjóðlegum lista yfir mikilvæg 
votlendissvæði.

 Fréttir af viðburðum á Eyr-
arbakka eru heimasíðunni www.
eyrarbakki.is

Brjálað brim eða stórbrotið 
útsýni við Hafið Bláa

Sögulegur andi á Eyrarbakka
-allir ævinlega velkomnir –

Spennandi sjávarréttir 
og frábær matur í 
Rauða húsinu
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Ýmsir hafa gaman af að 
koma á sveitabæ og kynn-
ast lífinu þar, fylgjast með 
árstíðabundnum störfum, 
bregða sér á hestbak og fara í 
stuttar ferðir eða langar. Allt 
þetta er í boði hjá Hekluhest-
um að Austvaðsholti. Bærinn 
er skammt frá Hellu, reyndar 
vestan Rangár, já og skammt 
frá ýmsum skemmtilegum 
ferðamannastöðum sunn-
anlands.

 
Þau Jón Benediktsson og Nicole 

Chéné að Austvaðsholti fóru í hesta-
ferð inn á hálendið árið 1981. Þau 
urðu svo hrifin að þau ákváðu að gera 
eitthvað í málunum og enduðu með 
að stofna Hekluhesta. Síðan þá hafa 
margar hestaferðir verið farnar frá 
Austvaðsholti, fyrst undir leiðsögn 
Jóns en í seinni tíð hefur dóttirin 
Anita tekið að sér leiðsögnina, enda 
þaulvön eftir að hafa fylgt foreldrum 

sínum í áraraðir.
Í boði eru sex og átta daga langar 

ferðir til Landmannalauga og um 
Fjallabak. Ekki er úr vegi að hafa 
samband við þau í Auðsvaðsholti og 
sjá hvort hægt sé að bregða sér með 
í einhverja ferðina. Fólk er ósvikið af 
því að kynnast náttúrunni af hest-

baki undir leiðsögn Anitu og munið 
að ekki þarf að hafa áhyggjur af far-
angri eða öðrum útbúnaði. Allt slíkt 
er flutt með hópnum á fjórhjóldrifs 
bílum.

www.hekluhestar.is, sími 
4876598 og 8479123

Kynnist hestum og sveitalífi í Austvaðsholti

Sumarsýning Listasafns Ár-
nesinga verður ANDANS 
KONUR, Nína-Gerður-Skál-
holt en viðfangsefni sýning-
arinnar er í hnotskurn þetta:

Nína Tryggvadóttir (1913-
1968) og Gerður Helgadóttir 
(1928-1975) voru meðal frum-
kvöðla í íslenskri abstraktlist á 
20. öld, Nína á sviði málaralist-
ar og Gerður í höggmyndalist. 

Þær bjuggu báðar í París á sjötta 
áratugnum og tóku virkan þátt í 
hræringum nútímalistar á meg-
inlandinu.

Þessar öflugu og metnaðar-
fullu listakonur mættust í Skál-
holtskirkju og útgangspunktur 
sýningarinnar er fundur þeirra í 
Skálholti, á sviði gler- og mósa-
íklistar. Á sýningunni verður 
ennfremur til sýnis verk sem þær 

unnu er þær voru búsettar í París, 
til skýringar á ferli þeirra og við-
fangsefnum á þessum mótandi 
tíma fyrir Skálholt. Að lokum er 
efnið víkkað út með því að sýna 
verk eftir þær sem tengjast and-
legri leit og þroska.

Sýningin verður opnuð sunnu-
daginn 5. Júlí og mun standa til 
27. September.

Listasafn Árnesinga er opið alla 
daganna kl. 12 – 18.

Sjá nánar á www.listasafnarnes-
inga.is  (upplýsingar um Andans 

konur fer ekki inn á heimasíðuna 
fyrr en við opnun)

Almennar upplýsingar um 
safnið -  frá því í fyrra eiga enn 
við.Á veturna er safnið opið 
fimmtudaga – sunnudaga á sama 
tíma.

