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Heimasíður á 0 krónur!
Vertu þinn eigin vefstjóri og fáðu staðlaða vefsíðu, netverslun eða bókunarsíðu án stofngjalds
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Velkomin til Vestmannaeyja
...þar sem lífið er yndislegt
Seinustu ár hafa Vestmannaeyjar verið
að fara í gegnum krappa öldudali. Nú eru
vísbendingar um að þeir erfiðleikar séu að
mestu að baki. Eftir stöðuga íbúafækkun í
næstum tvo áratugi hefur íbúum nú fjölgað
4 ár í röð. Vestmannaeyjar eru því í dag
næst fjölmennasti þéttbýliskjarni Íslands,
utan suðvestur hornsins.

búa við hótanir misvitra stjórnmálamanna
Í Vestmannaeyjum nýtur fólk nándar
um að fyrirtækin verði svipt tækifærum og hvert við annað. Mannlífið er hlaðið
þar með samfélögin þessu lífsviðurværi.
glaumi og gleði þar sem áhersla er lögð
Vestmannaeyjar eru helsta náttúruperla á að maður sé manns gaman. Samstaða
landsins og það er ekki að ástæðulausu sem íbúa er óviðjafnanleg og einstaklingurinn
þær hafa verið kallaðar “Kaprí norðursins”. mikilvægur. Þegar þörf er á leggjast
Þær eru paradís barnafjölskylda enda bæjarbúar allir á árarnar og velgengi eins
uppeldisskilyrði og þjónusta með því sem íbúa er fagnað af öllum, enda njóta allir góðs
Eftir
erfiðar
hagræðingaraðgerðir best gerist. Skólastarf er í miklum blóma, af.
stendur sjávarútvegur nú fastari fótum í íþrótta- og tónlistarlíf óviðjafnanlegt, aðgengi
Á seinustu árum hafa Eyjamenn
Vestmannaeyjum en nokkurn tímann áður. að tómstundum ríkulegt og þannig mætti verið í stórsókn á nánast öllum sviðum
Staða fyrirtækja er einstaklega sterk enda áfram telja. Atvinnuleysi er nánast ekkert samfélagsins. Í farvegi er mikil efling á sviði
hefur stjórnendum þeirra borið gæfa til að í Vestmannaeyjum heldur vantar þvert á Háskólastarfs bæði með aukinni þjónusta
fjárfesta í sóknarfærum. Vestmannaeyjabær móti fólk í fjölmörg störf. Húsnæðisverð er við fjarnámsnema sem og vísindastarf.
er stoltur af því að vera öflugasti útgerðabær enn tiltölulega hagstætt þótt blessunarlega Með stórkostlegum samgöngubótum hefur
á landinu og ætlar sér að halda þeirri stöðu um hafi það hækkað verulega á stuttum tíma. Í orðið mikill uppgangur í ferðaþjónustu
ókomin ár. Því skiptir það miklu fyrir byggð í stuttu máli sagt, má segja að lífsgæði fólks og og ljóst að Vestmannaeyjar eru nú einn af
Eyjum, eins og svo víða á landsbyggðinni, að aðstæður til að reka fjölskyldu séu eins og fjölsóttustu ferðamannastöðum á Íslandi.
sátt ríki í kringum þessa atvinnugrein. Helsta best verður á kosið hér í Vestmannaeyjum, Hér mætti lengi áfram telja upp sóknarfæri
ógn byggðar í Vestmannaeyjum, eins víðar í þar sem lífið er yndislegt.
og áhugasamir hvattir til að leita sér
sjávarbyggðum, er að íbúar þurfi stöðugt að
upplýsinga hjá Vestmannaeyjabæ.
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Glæsilegur sundlaugagarður
þar sem allir njóta sín
Í lok maí á síðasta ári var opnað glæsilegt
útisvæði við sundlaugina í Íþróttamiðstöð
Vestmannaeyja og þykir svæðið eitt
hið glæsilegasta á landinu. Sérstaða
útisvæðisins er sú að mikil áhersla var
lögð á að hanna svæðið með tilliti til sögu
og menningu Vestmannaeyja og er svæðið
m.a. að hluta klætt með hraungrýti. Strax
við opnun var ljóst að svæðið myndi njóta
mikillar hylli yngstu kynslóðarinnar en
fljótlega kom í ljós að þeir eldri létu sitt
ekki eftir liggja í rennibrautunum.

á, körfuboltaspjald, sveppur og vatnsstútar
fyrir yngstu börnin sem mynda allt að tólf
bunur í nokkra metra hæð.
Hefur þú rennt þér niður Dufþekju?
Þrjár rennibrautir eru á útisvæðinu og
bera þær allar örnefni frá Vestmannaeyjum.
Eldfell er rennibraut sem myndar
hraunfoss úr vatni en rennibrautin liggur á
uppbyggðu eldfjalli og er þessi rennibraut
ætluð yngstu gestum sundlaugarinnar.
Rennibrautin Stórhöfði er þreföld, bein og
hröð rennibraut sem er rúmlega 20 metra
löng. Dufþekja er glæsileg trampólínbraut
þar sem gestirnir renna sér í gegnum dökka
túpu og skjótast svo út á trampólínið og
skoppa þaðan út í laugina. Rennibrautin
hefur svo sannarlega slegið í gegn hjá
gestum sundlaugarinnar.

