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Landslag Suðureryrar
Eins og sjá má á mynd á blaðsíðu 2 eru megin einkenni þess landslags í 
Suðureyri fjall og sjór. Þessi landslagseinkenni eru falleg á að líta og er 
mikilvægt að draga fram þá upplifun sem þau bjóða upp á.

Myndin sem sjá má á þessari síðu sýnir það útsýni sem er algengt á 
Suðureyri.
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Þegar lagt var af stað í ferðalag til Suðureyrar var 
eftirvæntingin mikil. Vestfirðirnir hafa ávallt verið 
ævintýri þar sem landslag og menningararfur flettast 
saman svo til verða sterk staðareinkenni. 

Það er skemmst frá því að segja að heimsókn mín á 
Suðureyri fór langt fram úr væntingum mínum. Í 
þorpinu er góður andi enda skín í gegn virðing íbúa 
fyrir þorpinu sínu. Þessa virðingu má einkum sjá í 
gömlum byggingum sem hafa verið gerð upp.

Vettvangsferð mín er á vegum Ferðamálastofu, þar 
sem ég starfa nú um stundir, í samstarfi við 
Sjávarþorpið Suðureyri ehf. Ég vil nota tækifærið og 
þakka öllum þeim aðilum sem komu að þessari 
vettvangsferð minni. Einkum vil ég þakka Elíasi 
Guðmundssyni, athafnamanni á Suðureyri og Sveini 
Rúnari Traustasyni, umhverfisstjóra á ferðamálastofu. 

Einnig vil ég þakka öllum þeim sem tóku á móti mér á 
Suðureyri og á Ísafirði. Hvert sem ég kom mætti ég 
mikilli gestrisni og hlýju.

Að lokum hvet ég íbúa á Suðureyri til að halda áfram 
góðu starfi við uppbyggingu á ferðaþjónustu og er 
það einlæg von mín að kortlagning þessi komi þar að 
góðum notum.

Bjarki Gunnar Halldórsson, 
arkitekt FAÍ og starfsmaður Ferðamálastofu.



Klofningur
Áhugaverð starfsemi 
en vond lykt.

FLugvöllur
Umhugsunarverður þegar 
hugsað er um samgöngur 
á Suðureyri.
Eftirtektarvert hvernig hann 
liggur í landslagi sínu.

Byggingararfleið. 
Húsum er haldið 
við.

Eftirtektarverð 
steinhleðsla.

Söguleg spor
Verkefnið Nostalgía.

Grænt svæði 
til útivistar.

Byggingar fyrir 
sjóstangaveiðimenn. 
Kanadísk einingahús sem 
falla hvorki að landslagi né 
byggingararfi þorpsins. 

Áningastaður
Gott útsýni

Falleg götumynd 
og eftirtektaverðar 
sjónlínur.

Upplýsingaskilti 
á góðum stað.

Vegur slítur 
tengingu byggðar 
og hafs.

Íslandssaga
Áhugaverð 
starfsemi.

Höfnin
Falleg en ekki aðgengileg 
ferðalöngum.

Tómt svæði en 
áhugaverðar 
menningarminjar.+
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Hvað er gott og hvað má betur fara á Suðureyri.

Gæði í umhverfi

Umhverfi sem þarfnast betrumbóta

+
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Aðferðafræðin
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Markmið vettvangsferðarinnar var að kanna kosti 
Suðureyrar með uppbyggingu ferðamennsku að 
leiðarljósi. Einkum var leitast eftir að kortleggja þorpið 
þannig að hægt væri að átta sig á menningarheild 
þess sem gæti komið að notum í frekari uppbyggingu 
á ferðamennsku. 

Í kortlagningunni var leitast eftir að draga fram 
einkenni Suðureyrar. Einkum var litið til landslags og 
menningarminja. Einkennandi rýmismyndanir voru 
einnig dregnar fram sem og efniskennd sem einkennir 
hvern stað. 

Eftir fremsta megni var leitast eftir að miðla 
kortlagninginnnu á myndrænan hátt. Því er mikilvægt 
að lesa allan myndtexta vel til að átta sig á 
kortlagningunni og möguleikum sem eru í stöðinni. 

Með handteikningum hefur verið leitast eftir að draga 
fram mikilvægar línur í landslagi og byggð og blanda 
þeim saman við vangaveltur og hugmyndir sem urðu 
til á hverjum stað.

Uppbygging þessarar kortlagningar er með þeim 
hætti að hvert svæði er tekið fyrir í þeirri röð sem þau 
birtast vegfarandanum. Um leið og greint er frá 
einkennum sérhvers staðar er einnig komið inn á 
hugmyndir að verkefnum. 

