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     Aron Stefán Ólafsson
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ÁGRIP

Ísland hefur á undanförnum árum sannað gildi sitt sem vinsælt ferðamannaland. Sprottið hafa upp 
ferðamannastaðir víðsvegar um landið sem bjóða upp á fjölbreytta afþreyingu og mismunandi 
upplifun. Borðeyri í Hrútafirði hefur ekki alveg farið varhluta af þessari uppsveiflu í ferðaþjónustu, 
m.a. hefur verið komið upp gistiheimili þar á síðustu árum. 

Markmið þessa verkefnis er að gera Borðeyri að áhugaverðum ferðamannastað í Hrútafirði. 
Dregin eru fram þau atriði sem mikilvæg þykja við uppbyggingu góðs ferðamannastaðar og 
skoðað er hvernig skipulagðar ferðamannaleiðir geta haft áhrif á ferðavenjur fólks.

Til að koma auga á þau tækifæri sem felast í manngerðum og umhverfislegum staðarháttum á 
Borðeyri, fer fram ítarleg greiningarvinna en hún er lykillinn í góðum undirbúningi. Með því að 
draga saman niðurstöður greininganna er hægt að komast að því hver sérstaða staðarins er og 
markmiðið er að efla hana. 

Í lokin er lögð fram hönnunartillaga fyrir Borðeyri sem byggð er á greiningarvinnunni og 
þeim hönnunarforsendum sem kynntar hafa verið. Með tillögunni er leitast við að skapa 
aðlaðandi umhverfi sem veitir sérstaka upplifun. Þannig má auka aðdráttarafl Borðeyrar sem 
ferðamannastaðar á sama tíma og lífsgæði íbúa eru bætt.

Lykilorð: Borðeyri, ferðamannastaður, götumynd, saga, fjara og andi staðar. 
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INNGANGUR

MARKMIÐTILURÐ VERKEFNIS

Hugmyndin að verkefninu kviknaði í spjalli við Auði Sveinsdóttur 
landslagsarkitekt og brautarstjóra Umhverfisskipulagsbrautar. Við vorum 
í sameiningu að leita að hugmynd að lokaverkefni og fljótlega beindist 
athygli okkar að mínum heimaslóðum, þ.e.a.s. Hrútafirðinum. Samhliða 
því reyndum við að komast að því hvar áhugi minn og styrkleikar liggja 
í náminu. Komumst við að því að landslagsgreining og hönnun höfðuðu 
betur til mín en rannsóknarverkefni. Við Auður vorum sammála um að 
það væri fremur fátt í Hrútafirði sem vekti áhuga þeirra sem þar ættu 
ferð um og að flestir keyrðu í gegnum svæðið án þess að staldra við, 
nema þá í Staðarskála. Fórum við því að ræða það hvernig hægt væri 
að stöðva þetta gegnumstreymi og fá fólk til að stoppa í firðinum. 
Borðeyri barst fljótlega til tals sem áhugavert viðfangsefni og vorum við 
sammála um að þetta litla sögufræga þorp ætti alla möguleika á að verða 
áhugaverður áningarstaður ferðamanna. Hugmyndin um Borðeyri sem 
efnivið í lokaverkefni var spennandi og ekki skemmdi fyrir að vinna 
verkefni um sína sveit og vera þar með nokkuð kunnugur staðháttum. 
Borðeyri má muna fífil sinn fegurri og hefur á undanförnum árum orðið 
fyrir áhrifum hnignunar landsbyggðarinnar. Aukin aðsókn ferðamanna 
til Íslands hefur þó gefið landsbyggðinni ný sóknarfæri í atvinnu og 
þjónustugeiranum. Hvers vegna ætti Borðeyri vera undantekning í þeim 
efnum?