Á útisvæðinu eru tveir flísalagðir
heitapottar og einn stór flísalagður
nuddpottur og er hann þannig staðsettur
að auðvelt er fyrir foreldra að fylgjast með
börnum við leik. Einnig er stór sólbaðslaug
tengd við leiklaugina og er gott að liggja þar
og sleikja sólina og slappa af. Í leiklauginni
Ef þú ætlar að heimsækja Vestmaner glæsilegur klifurveggur sem hannaður
var eftir útlínum Heimakletts og eru tvö naeyjar þá er útisvæðið eitt af þeim stöðum
erfiðleikastig í honum. Í leiklauginni er sem að þú ættir að heimsækja.
einnig eyja sem krakkarnir geta rennt sér

Eldheimar eða Pompei norðursins
í Vestmannaeyjum hefur mikið
aðdráttarafl fyrir bæði innlenda
og erlenda ferðamenn.
Síðast liðin ár hefur verið unnið
að því að grafa upp gosminjar frá
Vestmannaeyjagosinu 1973. Í gosinu
fóru um 400 hús undir hraun. Alveg frá
fyrstu árunum eftir gosið hafa verið uppi
hugmyndir um að grafa upp hluta þeirra
húsa, sem voru undir ösku. Vitað var að
allt sem hraunið fór yfir gjöreyðilagðist, á
meðan að menn höfðu ástæðu til að ætla að
undir öskunni væru húsarústir sem væru
nógu heillegar til að vera þess virði að
grafa þær upp. Ætlunin var aldrei að gera
upp húsin heldur að grafa upp rústirnar
og láta þær kalla fram minningar um

Heimaeyjargosið og þá miklu eyðileggingu opið og til sýnis á öllum stigum. Nú þegar
sem varð á heimilum fjölda manns.
er hægt að ganga Gerðisbraut og Suðurveg
Uppgraftarverkefnið gengur út á að og sjá hluta af 4 húsum. Innan skamms
grafa upp hús sem stóðu við Suðurveg sem kemur svo að því að hægt verður að fara
lá við rætur Eldfells. Þetta er gríðarlega inn í eitthvað af húsunum og sjá hlutina
spennandi verkefni, sem hlotið hefur sem fólkið skildi eftir, en þessi hús fóru
heimsathygli. Fyrirhugað er að í fyllingu á kaf í ösku á fyrstu dögum gossins og því
tímanns rísi gosminjasafn eða einskonar voru margir, sem gátu ekki tekið með nema
það allra nauðsynlegasta. Það veður því
þorp minninganna.
verulega spennandi að fylgjast merð þegar
Það tekur auðvitað langan tíma að koma kemur að því að hægt verði að fara inn í
upp svona safni. Verkefnið er enn í vinnslu húsin og sjá muni sem þar hafa geymst í
og verður það næstu árin. Ólíkt öðrum nær fjóra áratugi.
söfnum í byggingu þá er uppgraftarsvæðið

Heimilislegt og notalegt

kaffihús í hjarta

Vestmannaeyjabæjar

Súpa og brauð alla daga.
Ylmandi vöfflur,
humarbrauðterta
sem er einstök á Íslandi,
rjómatertur, súkkulaðitertur
og margt fleira.
Frá 1. júní verða ýmsir
fiskismáréttir og pasta.
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Það er svo sannarlega kátt í Höllinni í eyjum
Einnig höfum við opnað Hallarlund á efri
hæð hússins, þar sem við bjóðum til dæmis
uppá fótbolta í beinni. „Viðtökurnar hafa
verið mjög góðar og allir þeir sem þangað
koma eru ánægðir og það skiptir mestu
máli“, segir Daddi. Markhópurinn sem átti
að leggja upp með í skemmtanahaldi þar var
25 ára og eldri en það hefur ekki alveg verið
að skila sér, þannig að þeir eru sveigjanlegir
með aldurinn enn sem komið er.

Kynningarblað um Vestmannaeyjar

Skötuselur í
kryddjurtaraspi með
rósmarínsósu ásamt
humar í tempuradeigi

Hvernig sjáið þið sumarið fyrir ykkur?
Það var mikið um gleði og skemmtilegheit Eruð þið með einhverjar sérstakar
þegar púlsinn var tekinn á þeim Einari Birni áherslur fyrir ferðamenn?
Árnasyni og Bjarna Ólafi Guðmundssyni.
„Sumartíminn er alltaf gríðarlega stór
Saman reka þessir eðalpeyjar Höllina. Einar
hjá okkur og einbeitum við okkur einna
Björn rekur veisluþjónustu Einsa Kalda og
helst að hópum“, segir Einar. Það eru alltaf
Daddi rekur einu Segway hjólaleiguna á
fastir punktar hjá þeim og má þar nefna;
landinu. Sjaldan er lognmolla þar sem þeir
Shellmótið, Pæjumótið og Goslokahátíðina.
tveir koma saman.
Þeir bjóða til dæmis uppá flottan matseðil
Hver er Einar Björn (Einsi kaldi)?
á Goslokunum og hefur aðsóknin farið ört
Einar Björn Árnason er fæddur og vaxandi þá helgi. Þjónustulundin er ríkjandi
uppalinn eyjapeyi. Hann ólst í rauninni hjá þeim Hallarmönnum og er Einar fljótur
upp í faginu hjá Grími Gíslasyni kokki og að bæta við að það sé hægt að hringja
vann þar í nokkur ár áður en hann fór út í og athuga með hvað sem er. Þeir eru í
sjálfstæðan rekstur. Einsi kaldi er þekktur miklu samstarfi við Viking tour, Ribsafari
fyrir að elda frábæra fiskrétti og að notast og Golfskálann og fagna samstarfinu við
við gæða hráefni sem veiðist að mestu hérna ferðaskrifstofuna Vestmannaeyjar travel.
í kringum eyjarnar. Sjávarréttar-hlaðborðin „Við viljum vinna sem mest með öllum
eru margrómuð fyrir afgerandi gæði. Einnig ferðaþjónustuaðilum hérna í Eyjum og
sérhæfir hann sig í allskyns veislum, út í bæ hefur aðsóknin tekið góðan kipp uppá
sem og uppí Höll, enda núna kominn með síðkastið, sem er vel“, segir Daddi.

fyrir fjóra
• 600 g skötuselur, skorinn í steikur
• lítið búnt af basilíku, kóríanderog
steinselju
• brauðrasp, ferskt eða t.d. Panko (fæst
í Sælkerabúðinni á Suðurlandsbraut) (alls
ekki Paxo!)
• smá mjólk, hveiti og eitt egg til að
velta upp úr
• jómfrúrólífuolía
• salt og pipar
• 12 humarhalar
• börkur og safi úr 1 lime
• hveiti
• Rósmarínsósa:
• 3 ferskir rósmarínstönglar
• 1/2 l kjúklingasoð eða kraftur
• 1 peli rjómi
• hvítvínssletta
• maldonsalt
• Til skrauts:
• 4 kokteiltómatar og basilíkulauf

þrjá sali sem hægt er að nýta sér.