Hótel Fljótshlíð er notalegt 
sveitahótel í miðri Fljótshlíð-
inni nánar tiltekið að Smárat-
úni í Fljótshlíð. Að Smáratúni 
hefur verið rekin ferðaþjón-
usta frá árinu 1986 en þá var 
boðið uppá gistingu í svefn-
pokaplássum og uppábúnum 
rúmum í gistiheimili á  sérhæð 
í bænum. Þjónustan og gisti-
möguleikarnir hafa aukist ár 
frá ári. Nýjasta viðbótin er 
Hótel Fljótshlíð en þar eru 14 
tveggja manna herbergi með 
baði og tveir glæsilegir veit-
ingasalir þar sem hægt er að 
halda fundi og ráðstefnur og 
fá veislumáltíðir. Rík áhersla 
er lögð á persónulega og góða 
þjónustu þannig að dvöl gesta 
geti verið sem allra ánægjuleg-
ust. 

Smáratún er aðili að samvinnu-
verkefninu Beint frá býli og því 
er hægt að kaupa ýmsar afurð-
ir búsins sem líka eru nýttar til 
matargerðar og framreiddar í 
veitingasal. Smáratún hefur líka 

metnaðarfulla umhverfisstefnu 
og þar er reynt að lágmarka áhrif 
reksturs fyrirtækisins á umhverf-
ið.

Hestaleiga  er starfrækt í Smá-
ratúni yfir sumarmánuðina þann-
ig að gestir geta farið í styttri 
reiðtúra um nágrennið undir leið-
sögn. Einnig er boðið upp á lengri 
hestarferðir undir leiðsögn og þar 

er vert að nefna sérstaklega 3ja 
daga Njáluferð á hesti sem hefur 
verið útfærð með aðstoð sagn-
fræðings.

Fljótshlíðin er rómuð fyrir nátt-
úrufegurð. Yndislegt er að dveja í 
Hlíðinni fögru í rólegu og afslöpp-
uðu umhverfi og njóta lífsins á 
þeim slóðum sem Gunnar ákvað, 
forðum daga, að fara hvergi. 

Hótel Fljótshlíð

Hlíðin er fögur

Listasafn Árnesinga:

ANDANS 
KONUR
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TVISVAR Á DAG
OG EKKI SKOLA
Burstaðu tennurnar tvisvar á dag og

ekki skola tannkremið burt - bara skyrpa.
Flúor í tannkremi veitir virka
vörn gegn tannskemmdum.
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Grindavík hefur verið í stöð-
ugum vexti undanfarið með um 
20% íbúafjölgun síðastliðin tíu 
ár, samhliða þessu hefur ferða-
þjónusta aukist með tilkomu 
nýrra fyrirtækja á borð við 
Fjórhjólaferðir, Eldfjallaferðir, 
Artic Horses, Hjólreiðaferðir 
Önnu og Sólveigar, Grindavík-
urferðir og fleira. Þorsteinn 
Gunnarsson, upplýsinga- og 
þróunarfulltrúi Grindavík-
urbæjar segist vera þeirrar 
skoðunar að endurbyggður 
og malbikaður Suðurstrand-
arvegur verði hrein og klár 
bylting fyrir Grindavík hvað 
varðar atvinnulíf, mannlíf og 
einnig ferðaþjónustu.

Suðurstrandarvegurinn liggur á 
milli Þorlákshafnar og Grindavík-
ur og er tæplega sextíu kílómetra 
langur. Gamli vegurinn þótti afar 
seinfarinn, jafnvel við kjörskil-
yrði, en hann var mjór og hæðótt-
ur malarvegur sem lokaðist oft að 
vetri til. Þorsteinn segist ekki efast 
um að umferðin verði mikil á nýja 
veginum. „Með lagningu slitlags á 
fyrsta áfanga Suðurstrandarvegar, 
frá Grindavík að Ísólfsskála, jókst 
umferð strax til mikilla muna og 
á eftir að margfaldast þegar veg-
urinn verður klár, sem verður 
vonandi í haust,“ segir Þorsteinn. 