Megin markmiðið með þessu verkefni er að gera Borðeyri að 
áhugaverðum ferðamannastað í Hrútafirði. Til að ná meginmarkmiðinu 
þarf að takast á við eftirfarandi verkefni:

1.  Koma auga á þau tækifæri sem felast í manngerðum og   
 umhverfislegum staðarháttum á Borðeyri
2.  Efla anda staðar / sérstöðu Borðeyrar
3.  Setja fram hönnunartillögu fyrir Borðeyri

Verkefninu er ætlað að sýna fram á mikilvægi landslagsgreininga í 
upphafi skipulags og hönnunarvinnu. Með góðri greiningarvinnu er hægt 
að koma auga á sérstöðu Borðeyrar og þar með auðvelda ákvörðunartöku 
í framhaldinu. Við skipulagningu ferðamannastaðar er upplifun einn af 
mikilvægustu þáttunum sem huga verður að. Því er mikilvægt að átta sig 
á því hvaða upplifun er verið að sækjast eftir, áður en farið er af stað í 
gerð hönnunartillögu. Leitast verður við að skapa heilsteypt umhverfi á 
Borðeyri með áhugaverðum svæðum sem byggja á sérstæðri upplifun. 
Þannig mætti auka aðdráttarafl staðarins í augum ferðamannsins og um 
leið skapa eftrisóknarverðan stað til að búa á.
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GÖGN OG AÐFERÐIR

VINNUFERLI

GÖGN

Í upphafi vinnuferlisins átti ég fund með leiðbeinanda mínum. Var þá 
rýnt í gögn um svæðið og sett niður gróf afmörkun á athugunarsvæðinu. 
Sú ákvörðun var tekin strax að best væri að vinna með skýrt afmarkað 
svæði, sem ekki væri of stórt og svo hægt væri að hafa góða yfirsýn yfir 
verkið. Fljótlega var haft samband við byggingarfulltrúa sveitarfélagsins 
Húnaþings vestra og frá honum fengin vector-grunnur af svæðinu. Þá 
má segja að greiningarvinnan hafi farið af stað, haft var samband við 
heimamenn til að grennslast fyrir um sögulegar heimildir og viðbrögðin 
létu ekki á sér standa. Fengin var að láni mappa sem hafði að geyma 
mikið af skrifum og myndum um sögu Borðeyrar, og kom hún að mjög 
góðum notum. Sendir voru spurningalistar á nokkra íbúa og rekstraraðila 
ferðaþjónustu á svæðinu, þar sem m.a. var spurst fyrir um veðurfar, 
rekstur ferðaþjónustu og hegðun ferðamanna á svæðinu. Heimamenn 
voru allir að vilja gerðir til að hjálpa til og svöruðu spurningunum 
skýrt og skilmerkilega. Fengnar voru vindrósir frá Veðurstofu Íslands 
fyrir næstu veðurathugunarstöð við Borðeyri og þær bornar saman við 
lýsingar heimamanna á veðurfari. Nokkrar vettvangsferðir voru farnar 
í  greiningarferlinu, til að öðlast betri mynd af staðháttum og taka 
ljósmyndir af svæðinu. Við landslagsgreininguna var m.a. stuðst við 
kenningar Kevin Lynch og svokölluð SWOT-aðferð notuð til að taka 
saman niðurstöður greininganna. Allar greiningar voru settar myndrænt 

fram, annað hvort með kortum eða ljósmyndum. Næsta skref  var að 
greina frá hönnunarforsendunum, sem m.a. voru byggðar á greiningunum, 
anda staðar og fordæmum. Þá hófst skissuvinna hugmynda, síðan nánari 
útfærsla á hönnunartillögunni og myndrænni framsetningu hennar.

Þau gögn sem notuð voru við vinnslu á þessu verkefni eru eftirfarandi:

• Bókin Image of the City eftir Kevin Lynch
 Bókin Andi Reykjavíkur eftir Hjörleif Stefánsson
• Rannsóknar verkefni um skilgreining ferðamannaleiða og   
 ferðamannavega gefið út af Vegagerðinni
• Leiðbeiningarit um uppbyggingu ferðamannastaða gefið út af  
 Ferðamálastofu
•  Handbókin um Aðgengi fyrir alla gefin út af     

 Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.
•  Vindrósir frá Veðurstofu Íslands
• Mappa með sögulegum heimildum um Borðeyri
• Svör heimamanna við spurnarlistum
• Ýmsar rafrænar heimildir
• Tölvuforrit: MicroStation V8i, ArcGIS, Adobe Illustrator   
 CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe InDesign CS6 og Google  
 SketchUp
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AÐFERÐIR