Þeim finnst eyjan okkar kjörinn staður
fyrir alls kyns hópa þar sem hún er lítil og
aðgengileg. Hérna eru stuttar vegalengdir
og því auðveldlega hægt að gera sér
frábæran dag í þessari náttúruperlu sem
Eyjarnar eru. Hvað þá ef stoppað er heila
helgi. „Við bjóðum uppá einstakt útsýni og
Núna voruð þið að klára að setja hvetjum alla til að koma og kanna hvað við
Höllina í nýjan búning, hver voru helstu getum gert fyrir þá“, segja Daddi og Einar
markmiðin bakvið þessar breytingar og að lokum.
hvernig hafa viðtökurnar verið?

Takið humar úr skel
og látið marinerast
í 15 mín. í limeberki
og limesafa. Útbúið
tempuradeig með því
að hræra saman hveiti
og sódavatni (má líka
nota bjór) og smá salti
þar til úr verður frekar
þunn blanda sem loðir
samt vel við fiskinn.
Setjið basilíku, kóránder og steinselju
í mixara og blandið svo saman við rasp.
Veltið skötuselsteikum upp úr hveiti og svo
egg og mjólk sem hrært hefur verið saman.
Síið mesta vökva af fiski áður en honum
er velt upp úr kryddjurtaraspinum. Steikið
á pönnu uppúr jómfrúrólífulíu á báðum
hliðum í skamma stund.
Á
meðan
skötuselurinn
steikist
djúpsteikið þá humarhalana í vænu magni
af jómfrúrólífuolíu í örskamma stund eða
þar til deig er fallega gyllt. Takið uppúr og
leggið á eldhúspappír og látið mestu fitu
leka af.
Sjóðið saman vatn og hvítvínsslettu
ásamt hvítlauksgeira og hellið yfir
kúskús og eldið eftir leiðbeiningum á
pakka. Eldunartími kús kús er mismunandi
eftir grófleika og vökvamagnið sem
þau eru elduð í.

Aðalmarkmiðið var að skipta Höllinni
niður í smærri einingar til að geta tekið á móti
hópum af öllum stærðum og gerðum. Við
erum búnir að útbúa stórbrotinn útsýnissal
þar sem við stefnum á bjóða uppá glæsileg
sjávarréttahlaðborð. „Hugmyndin var að
bjóða uppá sjávarréttahlaðborð daglega
en eins og staðan hefur verið í samgöngumálum þá höfum við farið rólega í það“,
segir Einar Björn.

Rósmarínsósa:
Steikið lauf af tveimur rósmarínstönglum
í smjöri og hellið svo 1/2 lítra af
kjúklingasoði eða góðum krafti yfir ásamt
hvítvínsslettu og sjóðið niður um helming.
Bætið þá pela af rjóma saman við og
látið létt sjóða í um 5 mín. Bætið þá smá
maldonsalti saman við.
Komið einni skötuselssteik fyrir á
hverjum diski og raðið humarhölum ofan á
eða í kring og kús kús við hliðina á og berið
sósuna fram með í sósuskál.

Hver er Bjarni Ólafur (Daddi diskó)?
Daddi er líka uppalinn í eyjum. Hann
flutti um tíma svolítið á milli lands og
eyja en getur einfaldlega ekki slitið sig frá
æskuslóðunum og segist núna alfluttur á
eyjuna fögru. Fjölskyldan hans er jafnhrifin
og hann af Eyjum, þannig að allir vinna.
Daddi kemur mest að skemmtanahaldinu
í Höllinni og er þekktur fyrir að bjóða
uppá mikinn fjölbreytileika enda í góðum
tengslum við skemmtikrafta eftir störf sín
í höfuðborginni. Einnig sér hann um að
reka Segway hjólaleigu og ætlar að bjóða
uppá túr með leiðsögumanni í sumar, sem
mun taka 30-40 mínútur. Stefnan er tekin á
að bjóða uppá ferðir á klukkustundafresti.
Hægt er að senda allar fyrirspurnir á daddi@
hollin.is og hafa samband við Emmu í síma:
862-6818.
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Hvar er best að fylgjast með ykkur og
hafa samband við ykkur?
Heimasíðurnar hjá þeim eru: www.
hollin.is og www.einsikaldi.is. Geyma þær
allar helstu upplýsingarnar sem fólk þarf á
að halda. Einnig er hægt að finna Höllina í
Vestmannaeyjum á Fésbókinni (Facebook).
Netföng: Daddi – daddi@hollin.is,
Einar Björn – einsikaldi@internet.is
Símar: Daddi – 896-6818 og Einar Björn
– 698-2572.
Eyjan er kjörin staður fyrir alls kyns hópa

Meðlæti:
• 1 pakki kúskús
• hvítvínssletta
• 1 hvítlauksgeiri

Kynningarblað um Vestmannaeyjar
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Lífið er yndislegt á Þjóðhátíðinni í eyjum
Frá árinu 1874 hafa eyjamenn
haldið upp á Þjóðhátíðina en
upphafið má rekja til þess að
eyjamenn komust ekki upp
á fastalandið í þúsund ára
afmælisfagnað
þjóðarinnar
á
Alþingi. Eyjamenn vildu fagna eins
og aðrir og ákváðu þess vegna
að halda sína eigin Þjóðhátíð í
Herjólfsdal og voru þar saman
komnir um 400 eyjamenn. Reistu
þeir tjöld við tjörnina og hlóðu
mikið veisluborð úr torfi, flutt var
minni konungs, minni Íslands og
minni Jóns Sigurðssonar og hleypt
var úr fallbyssuskotum. Eftir að
vita á sinni þjóðhátíð. Eftir sameiningu var
formlegri dagskrá var lokið hófst
dansleikur undir berum himni sem stóð fram það besta tekið úr hvorri hefði og í ár verður
enn haldið áfram að byggja upp aðstöðu fyrir
undir miðnætti.
bæði gesti og tónlistarfólk í Herjólfsdal. Á
Áframhaldandi
uppbygging
á
síðasta ári var byggð varanleg söluaðstaða í
mannvirkjum í Herjólfsdal
Herjólfsdal ásamt klósettaðstöðu sem notuð
Íþróttafélögin Þór og Týr skiptust á til var sem undirstaða fyrir „stóra sviðið“. Í
ársins 1996 að sjá um að halda Þjóðhátíðina en ár á að gera enn betur og byggja varanlegt
eftir það sameinuðust íþróttafélögin í ÍBV og „stóra svið“ sem mun spara ÍBV mikinn tíma
hefur ÍBV séð um þjóðhátíðina frá þeim tíma. í undirbúningi þjóðhátíðarinnar og jafnframt
Þór og Týr höfðu hvor sína hefðina varðandi verður öll aðstaða fyrir tónlistarfólk og
mannvirki í dalnum, Þórararnir settu ávallt upp skemmtikrafta til fyrirmyndar.
myllu á meðan Týrarar voru með glæsilegan