Þorsteinn telur að nýji vegurinn 
verði ferðaþjónustu í Grindavík 
umtalsvert til bóta „Það leynast 
náttúruperlur víða á svæðinu 
og betri samgöngur munu opna 
ýmsa nýja möguleika í ferðaþjón-
ustu. Ferðamenn kjósa frekar 
að fara beint frá Keflavíkurvelli 
til Grindavíkur og svo meðfram 
ströndinni með því að fara Suð-
urstrandarveginn. Þetta er falleg 
akstursleið og söguleg verðmæti 
allt í kring,“ segir Þorsteinn. 

Þorsteinn segir að horft hafi 
verið til þessarar væntu aukningar 
í straumi ferðamanna þegar ráðist 
var í framkvæmd á nýju tjald-
svæði í Grindavík fyrir skemmstu. 
„Gamla tjaldsvæðið okkar var 
ansi lítið og þrengdi enn frekar 
að því þegar nýtt fjölnota íþrótta-
hús var tekið í gagnið í haust. Því 
var ákveðið að stíga stórt skref og 
byggja nýtt tjaldsvæði,“ segir Þor-
steinn. Nýja tjaldsvæðið er um 
13.500 fermetrar og eru þar  stæði 
fyrir 42 húsbíla, fellihýsi og tjald-
vagna og yfir 30 tjöld. Tjaldsvæðið 
var opnað rétt fyrir bæjarhátíðina 
Sjóarann síkáta sem fór fram fyrir 
skömmu og segir Þorsteinn það 
hafa mælst ákaflega vel fyrir. „Að-
staða er öll til fyrirmyndar og þeir 
sem til þekkja segja þetta glæsi-
legasta tjaldsvæði landsins,“ segir 
Þorsteinn.

Saltfiskurinn dregur að
Engin staður á landinu fær meiri 

flaum ferðamanna en Grinda-
vík, en Bláa lónið er í  lögsögu 
Grindavíkur. Þorsteinn segir að 
Saltfisksetur Íslands sem opnað 
var 2002 hafi verið helsta aðdrátt-
arafl Grindavíkur undanfarin 
ár. „Mikill metnaður var lagður í 
byggingu Saltfisksetursins sem er 
stórglæsilegt. Grindvíkingar hafa 
löngum verið drjúgir við saltfisk-
inn og sýning um sögu verkunar 
og sölu á salfiski og þýðingu hans 
fyrir þjóðarbúið í gegn um tíðina 
á því vel heima í þessum útgerð-
arbæ. Sýningin í Saltfisksetri Ís-
lands er því afar forvitnileg fyrir 

íslenska og erlenda ferðamenn, 
fróðleg fyrir skólafólk, sem getur 
hér kynnt sér mikilvægasta at-
vinnuveginn, og ánægjuleg fyrir 
hinn almenna Íslending sem fer 
í helgarbíltúr með fjölskylduna,“ 
segir Þorsteinn.

„Hér er af mörgu að taka en 
persónulega finnst mér Eldvörpin 
afar heillandi staður en þetta er 
gígaröð norðvestur af Grindavík. 
Eldey er hér skammt utan með 
stærstu súlubyggð heims, höfn-
in í Grindavík er skemmtileg og 
dregur að sér ferðamenn, fjallið 
Þorbjörn er skemmtilegt til úti-
visar, Gunnuhver er rétt austan 
við Reykjanesvita en hverinn er á 
einu af mörgum jarðhitasvæðum á 
Reykjanesi, ýmsar gönguleiðir eru 
á svæðinu, Brimketill er skemmti-
leg grjótarmyndum í sjávarborð-
inu og þá bendi ég sérstaklega á 
Selatanga sem er forn verstöð en 
þarna sjást rústir verbúða og fisk-
byrgja. Síðast var róið þaðan 1884. 
Krísuvíkurberg er stórbrotinn út-
sýnisstaður, svo eitthvað sé nefnt. 
Sem golfari mæli ég svo eindregið 
með golfvellinum okkar sem er 
virkilega góður og hér er einnig 
góð sundlaug með rennibraut og 
leiksvæði fyrir krakkana,“ segir 
Þorsteinn.