Kevin Lynch greining
Árið 1960 gaf skipulagsfræðingurinn Kevin Lynch út bókina The Image 
og the City, þar sem hann setti fram greiningaraðferð til að draga fram 
auðkenni borgarlandslags. Síðan þá hefur þessi aðferð verið kennd 
við Kevin Lynch og hafa margir skipulagsfræðingar og hönnuðir nýtt 
sér hana við vinnu sína. Þó að aðferðin hafi í fyrstu verið miðuð að 
borgarlandslagi, hefur hún nýst við greiningu á öðrum svæðum, svo 
sem minni þéttbýlum og óbyggðum. Aðferðin byggist á því að ákveðnar 
eindir eða svæði í manngerðu og náttúrulegu landslagi eru flokkuð niður 
og skilgreind (Lynch, 1960). Með þessu er hægt að sjá út hvaða svæði 
eru mikilvæg m.a. með tilliti til notkunar og uppbyggingar.  Niðurstaða 
greiningarinnar hjálpar þannig til við að ákvarða sérstöðu svæðis og 
hvað það er sem leggja skal áherslu á í skipulags- og hönnunarvinnunni. 
Flokkun landslagseinda er eftirfarandi:

Leiðir (e.Paths): geta verið hvers kyns umferðaræðar sem fólk notar til 
að komast leiðar sinnar, svo sem vegir, járnbrautarteinar, göngustígar, 
reiðleiðir og fl.

Mót (e.Nodes): er þeir staðir/svæði sem fólk mætist eða safnast saman á, 
t.d. gatnamót. Segja má að mót séu þyngdarpunktar sem eru mikilvægir 
þegar fólk ferðast um ákveðið svæði.

Kennileiti (e.Landmarks): er eitthvað sem er áberandi og þekkt í 
landslaginu, manngert eða náttúrulegt, t.d. kirkja, turn eða klettur. 
Kennileiti getur verið mikilvægt fyrir fólk til að rata eða staðsetja sig á 
ákveðnu svæði.

Jaðrar (e.Edges): eru þar sem mörkin milli svæða eru skýr, getur verið 
kantur eða skörp sjónræn skil.

Heildir (e.Edistricts): eru svæði sem eru einkennandi og hafa þar með 
skýrt auðkenni og svipmót.

SVÓT (e.SWOT)
Greiningaraðferðin SVÓT var þróuð af viðskiptamanninum Albert 
Humphrey á árunum 1960-70. Skammstöfunin SVÓT stendur fyrir 
styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri og var aðferðin í fyrstu notuð 
til að greina framangreinda þætti í rekstri fyrirtækja og viðskiptaverkefna 
(Tim Friesner, án árs). Þessi einfalda aðferð hefur síðan verið nýtt til 
greininga á hinum ýmsu sviðum m.a. á sviði landslagsgreiningar. 
Aðferðin nýtist vel til að taka saman niðurstöður margra greininga og 
þannig er hægt að fá góða heildar yfirsýn yfir mikilvægustu atriðin sem 
komu út úr greiningarvinnunni.
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Segja má að ritgerð þessi sé skipt upp í sex hluta. Í fyrsta hluta er greint 
frá tilurð og markmiðum verkefnisins. Í öðrum hluta er fjallað um 
vinnuferli verkefnisins, hvaða gögn voru notuð við vinnslu þess og hvaða 
aðferðum var beitt. Þriðji hluti fjallar um þá þætti sem eru mikilvægir í 
uppbyggingu ferðamannastaða, hugtakið ferðamannavegur er skilgreint 
og sýnd er hugmynd að ferðamannaleið þar sem viðfangsefnið, Borðeyri, 
er einn af áningarstöðum leiðarinnar. Í fjórða hluta er athugunarsvæðið 
kynnt og þær greiningar sem á því voru gerðar settar fram í texta sem og 
á myndrænan hátt. Fimmti hluti fjallar um þær forsendur sem unnið er 
eftir í hönnunartillögunni, svo sem anda staðar, aðgengi allra og innlend 
fordæmi. Sjötti og síðasti hluti fjallar svo um hönnunartillöguna, sem 
felur í sér nýtt skipulag fyrir Borðeyri sem miðar að ferðaþjónustu og þá 
eru niðurstöður verkefnisins einnig teknar saman.