Í lokinn eru þó stærstu hugmyndirnar teknar saman 
sem og göngutúr sem gæti dregið fram kosti þorpsins. 
Íbúar þorpsins geta svo lagt í púkk fleiri hugmyndir sem 
geta styrkt Suðureyri.

Mikilvægt er að líta þessa kortlagningu sem verkfæri til 
að leggja línurnar fyrir það sem koma skal. Hún er 
þannig ekki endanleg skýrsla um hvað eigi að gera en 
góður grunnur til að byrja.
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Það fyrsta sem mætir vegfaranda á leið til Suðureyrar 
er lón á vinstri hönd á meðan hafið er á hægri hönd. 
Lónið sjálft er fallegt og þá sérstaklega samspil þess 
við himininn sem fjöllin ramma inn á áhrifaríkan hátt.

Kanadísk einingahús sem hýsa sjóstangaveiðimenn 
veikja þó því miður þessa heildarmynd sem blasir við 
vegfarandanum. Þeir samlagast hvorki landslagi né 
þeim fallega byggingararfi sem Suðureyri bíður upp á. 

Við lónið á sér þó stað óvænt upplifun. Hægt er að 
ganga niður á lóninu og gefa þorskum beitu. Það 
eina sem þarf að gera er að lemja stein í stein og vera 
tilbúinn með beitu. Þorskarnir koma að landi þannig 
að hægt er að klappa þeim.

Lónið við þorpið
HafiðVegurinnLóniðFjallið

Verkefni
Leita verður leiða til að draga fram þá sérstöku upplifun sem á sér stað 
þegar þorskum er gefið að borða. Þó er mikilvægt að það sé gert á eins 
fínlegan hátt og kostur er. Stórt og mikið mannvirki gæti eyðilagt þessa 
upplifun og því mikilvægt að vanda til við hönnun slíks mannvirkis.

Einnig er mikilvægt að draga úr þeim sjónrænu áhrifum sem kanadisku 
einingahúsin hafa á umhverfið.
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Aðkoman inn í þorpið
HafiðLitla höfninSkólinnFjallið

Þegar keyrt er lengra inn á Suðureyri tekur við nokkuð 
sundurleitt svæði. Þó má á þessu svæði finna fallega 
tjörn og kirkju og höfnin sem slík er einnig falleg. Hægt 
er að skoða höfnina með því að ganga út á tanga 
þar sem er áningastaður með gott útsýni. Á 
tanganum er þó ekki hægt að komast í snertingu við 
hafflötinn.

Við litlu höfnina, þar sem veiðibátar fyrir sjástangaveiði 
eru staðsettir, má þó finna snertiflöt. Um er að ræða 
steinsteyptan rampa sem hverfur ofan í hafflötinn.

Verkefni
Steinsteypti rampurinn býður upp á marga áhugaverða möguleika 
varðandi snertiflöt sjávar og lands. Leita verður leiða til að draga fram 
þessa áhugaverðu upplifun.

Eins og áður sagði er þetta aðkomusvæði þorpsins sundurleitt. Túngatan 
hefur svo þá ókosti í för með sér að tenging þorps og sjávar slitnar. Styrkja 
þarf tengingu við hafflötinn en það gæti verið góð leið til að efla 
heildarmynd þessa svæðis. 
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Inni í þorpinu
HafiðStórt autt svæðiAðalgataHjallavegur

Þegar gengið er lengra inn í þorpið tekur við sterk og 
falleg götumynd Aðalgötu. Gatan er frekar mjó sem 
gerir það að verkum að byggðin virkar þétt þó húsin 
sjálf séu ekki há, tvær hæðir er algeng hæð. 

Viðhald eldri og yngri bygginga er til mikils sóma á 
Suðureyri. Við Aðalgötu má finna nokkrar byggingar 
þar sem gott starf hefur verið unnið í þessum efnum.

Norðanvert við Eyrargötu tekur við svæði sem er 
nokkuð erfitt að festa orð á en er engu að síður afar 
áhugavert. Þessu svæði er því gerð betur skil á næstu 
síðum. Þar verður ennfremur komið inn á þann 
áhugaverða menningararf sem svæðið býr yfir.