Jarðfræðileg sérstaða
Ný fyrirtæki hafa verið að 

spretta upp í ferðaþjónustugeir-

anum í Grindavík á borð við 
ferðaþjónustufyrirtækið Eldfjalla-
ferðir, en Eldfjallaferðir skipu-
leggja ferðir með leiðsögn um 
Reykjanesskagann þar sem kynnt 
er jarðfræði, jarðsaga, menning 
og minjar. Þar er af nógu að taka 
enda er býr Reykjanesið yfir þeirri 
sérstöðu að úthafshryggurinn rís 
út í sjó í Eldey og gengur síðan 
áfram eftir Reykjanesskaganum, 
með eldstöðvum, gígum, sprung-
um, hraunum og hellum, en á 
Reykjanesskaganum má finna yfir 
100 eldstöðvar og 200 hella.

Ferðaþjónustufyrirtækið Arctic 
Horses hefur boðið upp á útrei-
ðatúra á íslenska hestinum um 
Reykjanesskagann. Þar er farið 
um sögulegar slóðir til að mynda 
meðfram ströndinni þar sem 
skipsflök, fjölskrúðugt fuglalíf og 
saga er nánst við hvert fótmál. 
Einnig er boðið upp á ferðir til 
Krýsuvíkur og fleiri staða.

„Afþreyingarmöguleikar eru 
því miklir og þessi fyrirtæki verið 
að byggja sig upp undanfarin ár 
og náð góðri fótfestu,“ segir Þor-
steinn. 
Samheldið samfélag

Það virðist vera nóg að gera á 
Grindavík því fyrir skemmstu 
var haldin bæjarhátíðin Sjóar-
inn síkáti sem Þorsteinn segir 
að hafi tekist virkilega vel og um 
fimmtán þúsund manns komið í 
bæinn í blíðviðri þá helgina. „ Svo 
setja Íþróttirnir alltaf mikinn svip 

á bæinn og á dögunum var sett 
aðsóknarmet á Grindavíkurvelli 
þegar Keflavík kom í heimsókn í 
úrvalsdeild karla. Þá komu 1500 
manns á völlinn eða um helming-
ur bæjarbúa. Leikurinn var einnig 
styrktarhátíð fyrir ungan Grind-
víking, Frank Bergmann Brynj-
arsson, sem hefur glímt við illvíg-
an sjúkdóm. Aðsóknin og hversu 
vel tókst til sýnir hversu bæjarbú-
ar standa þétt saman þegar reynir 
á,“ segir Þorsteinn.

Í vor var haldin menningarvik-
an Menning er mannsins gaman 
í fyrsta sinn og segir Þorsteinn 
hana hafa tekist frábærlega. Þá 
standa Grindavíkurbær og Salt-
fisksetrið fyrir viðburða- og 
menningardagskrá allt árið. Um 
verslunarmannahelgina verður 
svo gönguhátíð í landi Grindavík-
ur, en þá verður boðið upp á fjór-

ar þriggja til sex tíma göngur með 
leiðsögn frá föstudegi til mánu-
dags ásamt viðburðum í Saltfisk-
setrinu

Fyrst og fremst útgerðarbær
Þorsteinn segir að Grinda-

vík hafi sloppið nokkuð vel við 
áföll fram að þessu og nefnir því 
til stuðnings að samkvæmt síð-
ustu tölum eru um þrjú prósent 
Grindvíkinga á atvinnuleysisskrá.  
„Grindavík er fyrst og fremst út-
gerðarbær. Hér eru gríðarlega öfl-
ug sjávarútvegsfyrirtæki sem eru 
hornsteinninn í okkar samfélagi 
og talið að um helmingur bæj-
arbúa hafi lifibrauð af sjávarútvegi 
á einn eða annan hátt og því mik-
ilvægt að standa vörð um þessa 
undirstöðuatvinnugrein okkar,“ 
segir Þorsteinn.