Vinnuferlið, gögn og aðferðir

Ferðamannastaðir og ferðamannavegir

Athugunarsvæðið og greiningar

Hönnunarforsendur

Hönnunartillaga og niðurstöður

Tilurð og markmið

UPPBYGGING RITGERÐAR
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FERÐAMANNASTAÐIR

Á undanförnum árum hefur aðsókn erlendra ferðamanna til Íslands 
farið ört vaxandi og til marks um það var hlutfallslega mesta fjölgun 
ferðamann á Íslandi árið 2012, í evrópuríkjum. Þetta er niðurstaða 
skýrslu Evrópska ferðamálaráðsins sem tók saman fjölgun erlendra 
ferðamanna til Evrópuríkja, en fjölgunin á Íslandi nam tæpum 20% milli 
ára (Ferðamálastofa, 2013). Samhliða þessari þróun hefur verið mikil 
uppsveifla í ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðamannastaða um allt 
land.  Viðkomustaðir ferðamanna eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir 
og allir hafa þeir sín sérkenni sem ferðamenn sækjast eftir að upplifa. 
Árið 2011 kom út leiðbeiningarit um uppbyggingu ferðamannastaða, 
sem er ætlað að hjálpa þeim aðilum sem standa að ferðaþjónustu við 
skipulag og uppbyggingu á ferðamannastöðum. Að mati höfunda ritsins 
er upplifun á náttúru Íslands helsta aðdráttaraflið í ferðaþjónustunni, en 
auk hennar hefur samspil manngerðra og menningarlega þátta sitt að 
segja. Ætíð skal reyna að tryggja aðgengi og möguleika til jákvæðrar 
upplifunar á ferðamannastöðum.

“Til að bæta upplifun og stuðla að umhverfisgæðum þarf að 
huga að tengingum, áningarstöðum, grænu umhverfi, manngerðu 
umhverfi og atvinnumöguleikum” (Borghildur Sölvey Sturludóttir 
(verkefnastj.), 2011, 13).

Þegar skipuleggja á ferðamannastað skal lögð áhersla á góðan 

undirbúning og vandaða hönnun. Í undirbúningnum er nauðsynlegt að 
spyrja ýmissa spurninga, svo sem:

Hver eru einkenni lífríkis og jarðfræði svæðisins?
Hver er menning og saga svæðisins?
Hver eru einkenni landslags svæðisins?
Hver eru tækifærin?

Til að fá svör við þessum spurningum er hægt að nota mismunandi 
landslagsgreiningar, en allar hjálpa þær til við að skynja sérstöðu og 
einkenni svæðisins. Samstarf og samvinna margra aðila er mikilvægur 
þáttur í undirbúningsvinnunni og þar kemur þekking heimamanna 
á umhverfinu oft til góða. Næsti hluti skipulagsferilsins er hönnun 
svæðisins. Góð hönnun byggir á þeirri sérstöðu sem greiningarnar leiddu 
í ljós og kallar þannig fram hið sérstaka í náttúrulegu og manngerðu 
umhverfi svæðisins. Hönnuðurinn þarf einnig að huga að staðarvitund, 
vistvænni nálgun, aðgengi, öryggi og upplýsingaveitu í sinni vinnu 
til að skapa góðan ferðamannastað (Borghildur Sölvey Sturludóttir 
(verkefnastj.). 2011). 
Þetta undirstrikar mikilvægi góðrar greiningarvinnu, sem er nauðsynlegt 
hjálpartæki hönnuða sem annast hvers kyns skipulag, þar á meðal 
uppbyggingu ferðamannastaða. Annað sem vert er að skoða, er hvernig 
leið ferðamanna er milli áfangastaða víðs vegar um landið.
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FERÐAMANNAVEGIR