Sjarmi hátíðíðarinnar er í
hefðunum
Þó svo að dagskrá Þjóðhátíðar
breytist ár frá ári þá eru
eftirminnilegustu viðburðirnir í
augum marga þjóðhátíðargesta
þeir sem hafa verið partur af
þjóðhátíðinni ár eftir ár. Brennan
á Fjósakletti , flugeldasýningin á
laugardeginum, brekkusöngur og
blys á sunnudagskvöldi þar sem
að saman eru komnir í brekkunni
í
Herjólfsdal
fleiri
þúsund
Þjóðhátíðargestir og syngja saman.
Hvítu tjöldin eru svo sér kapituli
fyrir sig þar sem að eyjamenn flytja
búferlum inn í Herjólfsdal með koffort, sófa
og annað sem þarf til í þjóðhátíðartjaldið.
Og ekki má gleyma þjóðhátíðarlögunum sem
hafa gefið hátíðinni sinn sjarma frá árinu 1933.
Allt þetta gerir þjóðhátíðina að mest sóttu
útihátíð á Íslandi ár hvert.
Þjóðhátíð er fyrst og fremst fjölskylduhátíð
í háum gæðaflokki. Þar er gleðin ríkjandi
afl, þar er kynslóðabilið brúað. Engin önnur
útihátíð á sér sögulegri rætur en Þjóðhátíðin
í eyjum enda hefur hún aldrei fallið niður,
hvorki vegna veðurs eða náttúrhamfara!

Verslaðu í afslöppuðu umhverfi
Við opnun Landeyjahafnar á síðasta ári opnaðist sá möguleiki að skreppa í dagsferð til Vestmannaeyja og hafa
fjölmargir þegar nýtt sér það. Verslunarferð til Eyja er orðin að raunhæfum kosti og hafa gestir eyjanna notið
þess að versla í þeim fjölmörgu verslunum sem í Eyjum eru. Fatnaður, heimilistæki, handverk og margt ﬂeira
er í boði í þeirri fjölbreyttu verslunarﬂóru sem Vestmannaeyjar hafa uppá að bjóða ásamt því að í Eyjum eru
fjölmörg kaﬃhús og veitingastaðir þannig að engan þarf að svengja.
Í eyjum er hægt að versla í afslöppuðu umhverﬁ og úrvalið og verðin eru þannig að það er vel þess virði að
skella sér í verslunarferð til Eyja.

Félag Kaupsýslumanna
í Vestmannaeyjum

7

Þar sem lundinn er ljúfastur fugla

Kynningarblað um Vestmannaeyjar

Þjóðhátíðin:

Sjóstöng um hvítasunnuna:

Þjóðhátíðin í eyjum er stærsta útihátíðin á hverju
ári um verslunarmannahelgina. Hvítu tjöldin, brennan,
flugeldasýningin og brekkusöngurinn eru fastir liðir ásamt
því að landslið skemmtikrafta mætir ár hvert. Þjóðhátíðin
í eyjum er eitthvað sem allir þurfa að prufa hið minnsta
einu sinni á lífsleiðinni. Í ár verður þjóðhátíðin haldin frá
29.júlí til 1.ágúst.

Frá árinu 1984 hefur Shellmótið verið eitt
stærsta fótboltamót sumarsins á Íslandi en þá
koma saman yfir 1200 strákar í 6.flokki til þess
að keppa í fótbolta og njóta þess sem eyjarnar
hafa upp á að bjóða. Á yfir 5 dögum eru spilaðir
yfir 500 fótboltaleikir ásamt því að strákarnir
fara í bátsferð, rútuferð og kvöldvaka er haldin.
Shellmótið er ævintýri útaf fyrir sig bæði fyrir
keppendur, þjálfara og foreldra. Í ár er byrjar
Shellmótið 22.júní og stendur yfir í 5 daga.

Sjóstangaveiðifélag Vestmannaeyja, SJÓVE hefur haldið tveggja
daga sjóstangaveiðimót um hvítasunnuna nær óslitið frá árinu
1960. Hvítasunnumótin eru hluti af mótaröð sem haldin eru víða
um land og gefa stig til Íslandsmeistaratitils. Fyrir utan einstaka
náttúrufegurð á sjó við Vestmannaeyjar geta keppendur átt von á
að draga mjög stóra fiska og veiðast margar tegundir. Dæmi er um
að á einu hvítasunnumóti hafi veiðst allt að tólf tegundir fiska.

Árlegir viðburðir í eyjum

Shellmótið:

Þar sem lundinn er ljúfastur fugla
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Þrettándagleði ÍBV:
Þrettándinn hefur verið mikill hátíðisdagur
í Eyjum um margra ára skeið og heimsækja
eyjuna brottfluttir eyjamenn iðulega á þessum
tíma. Skemmtunin hefst með blysför jólasveina
ofan af Há en þaðan er haldið upp á malarvöllinn
í Löngulág þar sem Grýla, Leppalúði, álfar,
púkar og tröll bætast í hópinn við bálköst.
Skemmtuninni lýkur síðan með veglegri
flugeldasýningu.