Nokkur fyrirtæki hafa svo 
sprottið upp úr þessum sjávarút-
vegs jarðvegi undanfarin misseri 
og má þar nefna Einhamar og Ís-
landsbleikju sem er stærsti fram-
leiðandi bleikju í heiminum. Þá 
flutti Glerborg til Grindavíkur í 
vor og hefur bætt við sig mann-
skap í vinnu og svo eru sprotafyr-
irtæki eins og líkkistuframleiðsla 
og þörungaþurrkun komin af 
stað.

Margt spennandi framund-
an

Þorsteinn segir Grindvíkinga 
vera bjartsýna á framtíðina og láti 
engan bilbug á sér finna. „Þetta er 
gæðasamfélag þar sem ýmislegt 
spennandi er framundan. Hér 
er verið að byggja nýja grunn-
skóla og þá tekur menntaskóli 
væntanlega til starfa hér haustið 
2010 ásamt Fisktækniskóla.  Gri-
ndavík er fjölskyldubær þar sem 
fjölskyldugildin eru í hávegum 
höfð. Hér eru nú þegar ókeypis 
æfingagjöld fyrir grunnskólabörn 
og í haust verður tónlistarskólinn 
gjaldfrjáls,“ segir Þorsteinn.

Suðurstrandarvegur verður hrein og 
klár bylting fyrir Grindavík
-Ferðaþjónustan í stöðugum vexti

Þorsteinn Gunnarsson, upplýsinga- og 
þróunarfulltrúi Grindavíkurbæjar
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Sveitarfélagið Garður býður upp á eitt 
fjölbreyttasta fuglalíf landsins
- byggðasafn og einn skemmtilegasti golfvöllur landsins
Þann 15. júní 2008 fagnaði 
Sveitarfélagið Garður 100 ára 
afmæli en bærinn samanstend-
ur af bæjarkjarna og dreifðari 
byggð þar sem fólk er jafnvel 
með hesta í bakgarðinum svo 
samfélagið er afar sérstakt 
og á sér fáar hliðstæður hér-
lendis. Upp úr síðustu ald-
armótum var Garður stærsta 
sveitarfélagið á Suðurnesjum 
sem ekki síst byggðist á góðu 
útræði. Verið er að byggja upp 
ferðaþjónustu í sveitarfélaginu 
hægt og bítandi og m.a. hefur 
sjónum verið beint að mjög 
fjölbreyttu fuglalífi sem er í 
Garðinum, m.a. miklu kríu- og 
æðarvarpi og stefnt er að því 
að svæðið verði paradís fyr-
ir fuglaáhugamenn, m.a. með 
því að byggja upp aðstöðu fyr-
ir fuglaskoðunarmenn í sam-
starfi við Ferðamálaráð. Þeir 
sem ekki þekkja fuglana geta 
kynnt sér þá á veglegum skilt-
um sem sett hafa verið upp við 
bílastæði gamla vitans.

Einnig er sjónum í vaxandi 
mæli beint að náttúrunni í sjón-
um á þessu svæði, enda er svæðið 
mjög vinsælt af köfurum og eins 
hafa vinsældir sjóstangaveiði á 
þessu svæði mjög farið vaxandi, 
enda aflinn oft mjög fjölbreyttur 
og margar fisktegundir sem jafn-
vel eru ekki mjög algengar hér við 
land og frekar á djúpslóð, eins og 
t.d. makríll. Garðssjór er vinsæll 
til hvalaskoðunar og landselir 
sitja tíðum uppi á Skagaflös eða 
Lambarifi og útselir sjást stund-
um, oftast á sundi. Höfrungateg-
undin hnýðingur er algengastur 
þarna og er oft mikið fjör í dýr-
unum. Einnig sjást hrefnur reglu-
lega og hnúfubakar eru alltíðir 
yfir sumartímann, sérstaklega í 
júlímánuði.