Hugmyndina um ferðamannavegi má rekja til ársins 1930, þegar 
landslagsarkitektinn Fredrik Law Olmsted kom að hönnun og skipulagi 
„Parkway“ í Bandaríkjunum. Á ferðalagi um svokallaða „Parkways“ er 
lögð höfuðáhersla á eftirsóknaverða upplifun af því fallega landsvæði 
sem leiðirnar liggja um. Í Mið-Evrópu hefur verið lögð meiri áhersla 
á menningarsjónarmið, þar sem vegurinn tengir saman áfangastaði 
sem hafa sögulegt og samfélagslegt gildi. Þar með eru áfangastaðir 
ferðamanna settir í víðara samhengi, þar sem þeir standa ekki sem stök 
heldur tengjast umhverfinu og verða hluti af stærri mynd. Norðmenn 
hrintu að af stað miklu átaksverkefni undir nafninu „Nasjonale 
Turistveger“ fyrir nokkrum árum, sem hafði það að markmiði að hvetja 
Norðmenn til að ferðast um eigið land og jafnframt að laða að erlenda 
ferðamenn. Þetta verkefni hefur unnið til margra viðurkenninga og vakið 
athygli um allan heim fyrir það hversu vel hefur tekist við hönnun og 
skipulag áningastaða á ferðamannavegum sem liggja um eftirminnilegt 
og fallegt landslag. Mikilvægur þáttur í þessu verkefni er samráð og 
samvinna vegagerðarinnar við sveitarfélögin og aðra hagsmunaaðila. 
Áhersla er lögð á aðkomu ferðaþjónustuaðila og heimamanna við mótun 
hugmynda og við hvern hluta verkefnisins er starfandi fagráð skipað 
arkitekti, landslagsarkitekti og listamanni (VSÓ Ráðgjöf, 2009).
Á Íslandi hefur lítið verið unnið eftir þessari hugmyndafræði í vegagerð. 
Af verkefnum hennar sem snúa að ferðaþjónustu, má helst nefna 
þétt net áningarstaða við þjóðvegi landsins. Mismikið er lagt í þessa 

áningarstaði og óhætt er að segja að við séum töluvert á eftir nágrönnum 
okkar í Noregi í gæðum þessara staða. Skortur er á beinu samráði við 
hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar í tengslum við nýframkvæmdir og 
forgangsröðun verkefna og skýrist það best á þeim athugasemdum 
sem berast frá þessum hóp við nýrri vegagerð. Athugasemdirnar snúast 
m.a. um rask á landslagi og náttúrufari, það að vegurinn þjóni ekki 
hagsmunum vegfarenda sem vilja ferðast um náttúruna í þeirri hægð og í 
þeim áföngum sem hentar ferðamönnum og einnig að ekki sé tekið tillit 
til sjónarmiða og hagsmuna ferðaþjónustunnar (VSÓ Ráðgjöf, 2009).

Mynd 1. Dæmi um áningarstað í norska verkefninu Nasjonale Turistveger
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Í rannsóknarverkefni sem VSÓ Ráðgjöf vann fyrir Vegagerðina árið 
2009 eru settar fram skilgreiningar annars vegar á ferðamannaleið og 
hinsvegar ferðamannavegi. Vinnuhópurinn komst að þeirri niðurstöðu 
að ferðamannaleið væri leið sem getur verið samsett af nokkrum vegum 
(vegnúmerum), hún tengir saman áhugaverða áfangastaði og opnar 
aðgengi að náttúru eða menningarverðmætum. Ferðamannavegur 
er aftur á móti þrengra hugtak en ferðamannaleið og gæti náð yfir 
ákveðinn veghluta innan ferðamannaleiðar. Ferðamannavegur er felldur 
og hannaður inn í landslagið. Á slíkum vegi er ferðamanninum gert 
kleyft njóta landslags og útsýnis. Með því að skilgreina ákveðnar leiðir 
í vegakerfi landsins sem ferðamannaleiðir, er hægt að stýra umferð 
ferðamanna að einhverju leyti og þar með mætti draga úr umferðarálagi 
t.d. á þjóðvegi nr.1. Athygli á minna þekktum leiðum og áhugaverðum 
stöðum ætti að aukast og ferðaþjónusta á jaðarsvæðum myndi sömuleiðis 
styrkjast (VSÓ Ráðgjöf, 2009).
Á Íslandi væri hægt að skilgreina fjölmargar leiðir utan þjóðvegar nr.1 
sem ferðamannaleiðir eða –veg. Á myndinni hér til hliðar er hugmynd að 
ferðamannaleið þar sem Borðeyri er einn af áningarstöðum leiðarinnar. 
Leiðin (rauð), sem er rúmlega 83 km löng, liggur um Bröttubrekku 
eftir Vestfjarðarvegi, við tekur síðan Laxárdalsvegur við afleggjarann 
að Búðardal. Leiðinn liggur því næst yfir Laxárdalsheiði niður í 
vestanverðan Hrútafjörð og þaðan eftir Innstrandarvegi að þjóðvegi nr. 
1 (svartur) við Staðarskála. Þessi ferðamannaleið tengir saman nokkra 
áhugaverða áningarstaði, svo sem Borðeyri, Búðardal og Eiríksstaði, á 
sama tíma og hún liggur um fjölbreytt landslag. 