Eyrargata
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Dulúðarfullt umhverfi mannsins
Norðan við Eyrargötu er stórt og berangurslegt svæði. Þarna er að finna 
stóran ketil sem eitt sinn þjónaði hlutverki og einnig má líta stóra 
steinsteypufleti sem eru það eina sem eftir er nokkurra gamalla 
fiskvinnslustöðva sem hafa verið rifin burt með tímanum.
          Þetta svæði er mjög áhugavert. Um leið og það er tómt skynjar 
vegfarandinn sögu í því manngerða umhverfi sem þarna er, sérstaklega 
stóra steinsteypufleti og katlinum sem eru minnismerki þeirra atvinnuhátta 
sem skóp þorpið.  
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Lífið við höfnina
Fiskvinnslustöðin Íslandssaga er þorpinu til mikils sóma. Þar er afar 
áhugavert að fá skoðunartúr um ferli fiskvinnslunnar. Þó er nokkuð erfitt að 
átta sig á hvar og hvernig venjulegur ferðalangur ætti að bera sig að til að 
fá að skoða starfsemina.

Starfsemi hafnarinnar er að öllu leyti tileinkuð fiskvinnslu. Nokkuð 
eðlilegt þar sem atvinnugreinin er grundvöllur þorpsins Suðureyri. Við 
höfnina er þó engin starfsemi tengd ferðamennsku og því lítill möguleiki fyrir 
almennan ferðamann að njóta alls þess sem annars falleg höfn hefur upp 
á að bjóða.
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Tjaldsvæði
Góð staðsetning

Stórt, tómt en áhugavert 
svæði

Hótel
Góð staðsetning

Ketillinn

Fallegur staður til 
að sitja og horfa út 
fjörðinn en einnig 
inn í höfnina
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Söguleg spor - Nostalgía
Á svæði sem afmarkast af Skipagötu, Skólagötu og Eyrargötu var eitt sinn 
byggðarkjarni sem er einn sá elsti í þorpinu. Þarna drógu götur nafn sitt af 
stórborgum eins og Róm og enn í dag má sjá leifar af Rómarstíg. Elías 
Guðmundsson hefur unnið gott verk með að safna saman ljósmyndum og 
upplýsingum um svæðið og fengið þar góða hjálp eldri íbúa Suðureyrar. 

Á myndinni má sjá þær byggingar sem eitt sinn stóðu á þessu svæði. 
Gaman er að bera saman mælikvarða þeirra við þá byggingu sem hýsir 
starfssemi Íslandssögu.

Myndin er unnin eftir upplýsingum og teikningum frá Elíasi Guðmundssyni.

Stefnisgata Íslandssaga

Skólagata

Rómarstígur

Eyrargata
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Mikilvægt er að 
draga fram elstu 
spor byggðarinnar 
á framsækinn og 
nýstárlegan hátt.

Stórt, tómt en áhugavert 
svæði sem getur miðlað 
gömlum tíma og nýjum í 
sögu fiskvinnslu á Íslandi.

Áhugavert getur verið að 
tengja saman sjó og land í 
gegnum sögu og frásagnir.

Með framleiðsluháttum 
Íslandssögu er m.a. hægt 
að sjá frá hvaða báti 
fiskurinn er veiddur.
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Verkefni
Segja má að að á þessu svæði séu nokkur verkefni. Það fyrsta og það 
mikilvægasta er þó að horfa á heildarmynd svæðisins og átti sig á henni. Á 
síðunni hér til hliðar má sjá hvernig verkefnið í heild sinni er skilgreint. 
Meginmarkmið þess geta verið á eftirfarandi veg:

Draga fram sérstöðu Suðureyrar sem sjálfbærs sjávarþorps. Miðla 
áhugaverðri sögu um vinnslu á fiski frá fyrstu dögum þorpsins og allt til 
dagsins í dag.

Í þessu samhengi er mikilvægt að leggja ekki aðeins rækt við sögulegar 
minjar frá fyrstu dögum þorpsins. Jafn mikilvægt er að draga fram þá 
sérstöðu sem felst í kerinu og steinsteyptum stórum flötum. Þetta eru líka 
mikilvæg söguleg spor þó þau séu nær okkur í árum. Að lokum væri hægt 
að enda göngutúr um svæðið með heimsókn í Íslandssögu og kynnast þar 
nútímalegum vinnubrögðum við vinnslu á fiski.

Á þessari síðu má sjá tillögur að því hvernig væri hægt að nálgast verkefni 
af þessum toga. Myndirnar í horninu til vinstri sýna form elstu húsa 
Suðureyrar, þó í nýju samhengi. Um er að ræða einfaldan grunn-strúktúr 
sem börn og fullorðnir, ferðalangar jafnt sem heimamenn, geta fylgt inn í 
með ýmis konar skemmtilegum efnum. Á þennan hátt er hægt að 
sameina leik og fræðslu.