Garðskagi er einstök náttúru-
perla þar sem hægt er að njóta út-
sýnis, sækja sér orku frá ólgandi 
brimi eða gæða sér á rjúkandi 
kaffi og meðlæti. Á svæðinu er 
góð aðstaða fyrir tjaldbúa, tjald-
vagna og húsbíla og snyrting, 
rennandi vatn og rafmagn er til 
staðar. Við Garðskaga má horfa 
á sólsetrið við Snæfellsjökul og 
sjá sólina gylla allan Snæfellsnes-
fjallgarðinn, Akrafjallið, Esjuna 
og Reykjanesfjallgarðinn en sól-
seturshátíð sem haldin er í júní-
mánuði byggir mjög á því. Gamli 
vitinn á Garðskaga var reistur á 
Garðskagatá 1897 en áður hafði 
verið þar leiðarmerki eða varða 
frá árinu 1847 og síðar með ljós-
keri frá 1884. Gamli vitinn var 
notaður sem fuglaathugunarstöð 

á vegum Náttúrufræðistofnunar 
Íslands 1962-1978.  Fjölmargir 
leggja leið sína að Garðskaga til 
þess að njóta útsýnisins sem oft 
er stórfenglegt og hefur gamli 

vitinn veitt innblástur og verið í 
aðalhlutverki í listsköpun, t.d. í 
myndlist og ljósmyndun.

Nýi vitinn var byggður 1944 og 
er hann eitt af helstu  kennimerkj-
um Garðs í dag. Vitinn stendur á 
Garðskagatúni og er hann opinn 
almenningi. Útsýni frá svölum 
vitans er stórfenglegt og sést það-
an vítt og breitt til allra átta en 
vitavarðahúsið og vitarnir tveir 
spila einnig stórt hlutverk í dag-
skrá Sólseturshátíðarinnar sem 
haldin er í júnímánuði ár hvert.

Göngustígar og golfvöllur
Ásmundur Friðriksson sveit-

arstjóri í Garði segir að unnið 
sé að gerð göngustíga meðfram 
sjónum og hugmyndin er að hann 
muni í nánustu framtíð tengjast 
byggðinni í nágrannasveitarfélag-
inu Reykjanesbæ.

,,Einn vinsælasti, erfiðasti og 
skemmtilegasti golfvöllur lands-
ins er hér, Leiruvöllur. Þetta er 18 
holu völlur við sjávarsíðuna þar 
sem þarf að slá yfir sjó á þriðju 
holu vallarins, en það hefur reynst 
mörgum erfitt. 

Við erum í góðu samstarfi við 
nágrannasveitarfélögin í ferða-
þjónustu en fyrir skömmu var 
opnuð Markaðsstofa Suðurnesja 

sem er til húsa í Reykjanesbæ en 
öll sveitarfélögin á Suðurnesjum 
standa að. Tilgangur hennar er 
að innleiða faglegt og samræmt 
markaðsstarf meðal ferðaþjón-

ustuaðila á Suðurnesjum, byggja 
upp öflugan gagnabanka um 
hvaðeina er lýtur að þjónustu 
við ferðamenn og markaðssetja 
Suðurnes og Reykjanesið fyrir 
ferðamönnum. Markaðsstofan 
mun einnig hafa með höndum 
samskipti við opinbera aðila eins 
og Ferðamálastofu um markaðs-
setningu svæðisins erlendis og 
innanlands.