Mynd 2. Kort sem sýnir mögulega ferðamannaleið á Vesturlandi
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ATHUGUNARSVÆÐIÐ

Inn af Húnaflóa liggur í suður einn af lengstu fjörðum landsins, 
Hrútafjörður. Næstu firðir við Hrútafjörð eru Bitrufjörður til vesturs 
og Miðfjörður til austurs. Hrútafjörður er um 36 km langur og 1-5 km 
breiður. Austanverður fjörðurinn var Staðarhreppur áður, en hann var 
hluti af sameiningunni árið 1998, þegar Húnaþing vestra var stofnað. Við 
vestanverðan fjörðinn var Bæjarhreppur, sem sameinaðist sveitarfélaginu 
Húnaþingi vestra árið 2012. Í hinum forna Bæjarhreppi, um 5 km frá 
botni Hrútafjarðar stendur sögustaðurinn Borðeyri (Landmælingar 
Íslands, 2012). Borðeyri tilheyrir landi bújarðarinnar Borðeyrarbæ,  en 
bæjarhús jarðarinnar standa um 3 km utar í firðinum en þéttbýlið (Georg 
Jón Jónsson, án árs).
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Mynd 3. Yfirlitskort sem sýnir hvar Borðeyri er staðsett á landinu

Mynd 4. Borðeyri í Hrútafirði
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Þegar Borðeyri hófst að byggjast reis byggð fyrst á svonefndum 
Borðeyrartanga, sem er lítil sand- eða malareyri. Borðeyrarvegur liggur 
fyrir framan byggðina á eyrinni og sunnan við eyrina er lítil vík. Aftan við 
byggðina  á eyrinni er  nokkuð brattur  melbakki og norður af honum er 
langur melur  sem  nefndur er  Borðeyrarmelur.  Vestan megin Borðeyrar-
melar er lítill lækur sem hefur í gegnum tíðina grafið sig niður og myndað 
dal sem nefndur er Lækjardalur (Sæmundur Guðjónsson, 1977). Dalurinn 
er nokkuð vel gróinn og þykir einkar skjólsæll. Mörk athugunarsvæðisins 
(rauði ferhyrningurinn á myndinni hér til hliðar) ná yfir eldri hluta 
þorpsins, neðsta hluta Lækjardals og syðsta hluta Borðeyramels.

Hlíðin austur af Borðeyrarmel er mjög brött og þar fyrir neðan er löng 
og mjó eyri sem kölluð er Austureyri. (Sæmundur Guðjónsson, 1977) 
Þessi eyri er að mestu ræktað tún en innarlega á henni er tjaldsvæði og 
þrjú hús. Tjaldsvæðið stendur nokkuð opið fyrir köldum norðan vindum 
og aðstaðan þar er fremur fábrotin. Ofarlega í Lækjardal er trjálundur 
sem kenndur er við Vigdísi Finnbogadóttur fyrrum forseta lýðveldisins. 
Í hlíðinni vestan víkurinnar er nýrri hluti þorpsins. Þar er að finna 6 
íbúðarhús, bifreiðarverkstæði, skólabyggingu og nýlegan sparkvöll. Rétt 
ofan við byggðina liggur Innstrandavegur, sem liggur vestur á strandir.

LEGA OG MÖRK ATHUGUNARSVÆÐIS

AÐLIGGJANDI SVÆÐI
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Mynd 5. Kort sem sýnir mörk athugunarsvæðisins og aðliggjandi svæði
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Mikið er til af rituðum heimildum um sögu Borðeyrar. Sú saga er nokkuð 
merkileg og fróðleg og er því ekki úr vegi að rýna í hana. Hér á eftir 
verður stiklað á stóru í sögu Borðeyrar.