Icelandair Volcano open:
Icelandair Volcano open er einstakt golfmót en mótið er haldið
ár hvert um goslokahátíðina. Mótið er það vinsælt að ræst er út
frá öllum teigum en í heildina eru þátttakendur um 180 talsins.
Að loknum leik er kylfingum síðan boðið upp á lunda, flatkökur
og annað tilheyrandi. Icelandair Volcano open er golfmót spilað
á gömlu eldfjalli þar sem vindáttin getur breyst án fyrirvara á
sömu holu. Það ætti að vera skylda fyrir alla kylfinga að spila
minnst einu sinni á þessu skemmtilega golfmóti.

Dagar lita og tóna:

Goslokahátíðin:
Goslokahátíðin er orðin fastur punktur í hátíðahaldi Eyjamanna
og hafa vinsældir hennar aukist ár frá ári. Skemmtileg dagskrá
nær yfir nokkra daga en hápunktur goslokahátíðarinnar er á
laugardagskvöldið þegar blásið er til skemmtunar í krónum í
Skvísusundi þar sem tónlistarmenn koma fram og hver syngur með
sínu nefi. Goslokahátíðin er haldin næstu helgi við 3. júlí en þann
dag árið 1973 var því opinberlega lýst yfir að eldgosinu væri lokið. Í
ár er goslokahelgin haldinn daganna 1. – 3.júlí.

Pæjumót TM:
Pæjumót TM í eyjum er eitt af fyrstu skipulögðu
knattspyrnumótum sem haldin voru fyrir stelpur á
Íslandi en fyrsta mótið fór fram árið 1990. Á Pæjumótinu
stigu margar núverandi landsliðkonur sín fyrstu skref
og eiga þær góðar minningar frá dvölinni í eyjum.
Í ár byrjar mótið 9.júní og er gert ráð fyrir því að
þátttakendur verði yfir 800.
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Lundaballið:
Lundaballið er haldið að hausti
ár hvert og er ballið uppskeruhátíð
lundaveiðimanna allra úteyja í kringum
Heimaey ásamt veiðimönnum í Ystakletti.
Veiðifélögin í hverri úteyju eða veiðistað
skiptast á að sjá um lundaballið og
leggja veiðimennirnir mikinn metnað
í ballið á hverju ári. Þar er boðið upp á
heimatilbúin atriði þar sem skotið er á
aðrar úteyjar og umsjónaraðilar mærðir.
Einnig er boðið er upp á glæsilegt
villibráðarhlaðborð og miðnætursúpu. Í
upphafi voru lundaböllin einungis fyrir
lundaveiðimenn en á síðustu árum hefur
lundaballið verið opið fyrir alla.

Sjómannadagurinn:

Dagar lita og tóna sem haldnir
eru árlega um hvítasunnuhelgina
er hátíð sem samanstendur
af bæði jazztónleikum sem og
myndlistarsýningu. Hátíðin byrjar
á föstudagskvöldi með opnun
myndlistasýningar
en
árlega
er valinn einn listamaður sem
sýnir verk sín á tónleikastað. Á
laugardags- og sunnudagskvöld eru
svo jazztónleikar og koma þar fram
margir af bestu tónlistarmönnum
Íslands. Ef að þú ert jazzáhugamaður
þá átt þú ekki að láta Daga lita og
tóna fram hjá þér fara.

Sjómannadagurinn hefur alla tíð skipað
stóran sess sem hátíðisdagur í Vestmannaeyjum
enda eyjarnar ein stærsta verstöð landsins.
Á föstudeginum er golfmót sjómanna en
áhafnar keppa einnig sín á milli í fótbolta. Á
laugardeginum fara svo hátíðarhöldin fram á
hafnarsvæðinu og er þá m.a. keppt í kappróðri,
koddaslag og fleiri greinum. Á sjómannadeginum
sjálfum er svo hátíðardagskrá við Landakirkju
og á Stakkagerðistúni.
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Langaði að gera eitthvað
nýtt og öðruvísi en allir aðrir
Sara Pálsdóttir er 27 ára eyjamær að
upplagi. Hún flutti til Bretlands 6 ára að aldri
og kom aftur til landsins eftir grunnskóla, þar
sem hún stundaði nám við Verzlunarskóla
Íslands. Þaðan lá leiðin norður á Akureyri
og nam hún þar viðskiptafræði með áherslu
á markaðsfræði og einnig ferðaþjónustu við
Háskólann á Akureyri. Lokaverkefni Söru
fjallaði um áhrif samgangna á ferðaþjónustu
í Vestmannaeyjum og kemur það sér að
góðum notum fyrir nýjasta verkefni hennar
hérna í Eyjum. Hún starfar sem þjónustustjóri í afgreiðslu Herjólfs og ætlar að opna
ferðaskrifstofuna Vestmannaeyjar Travel í
sama húsnæði þann 1.júní næstkomandi.
Hvað varð til þess að þú ákvaðst að opna
ferðaskrifstofu í Vestmannaeyjum?

Hvernig hafa viðtökurnar á hugmyndi
þinni verið?
„Það er ekki hægt að segja annað en að
viðtökurnar hafi verið frábærar frá öllum
þeim sem ég hef kynnt hugmyndina fyrir. Það
eru margir sem ætla að taka þátt og gera þetta
að veruleika með mér. Það var greinilega
komin mikil þörf fyrir ferðaskrifstofu hérna

Ný

í Vestmannaeyjum“, segir Sara. Hún er mjög
þakklát fyrir móttökurnar sem hún hefur
fengið.
Hvar er best að fylgjast með þér?
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Sara styðst við alla þá þjónustu hérna
í Eyjum sem hún getur mögulega nýtt sér.
Peyjarnir hjá Smartmedia hafa aðstoðað
hana við að koma heimasíðunni í loftið
og er best að fylgjast með henni á: www.
vestmannaeyjartravel.com og netfangið mitt
er spr@eimskip.is. Þar munu koma inn nánari
upplýsingar um helstu síma og þess háttar.
Hún stefnir á að hafa ferðaskrifstofuna opna
alla daga og um helgar. „Að sjálfsögðu verður
svo tekið tillit til álagstíma og þá verður lagt
upp með auðvelt aðgengi í gegnum síma“,
segir Sara.
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Kristín Ósk Óskarsdóttir