Við vonum að starfsemi Mark-
aðsstofunnar verði vakin betri 
athygli á því hversu skemmti-
legur kostur Reykjanesið er fyrir 
ferðamenn en ég tel tvímælalaust 
að kostir Reykjanesins sé eitt 
besta varðveitta leyndarmálið í 
ferðaþjónustunni á Íslandi í dag. 
Reykjanesið hefur verið vanmetið 
og kannski höfum við Suðurnesja-
menn ekki áttað okkur nægilega 
vel á því hvað náttúran í kringum 
okkur er mikil perla. Í 20 mínútna 
akstri um Suðurnesin er hægt að 
bjóða ferðamönnum að sjá allt það 
besta í náttúruskoðun í dag, m.a. 
ótrúlega falleg brennisteinsfjöll og 
hér eru söfn eins og Byggðasafnið 
í Garði, Saltfisksetrið í Grindavík 
og Botndýrarannsóknarstöðin í 
Sandgerði þar sem flokkuð eru 
botndýr af Íslandsmiðum. Botn-
dýrarannsóknarstöðin í Sandgerði 
er í sama húsi og Fræðasetrið. Þar 

er unnin rannsóknarvinna sem er 
einstök í heiminum. Rannsókn-
arskip fara um Íslandsmið undir 
stjórn vísindamanna og taka sýni 
fyrir Rannsóknarstöðina á botn-
dýrum, sem er grunnflokkuð.Vís-
indamenn koma víða að úr heim-
inum til að fá að vinna með sýnin 
í Rannsóknarstöðinni í Sandgerði 
og nú þegar hafa fundist nýjar 
tegundir fyrir heiminn. Í Fræða-
setrinu í Sandgerði er að finna 
safn sýna frá Rannsóknarstöð-
inni,” segir Ásmundur Friðriksson 
sveitarstjóri.

Byggðasafn Garðskaga
Byggðasafnið er staðsett við 

Garðskagavita. Á tíu ára afmæli 
safnsins 2005 var tekið í notk-
un nýtt 700 fermetra safnahús 
með kaffiteríu á efri hæð. Margt 
merkilegra muna úr byggðasögu 
Garðsins er á safninu. Má þar 
nefna yfir 100 ára trérennibekk, 
heimasmíðað ferðaorgel sem 
jafnframt er yfir 100 ára, sexæring 
með Engeyjarlagi sem byggður var 
árið 1887 og marga aðra merki-
lega muni. Það sem gerir safnið 
á Garðskaga einstakt er vélasafn 
Guðna Ingimundarsonar. Yfir 60 
vélar af ýmsum gerðum eru þar 
sem nær allar eru gangfærar. Sú 
elsta er Sandia glóðarhausvél frá 
árinu 1920.

Safnið hefur til sýnis ýmsa 
muni sem tengdust búskaparhátt-
um til sjós og lands, elstu mun-
irnir eru orðnir yfir eitt hundrað 
ára gamlir. Stór hluti af safninu 

eru sjóminjar, það er ýmsir hlut-
ir sem notaðir voru við fiskveiðar 
og til verkunnar á fiski í landi. Á 
safninu er áttæringur með Sunn-
lensku lagi smíðaður árið 1913, 
hefðbundinn trillubátur frá árinu 
1932 með upphaflegu vélinni, níu 
metra langur bátur með Engeyj-
arlagi smíðaður árið 1887, þá eru 
fjórir aðrir bátar á safninu.

Ásmundur Friðriksson sveit-
arstjóri segir að á efri hæð safn-
sins sé veitingasalur sem tekur 50 
manns í sæti, þar er mjög gott út-
sýni yfir Faxaflóann, Snæfellsjök-
ul, fjallahringinn umhverfis fló-
ann og sólarlagið sem er einstakt 
á Garðskaga.