Landnámið og Siglingar til  forna
Borðeyrar er fyrst getið í Vatnsdælasögu sem talin er vera rituð um árið 
1270 (Landnám Ingimundar gamla, 2009). Þar er greint frá könnunar- 
og landleitarferð Ingimundar gamla landnámsmanns og fylgdarliði hans 
norður í land vorið 891. Þegar Ingimundur kom að eyðifirði einum sá hann 
tvo hrúta hlaupa úr fjallinu og taldi hann því tilvalið nefnda fjörð þann 
Hrútafjörð. Áfram hélt för Ingimundar og fylgdarliðs út fjörðinn vestan 
megin þar til þeir komu að eyri einni og fundu þar nýrekið viðarborð. 
Eftir það kölluðu þeir eyrina Borðeyri og hefur það nafn haldist allt 
til dagsins í dag (Jón Marteinsson, 1964). Í öðrum fornum heimildum 
er Borðeyrar oft getið í sambandi við siglingar og farmennsku. Á 
þjóðveldisöld virðist mikið hafa verið siglt inn Hrútafjörð og þá hafa 
kaupmenn þess tíma reist búðir og haldið kaupstefnur á Borðeyri. Segja 
má að gott skipalægi og staðsetning gagnvart víðlendum nærsveitum 
hafi verið til þess fallið að Borðeyri þótti góður kaupstaður. 
Þegar þjóðveldið leið undir lok er talið að siglingar til Borðeyrar 
hafi orðið fátíðar allt fram að 14. öld. Þá fóru Hansakaupmenn og 

GREININGAR Á SVÆÐINU

SAGA BORÐEYRAR Englendingar, sem voru duglegir kaupmenn, að venja komur sínar 
til Borðeyrar. Þetta verslunartímabil stóð þó ekki lengi því árið 1602 
setti danska konungsvaldið á einokunarverslun á Íslandi og lítið bar 
á siglingum til Borðeyrar næstu 250 árin. Nú þurftu Húnvetningar og 
Strandamenn að sækja verslun annað, næstu kaupstaðir voru  Skagaströnd 
og Reykjafirði, en Hrútfirðingar sótt þó einkum verslun til Stykkishólms 
eða Búðarkaupstaðar. Það gefur því vel að skilja að á þessum tíma hafi 
verslunarferðir verið fólki langar og erfiðar, en það fór svo að lokum að 
árið 1845 var Borðeyri gert að löggiltum verslunarstað. Eftir það fóru 
hjólin að snúast á Borðeyri, lausaverslun hófst árið 1848 og á næstu 
árum sigldu nokkrir kaupmenn inn fjörðinn á hverju vori. Siglingar 
lausakaupmanna stóðu í 31 ár eða til ársins 1879, eftir það varð verslun 
föst á Borðeyri (Georg Jón Jónsson, án árs). 

Þáttur Péturs Eggertz
Á árum lausakaupmennskunnar settist maður að nafni Pétur Eggertz að 
á Borðeyri. Hann var athafnamaður mikill og var fyrstur til að hefja 
byggingarframkvæmdir og ræktun á eyrinni. Pétur hefur því réttilega 
verið nefndur faðir Borðeyrar. Í fyrstu byggði hann snotran torfbæ og 
seinna reisti hann stæðileg timburhús sem þjónuðu versluninni. Greint 
verður frá afdrifum þessara húsa og fleiri síðar. Pétur var ekki einungis 
afkastamikill í byggingarframkvæmdum heldur lét hann líka til sín taka 
í félags- og menntamálum. Til að mynda stofnaði hann Lestrafélag 
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Hrútfirðinga árið 1865 og þá hafði hann uppi hugmyndir um stofnun 
Alþýðuskóla á Borðeyri, sem þó aldrei komst til framkvæmda (Georg 
Jón Jónsson, án árs). Eitt helsta afrek Péturs var hlutdeild hans að stofnun 
Félagsverslunar við Húnaflóa árið 1870. Þetta félag, ásamt Gránufélaginu, 
var fyrsta tilraun bænda á Íslandi til að reka eigin innflutningsverslun 
og því er þetta merkilegur hluti af verslunarsögu og sjálfstæðisbaráttu 
Íslendinga. Félagsverslunin við Húnaflóa voru nokkuð stór samtök og 
náði félagssvæðið allt suður í Borgarfjörð, norður á Siglufjörð og vestur 
á Strandir. Pétur var kaupstjóri félagsins og sá um viðskiptin erlendis og 
flutning á vörum til Borðeyrar þar sem þær voru seldar. Árið 1871 þurfti 
félagsverslunin að hætta starfsemi sinni og var meginástæðan fyrir því 
vanskil félagsmanna (Steingrímur Steinþórsson, 1995).