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl

„Mig vantaði eitthvað að gera, langaði að
gera eitthvað nýtt og öðruvísi en allir aðrir“,
segir Sara. Eins og aðrir sér hún fyrir sér að
þegar Bakkafjara kemst í gagnið af fullum krafti
muni ferðamannastraumurinn til Eyja aukast
verulega og þá verði tækifærin endalaus.
„Það sem mér fannst vanta, var skipulag
og samhæfing milli allra þjónustuaðila.
Aðalmarkmið mitt er að koma okkur á
kortið“, segir Sara. Ferðamannaiðnaðurinn
í Vestmannaeyjum býður uppá fjölmargt
og það tekur smá tíma að markaðssetja þá
auðlind. Þótt kostnaðurinn sé umtalsverður
þá er hún mjög bjartsýn á framhaldið.
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Hver eru helstu verkefnin þín?
„Líta má á fyrirtækið sem bæði
upplýsingamiðstöð fyrir gesti en einnig
sem ferðaskrifstofu sem veitir aðstoð við
skipulagningu ferða og veitir ráðleggingar“,
segir Sara. Takmarkið er að verða
tengill aðkomufólks við þjónustuaðila í
Vestmannaeyjum og að einfalda hlutina
fyrir bæði ferðamenn og ferðaþjónustuaðila.
Það skortir svolítið á samvinnu en þetta
er allt að koma. Það sjá allir þörfina og
möguleikann. Það þarf meira skipulag og
markaðssetningu bakvið þetta allt saman.
„Fyrir ferðaþjónustuaðilana hérna í Eyjum,
er þá komin miðstöð sem leggur áherslu á
að koma sem flestum ferðamönnum til Eyja
allan ársins hring sem og að sjá um alla
skipulagningu í kringum ferðirnar. Tekið
er á móti öllum mögulegum hópum, til
dæmis ráðstefnuhópum, saumaklúbbum,
íþróttahópum og svona mætti áfram telja“,
segir Sara.

fyrst og fremst ódýr
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opið virka daga kl. 11-19
Helgar kl. 11-18
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Ribsafari Ævintýraferðir

Ribsafari var stofnað 10. janúar
2010 og var hugmyndin sú að bjóða
uppá nýja möguleika í útsýnisferðum
um Vestmannaeyjar. Markmiðið er að
ferðamenn geti notið þeirrar náttúruperlu
sem Heimaey og aðrar eyjar í kring eru. Það
varð strax mikið að gera sem sýndi að það
var svo sannarlega markaður fyrir þessu.
Ribsafari eru með tvo báta, tuðrur, donut
(til að draga fólk í), bananabát, fallhlíf og eru
þeir einnig með allt sem kemur að sjónum,
meira að segja sjóstöng.
Hverjir starfa á bakvið Ribsafari?
Alma Eðvaldsdóttir og maðurinn hennar
Friðrik Stefánsson fóru fyrst út í þennan
rekstur tvö en þurftu fljótt að fá fleiri í lið
með sér. Í dag eru þau því í samstarfi með
Hilmari Nínon - Himma, Snorra Jónssyni,
Kristjáni Nínon, Hauki Haukssyni og Smára
Harðarsyni ásamt mökum þeirra.
Hver eru helstu verkefnin ykkar?
Við siglum mikið með túrista. Svo hafa
gæsanir og steggjanir verið mjög vinsælar
hjá okkur. Við erum mikið með grillferðir
og jafnvel óvissuferðir. Mottóið okkar er

Nú eruð þið komin með nýjan bát,
til að svara aukinni eftirspurn, hver er
munurinn á honum og þeim eldri?

Við keyptum bát sem hentaði betur undir
farþegaflutning og höfðum hann aðeins
stærri og öflugri í leiðinni. „Þetta er öflugasti
bátur sinnar tegundar á landinu, tvær 300
hestaafla utanborðsvélar. Samtals gera það
600 hestöfl og því enn meiri kraftur frá því
sem áður var“, segir Himmi. Þessi bátur er
tilvalinn fyrir spennufíkla sem eru að leita
sér af hundrað prósent adrenalín“kicki“!
Við erum alveg í skýjunum með hann og
er þetta virkilega skemmtilegur bátur. Við
munum svo áfram reka hinn bátinn, þar sem
eftirspurnin í fyrra var það mikil að ekki var
í rauninni: Hvað viltu – við reddum því!
hægt að sigla með alla.
„Gaman að segja frá því að nokkrum sinnum
Hvar er best að fylgjast með ykkur?
síðasta sumar þá vorum við með grillveislur
í Stafsnesi. Allt tekið með sem til þurfti og
Heimasíðan okkar er: www.ribsafari.is
svo grillaður til dæmis humar í óendanlega og eru skemmtilegar myndir þar inn á ásamt
fallegu útsýni. Það gerist ekki mikið betra einhverjum myndböndum. Einnig er hægt
og er það ógleymanlegt fyrir ferðamennina“, að finna okkur á Fésbókinni (Facebook)
segir Himmi.
undir nafninu: Ribsafari Ævintýraferðir.
Hvernig hafa viðtökurnar verið?
Netfang til að senda fyrirspurnir:
Þær hafa verið frábærar, alveg hreint info@ribsafari.is, Sími: 661-1810.
frábærar. Fólk sem kemur hingað er að
Hvað viltu? Við reddum því?
upplifa svo svakalega mikið. „Við erum búin
Ef fólk er að leitast eftir einhverri
að fá mikið hrós og þakkir frá viðskiptavinum
og það hvetur okkur að sjálfsögðu til að gera skemmtilegri afþreyingu þá er ferð
ennþá betur“, segir Himmi. Það er töluvert með Ribsafari klárlega málið. Við
um að skólahópar séu farnir að nýta sér klæðskerasníðum ferðirnar að hverjum
þetta og er það nýjung. Markhópurinn fer og einum, hvað sem það er, við græjum
því sífellt stækkandi og fyrirspurnirnar það. Jafnframt fögnum við samstarfinu
sem er að komast á hérna í eyjum við aðra
aukast sem er ekkert nema jákvætt.
ferðaþjónustuaðila, reynslan er farin að
Farið þið með einhverja reynslu frá sýna að með svona samstarfi séu okkur allir
síðasta ári inní sumarið?
vegir færir. „Þannig að hvað sem þú vilt –
Við erum orðin ansi sjóuð í að lesa í við reddum því“, segir Himmi að lokum
aðstæðurnar og það er kannski eitt besta kátur í bragði.
veganestið að hafa með sér í starfi sem
þessu.