Flösin
Veitinga- og kaffihúsið Flösin er 

til húsa í Byggðasafninu á Garð-
skaga.  Í húsinu er aðstaða fyrir 
ýmsar uppákomur og listsýning-
ar og hafa fjölmargir listamenn 
og handverksfólk sýnt verk sín á 
safninu. Þá er veitingasalurinn 
kjörinn fyrir veislur og funda-
höld.  Sett hefur verið upp mynd 
með örnefnum á svölum hússins 
en þar er hægt að horfa á fallegt 
sólarlagið gylla sjóndeildarhring-
inn. Öflugur sjónauki er á svöl-
unum  þar sem skoða má sjófugla 
að veiðum og sjá hvalina stökkva.

Útskálaprestssetrið er eitt elsta 
prestssetur landsins. Húsið var 
byggt árið 1889, virðulegt og 
glæsilegt, en hefur á síðari árum 
og áratugum legið undir skemmd-
um. Hér er um að ræða eitt mesta 
höfuðból af prestssetrum þessa 
lands og hornsteinn í sögu Suð-
urnesja. Í skráðum heimildum er 
Útskála fyrst getið um 1200, í skrá 
Páls biskups Jónssonar um kirkjur 
á Íslandi. Prestskyld kirkja var þá 
á Útskálum og bendir staðsetning 
prestssetursins til að á þessum 
tíma hafi ysti hluti nessins verið 
þéttbýlasti hluti þess.

Útskálasókn náði þá yfir mun 
stærra svæði en síðar varð og 
átti fólk sem bjó á vestanverðum 
Reykjanesskaga kirkjusókn að Út-
skálum allt til ársins 1370, en þá 
var kirkja reist á Hvalsnesi. Út-
skálar í Garði voru frá fornu fari 
eitt mesta höfuðból á Suðurnesj-
um ásamt Stóra - Hólmi í Leiru 
og Kirkjubóli á Miðnesi. Í fornum 
heimildum kemur m.a. fram að 
árinu 1703 lágu níu hjáleigur til 
Útskála auk þriggja sem voru í 
eyði.

Það er því firnamargt að sjá 
fyrir ferðamenn í sveitarfélaginu 
Garði sem og í nágrannasveit-
arfélögunum allan ársins.



Stimplaðu þig inn í sumarið með N1

PLAYSTATION 3
leikjatölva

GARMIN
staðsetningartæki í bílinn 
með Íslandskorti

SEG DVD
ferðaspilari með 7” skjá

rtæki í bílinn 

VD

3

3x
1x

3x

3x

KODAK EASY SHARE

myndavél

10x

BROIL KING PORTA-CHEF

ferðagasgrill

N1 INNKORT
10.000 kr.

10x

10x

10x

FERÐASPIL
Spurt að leikslokum

FJÖLSKYLDUMÁLTÍÐ
á Serrano

BÍÓMIÐAR
fyrir 2 í Sambíóin

FJÖLSKYLDU-
ÁRSKORT
í Fjölskyldu og 
húsdýragarðinn

100x

Taktu þátt í skemmtilegum leik á ferðalaginu í sumar. Safnaðu stimplum í Vega- 
bréfið þitt hjá þjónustustöðvum N1 um land allt, lærðu meira um landið þitt og 
fáðu skemmtileg verðlaun. Þú skilar svo inn fullstimpluðu Vegabréfi og átt kost 
á glæsilegum vinningi! Vertu með. Stimplaðu þig inn í sumarið með N1!

SUMARIÐ 20099

f
á

NÁÐU ÞÉR Í VEGABRÉF Á NÆSTU ÞJÓNUSTU-STÖÐ N1 

Gjafir fyrir duglega
stimplasafnara

Fjöldi glæsilegra 
vinninga

170
VINNINGAR!

n

10x

kum

10x
FERÐ INNANLANDS FYRIR
FJÖLSKYLDUNA
Ferð fyrir 4: Flug, gisting, miðar 
í leikhús, gjafabréf út að borða, 
afnot af bílaleigubíl frá Avis og 
skotsilfur. (Akureyri/Reykjavík)



TILBOÐ
á stillanlegum rúmum

Vinsælasta
stillanlega

rúmið
hjá okkur

HEILSUDYNUR OG HEILSUKODDAR