Hér til hliðar og uppi í horni til hægri eru einnig vangaveltur um þá fleti sem 
er að finna á svæðinu og snertiflöt lands og sjávar. Þar sem myndin í 
sjávarmálinu er tekin var jú eitt sinn vísir að höfn og væri  því vel við hæfi 
að draga fram þá sögu á skemmtilegan hátt.
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Í útjaðri þorpsins
HafiðVegurGamli flugvöllurinn

þegar gengið hefur verið í gegnum þorpið blasir 
Súandafjörður við í öllu sínu veldi. Áhugavert er að 
horfa á fjörðinn og hið manngerða umhverfi sem 
eindurspeglast í þurrkaskúr við sjávarkantinn sem hefur 
verið haldið vel við.

Sömuleiðis er áhugavert að ganga upp í efri byggð 
þorpsins og skoða sig þar um. Þar má finna gamla 
flugvöllinn. Þegar hann er genginn á enda opnast 
fjörðurinn enn frekar og víðáttur hafsins mætir 
vegfarandanum.

Verkefni
Flugvöllurinn vekur upp ýmis hughrif og er spennandi að ganga hann til 
enda. Á einn eða annan hátt gæti verið áhugavert að draga fram 
fjarvíddina sem vegfarandinn upplifir á flugvellinum. Á myndinni hér til 
hliðar má sjá leikarann Cary Grant flýja undan flugvél í myndinni North by 
Northwest sem leikstýrt var af Alfred Hitchcock.

Við enda flugbrautarinnar væri upplagt að útbúa lítinn en 
fallegan áningastað.
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Bæta þarf aðgengi frá 
minnismerki upp á 
Hjallaveg.
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Hér væri hugsanlega 
sniðugt að koma fyrir litlum 
áningastað.



Göngutúr um Suðureyri
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Þorpið skiptist í grófum 
dráttum upp í tvo hluta. Þeir 
tengjast ekki vel og fyrir vikið 
virkar heildarmynd þorpsins 
sundurleit.

Góð leið til að styrkja 
heildarmynd þorpsins er að 
virkja höfnina og gera hana 
aðgengilegri. Það er 
jafnframt góð leið til að 
styrkja ímynd Suðureyrar sem 
sjálfbært sjávarþorp.

Við höfnina ætti að vera 
hægt að kaupa feskan fisk 
en einnig að að snæða 
sjávarrétti um leið og horft er 
yfir höfnina.

Vinna þarf með kantinn við 
hafflötinn, á nokkrum vel 
völdum stöðum, og ýta 
þannig undir þá upplifun 
sem felst í snertingu við hafið.

24

Miðlun sögu 
um fiskfinnslu á 
Suðureyri.



Verkefni á Suðureyri

Mikilvægt er að verkefni á Suðureyri hafi ímyndina um 
sjálfbært sjávarþorp að leiðarljósi. Hér að neðan eru 
þrjú megin verkefni sem þarf að vinna í þorpinu en í 
einhverjum tilfellum tengjast þau þó hvort öðru.

Suðureyri og höfnin
Eins og sjá má á síðunni til hliðar er höfnin vel til þess 
fallin að tengja saman tvo byggðarkjarna sem hanga 
ekki saman. Hún endurspeglar einnig best ímyndina 
um sjálfbært sjávarþorp. Mikilvægt er að huga að því 
hvort hægt væri að festa á legg starfsemi eins og sölu 
á ferskum fiski og veitingastað sem selur fiskrétti í 
nálægð við höfn og haf.

Kanturinn við hafflötinn
Annað stórt verkefni er að huga að snertifleti lands og 
sjávar. Á síðunni til hliðar er stungið upp á þremur 
stöðum þar sem væri áhugavert að virkja kantinn. 

Mikilvægt er að vanda vel til við hönnun áður 
en farið er af stað með framkvæmdir. Þetta verkefni 
er jafnframt hægt að vinna í skrefum en þá er 
mikilvægast að byrja á aðstöðu við lónið, þar sem 
þorskum er gefið að borða, enda er hér um að ræða 
sérstöðu sem er engu lík.

Miðlun sögu um fiskvinnslu á Suðureyri
Þessu verkefni er nánar gerð skil á bls. 19. Þetta 
verkefni á er nokkuð gott og getur styrkt ímyndina um 
sjálfbært sjávarþorp.

Önnur verkefni
Margar góðar hugmyndir hafa komið frá íbúum 
Suðureyrar sem geta tengst verkefnum hér að ofan. 
Það er mikilvægt að safna þessum hugmyndum 
saman og gefa þeim gaum.
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