Velkomin til Vestmannaeyja
Flug frá Reykjavík – aðeins 20 mínútur
Sigling frá Landeyjahöfn – aðeins 35 mínútur
Vestmannaeyjar hafa allt sem þar til að eiga ánægulegt frí.
Eitt glæsilegast sundlaugasvæði landsins var opnað á sl. ári.
Göngur á fjöll og söguslóðir eldgosa og Tyrkjaránsins.
Elsta og fjölbreyttasta fiska- og náttúrugripasafn Íslands er í Eyjum.
Í Vestmanneyjum er fallegur óvenjulegur golfvöllur og golfmót
um nær hverja helgi.
Framundan eru svo stórviðburðir sem enginn má láta framhjá sér fara s.s.
3.-5. júní
11.-12. júní
1.-3. júlí
29.-31. júlí

Sjómannadagshelgin
Jazzhátíð
Goslokahátíð
Þjóðhátíð

Breytt og bjartari Króna
Nýverið var verslunin Krónan opnuð
aftur eftir gagngerar breytingar innan
sem utan. Húsnæðið hefur verið málað
og verslunin sjálf endurskipulögð og
orðin rúmbetri fyrir vikið. Meðal annara
endurbóta er stækkun mjólkurkælisins og
hefur kælum og frystum verið skipt út fyrir
nýja. Aðstaða starfsmanna hefur verið bætt

til muna og öll kælitæki á vörulager verið
endurnýjuð.
Haft er eftir Kristleifi Guðmundssyni,
verslunarstjóra Krónunnar, að verslunin
sé bjartari og skemmtilegri eftir þessa
andlitslyftingu og að nýtt og betra skipulag
auðveldaði starfsmönnum jafnt sem
viðskiptavinum aðgengi um hana.

SUMARÁÆTLUN HERJÓLFS
Mánudaga-miðvikudaga

15. maí - 14. septermber

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

Frá Vestmannaeyjum

08.30

11.30

17.30

20.30

Frá Landeyjahöfn

10.00

13.00

19.00

22.00

Fimmtudaga-sunnudaga

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

Frá Vestmannaeyjum

08.30

11.30

14.30

17.30

20.30

Frá Landeyjahöfn

10.00

13.00

16.00

19.00

22.00

Básaskersbryggju | 900 Vestmannaeyjar
Sími 481 2800 | Fax 481 2991 | www.herjolfur.is

Kaffi- og veitingarhús

Upplýsingar um ferðir Herjólfs á stórhátíðum er að finna á heimasíðu Herjólfs: www.herjolfur.is

Eldbakaðar pizzur, hamborgarar, samlokur
og sérstakur hollustu matseðill

Aðal skemmtistaður Eyjanna.
Trúbadorar, DJ og táp og kæti allar helgar.
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Upplýsingamiðstöð ferðamála
Bárustíg 2, 900 Vestmannaeyjar
Sími 488-2555

tourinfo@vestmannaeyjar.is
www.vestmannaeyjar.is

Þar sem lundinn er ljúfastur fugla

Kynningarblað um Vestmannaeyjar

Kynningarblað um Vestmannaeyjar

Öflug loftbrú milli
lands og eyja

Alltaf gott

Þennan verður
þú að smakka...!

hinn landsþekkti Humarborgari
fæst aðeins á 900 Grillhús
- varist eftirlíkingar!

Þar sem lundinn er ljúfastur fugla

Gaujulundur

Í ágúst byrjun á síðasti ári hóf Flugfélagið
Ernir áætlunarflug sitt til Vestmannaeyja
eftir að Flugfélag Íslands hætti flugi til eyja
. Áður en Ernir hófu áætlunarflug réðst
flugfélagið í það að kaupa nítján sæta
skrúfuþotu sem sinna átti flugleiðinni.
Ráðgert var í upphafi að fljúga 2-3 á dag
yfir veturinn og 3-4 sinnum á dag yfir
sumartímann en ferðum hefur frekar verið
bætt við en hitt.
Fljúgðu til eyja í söguferð

Vestmannabraut 23 | s. 482 1000 | 900grillhus@gmail.com
Finndu okkur á facebook „900 Grillhús/Topppizzur“

Einn af 200 bestu golfvöllum Evrópu
Einn elsti golfvöllur landsins er
staðsettur
í
Vestmannaeyjum
en
Golfklúbbur Vestmannaeyja var stofnaður
4.desember 1938. Í upphafi var golfvöllurinn
staðsettur inni í Herjólfsdal á því svæði þar
sem Þjóðhátíðin fer fram í dag. Klúbburinn
var þar með sex holu völl og fljótlega var
byggt lítið klúbbhús. Í dag er golfvöllurinn
átján holur og af þeim átján holum eru
þrjár holur enn í notkun frá upprunalega
vellinum.

þá gömlu holurnar látnar halda sér sem
næst í óbreyttri mynd. Holunum sem bætt
var við völlinn liggja að verulegu leyti við
Hamarinn meðfram sjónum og reyna þær
vel á hæfileika kylfinga sem völlinn spila.
Stórbrotið landslagið nýtur sín vel og
völlurinn fellur vel inn í umhverfið þar sem
að bæði sjófuglar og mófuglar setja sterkan
svip á völlinn. Eitt þekktasta golftímarit
heims Golf Monthly valdi golfvöllinn einn af
200 bestu golfvöllum Evrópu og hefur mikill
Árið 1994 var ákveðið að stækka völlinn fjöldi erlendra blaðamanna og kylfinga
úr níu holu velli í átján holu völl og voru dásamað golfvöllinn í máli og myndum.

Golfferðir til eyja vinsælar
Á síðasta ári eftir að Landeyjahöfn var
tekin í notkun nýttu fjölmargir kylfingar það
af fastalandinu að fara í dagsferð til eyja og
spila golf. Svo vinsæll var völlurinn að bóka
þurfti með góðum fyrirvara rástíma en það
hafði ekki þekkst áður í eyjum.

Eitt af best geymdu leyndarmálum
Vestmannaeyja er fallegur lundur sem ber
heitið Gaujulundur. Það var um sumarið
1988 sem að hjónin Erlendur Stefánsson
og Guðfinna Ólafsdóttir ákváðu að hefja
þar uppgræðslu mitt í nýja hrauninu frá
eldgosinu 1973. Þegar þau höfðu fundið
sér góðan þá var hafist handa við að flytja
Ljósi punkturinn í samgöngum eyjanna mold og vatn á staðinn því lautin sem þau
Í öllum þeim hremmingum sem gengið völdu sér var full af vikri.
hafa yfir varðandi Landeyjahöfn og siglingar
þangað í vetur má segja að Flugfélagið Ernir
hafi verið eini ljósi punkturinn í samgöngum
eyjanna. Ernir hafa oft og tíðum bætt við
ferðum til að koma farþegum á milli lands
og eyja.
Flugfélagið Ernir býður upp á meira
en bara flugferð til eyja því að þú getur
einnig bókað hjá þeim flug og söguferð um
Vestmannaeyjar. Um dagsferð er að ræða
og fá farþegar leiðsögn um áhugaverða
staði á Heimaey. Farið er í rútuferð um
eyjuna og markverðustu staðir skoðaðir og
flugvélin bíður á meðan á flugvellinum.

Frá því að þau hjón hófu uppgræðslu í
Gaujulundi árið 1988 er búið að planta yfir
700 tegundum af plöntum í lautinni og m.a.
er búið að leggja vatnsleiðslu inn á svæðið.
Í dag er lautin einn vinsælasti komustaður
ferðamanna enda sjaldgæft að finna jafn
gróður sælan reit mitt í öllu hrauninu. Þeir
sem sleppa því að heimsækja Gaujulund
missa svo sannarlega af miklu.

Völlurinn er átján holu áskorun á
kylfinga því að hver hola er sérstök og
aðstæður geta verið fljótar að breytast.
Kylfingar ættu því ekki að láta golfvöllinn
í eyjum fram hjá sér fara vilji þeir reyna á
hæfni sína við skemmtilegar og krefjandi
aðstæður.

Verslaðu í afslöppuðu
umhverfi, svona pínu
„erlendis“.
Þú færð að vísu ekki virðisaukann
endurgreiddan, en að versla í Eyjum, er
svona eins og að versla í útlöndum, bara í
miklu afslappaðra umhverfi.

Upplifðu Vestmannaeyjar á nýjan og spennandi hátt

RIBSAFARI.IS

info@ribsafari.is sími: 661-1810
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Við opnun Landeyjahafnar á síðasta
ári opnaðist sá möguleiki að skreppa í
dagsferð til eyja og nýttu fjölmargir sér
þann möguleika. Margir hafa haft á orði
að úrvalið af verslunum og í verslunum
sé miklu meira en þeir hafi búist við, því
þetta er jú ekki stórt byggðarlag. Það sem
hinsvegar gerir það að verkum að úrvalið
er þetta mikið og þjónustustigið hátt, er
að Eyjamenn verða að sjálfsögðu að vera
sjálfum sér nógir, þeir fara ekki í næsta
byggðarlag til að ná í vöru eða þjónustu.
Fatnaður, heimilistæki, handverk og margt
fleira er í boði í verslunum í eyjum. Svo
má ekki gleyma öllum kaffihúsunum og
veitingastöðunum, en þeim fjölgaði mikið
og bjóða upp á talsvert breiða flóru í mat
og drykk

Í ÖRUGGA HÖFN
Siglingastofnun Íslands vinnur að auknu öryggi og velferð sjófarenda
og stuðlar að hagkvæmni í siglingum, sjávarútvegi og samgöngum.
Á meðal hlutverka stofnunarinnar eru rannsóknir á sviði siglingaog hafnamála, upplýsingakerfi um veður og sjólag, siglingavernd
og hafnarríkiseftirlit, undirbúningur og eftirlit við hafnir og sjóvarnir,
rekstur vita og leiðsögukerfis og veiting starfsleyfa til áhafna og útgerða.
Í einkunnarorðunum Í örugga höfn felst leiðarljós
og inntak starfs Siglingastofnunar Íslands.
Siglingastofnun Íslands hefur gefið út Sjómannabókina.
Í henni er fjallað um grunnþætti sjómennskunnar, viðfangsefni
sjómannsins, verklag og varúðarráðstafanir.
Sjómannabókin er aðgengilegt fræðslurit sem á erindi
til allra sjómanna. Bókin fæst hjá Siglingastofnun og helstu
bókaverslunum.

Þegar þú ákveður að kíkja í ísbíltúr til
Eyja og skreppa í sundlaugargarðinn, ekki
gleyma að kíkja í bæinn, það er ekki bara
úrvalið sem kemur á óvart, verðin eru líka
oft pínu „erlendis“.
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Veitingastaður
með rándýrt útsýni
Hafið við Eyjar er gjöfult

prófaðu sjávarréttahlaðborð Einsa kalda
Steikarhlaðborð :: Blönduð hlaðborð
Tveggja rétta :: Þriggja rétta :: Fjögurra rétta
Þín hugmynd?
Bjóðum stóra sem smáa hópa velkomna í Höllina til Einsa kalda.
Hafðu samband - við gerum þér tilboð.
Erum með salarkynni fyrir stóra sem smáa hópa.
Mjög góð fundaaðstaða með skjávarpa og/eða flatskjám.
Hafðu samband í síma 481-3200 (Höllin),
698-2572 (Einsi Kaldi), 896-6818 (Bjarni Ólafur)
Í tölvupósti: daddi@hollin.is eða einsikaldi@internet.is