Kaupmannaverslun, sauðasalan og  vesturfarar
Eftir að félagsverslunin leið undir lok flutti Pétur frá Borðeyri og 
verslunarhúsin gengu nokkuð ört milli kaupmanna eftir það. Árið 1878 
reisti kaupmaðurinn Valdimar Bryde nýtt verslunarhús á Borðeyri og 
þar með var kominn samkeppni um verslunina. Skipakomur voru tíðar 
og til er frásögn af því að fjögur kaupskip hafi legið í Borðeyrarhöfn á 
sama tíma. Það var síðan árið 1892 að maður að nafni Richard P. Riis 
hafði keypt öll verslunarhús og þar með var bara um eina verslun að 
ræða á Borðeyri. Riis var athafnamaður mikill og var hann m.a. fyrstur 
til að hefja fastaverslun á Hólmavík og Hvammstanga og þá byggði 
hann vandað sláturhús á Borðeyri sem starfaði lengi. Verslun á Borðeyri 
var rekin undir nafni Riisverslunar til ársins 1930 en þá var hún seld 

Kaupfélagi Hrútfirðinga og markaði það lok kaupmannaverslunar á 
staðnum (Georg Jón Jónsson, án árs). 
Annar merkilegur hluti af verslunarsögu Borðeyrar var útflutningur 
sauðfjár. Árið 1880 hóf maður að nafni John Coghill að kaupa íslenskt 
sauðfé til útflutnings og var Borðeyri ein helsta útflutningshöfn landsins. 
Fram til 1886 fór venjulega um 25-35 % þess fjár sem flutt var út, frá 
Borðeyri og nutu Húnvetningar mjög góðs af verslun Coghills. Því 
var seinna fleygt fram að þessi sauðasala hafi lagt grunnin að velsæld 
margra bænda í Húnavatnssýslu og það sé sömuleiðis skýring fyrir því 
að menntamenn um aldamótin 1900 hafi verið fleira úr Húnaþingi en 
víðast annars staðar á landinu (Steingrímur Steinþórsson, 1995).
Á tímum Vesturferða Íslendinga var Borðeyri mikilvæg útskipunarhöfn, 
þar fór fjöldi fólks um borð í skip, sem snéri aldrei aftur til síns heima. 
Árið 1883 biðu um 300 mans eftir skipi á Borðeyri í heilar sjö vikur. 
Fólkið hafði komið sér upp tjöldum allsstaðar þar sem þeim var 
niðurkomið og beið við lélegan kost og slæman aðbúnað. Aldrei kom 
skipið sem laskaðist á ís á Norðurfirði og var siglt til Englands eftir 
viðgerð (Georg Jón Jónsson, án árs).

Menningin og mannlífið
Þegar verslun stóð sem hæst á Borðeyri má ætla að margir hafi sótt 
staðinn og eyrin hafi verið einskonar samkomustaður þar sem fólk hittist 
á verslunarferðum sínum. Í frásögn Magnúsar F. Jónssonar bónda úr 
Miðfirði, þar sem hann segir frá verslunarferð til Borðeyrar um aldamótin 
1900, þá ungur drengur, eru margar skemmtilegar lýsingar af umhverfi 
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og mannlífi Borðeyrar þess tíma. Í augum Magnúsar var Borðeyri borg, 
eða eins og hann segir sjálfur:

„höfuðborg þriggja sýslna, sem var sterkur og óbilandi tengiliður 
milli fólksins og allrar veraldarinnar. Borgin var einsett húsaröð á 
sléttri eyri sunnanundir háum og fíngerðum mel, sem skýldi henni 
fyrir nístandi norðanáttinni...“ (Magnús F. Jónsson, 2001, 151).

Vinsælt var að sitja í brekkunni sunnan í melnum á sumarkvöldum og 
horfa yfir bæinn og höfnina. Magnús segir frá stóru torgi sem afgirt 
var af þremur húsum og girðingu götumegin, þar sem ferðamenn gátu 
búið upp á lestir sínar. Stafnar húsanna á eyrinni voru í beinni línu og 
sunnan við húsaröðina var breiðgata eða Boulevarð, slétt og hreinleg. 

Eftir breiðgötuninni var umferð allan ársins hring, en þó mest á haustin 
og vorin.

„Á kyrrum sumar kvöldum spásseraði þar fyrirfólkið í borginni 
en almúginn horfði á það með lotningu og aðdáun.“ (Magnús F. 
Jónsson, 2001, 153).

Á þessum tíma var stafandi Vertshús á Borðeyri, þar sem hægt var að 
kaupa veitingar og vín og einnig voru þar haldnir dansleikir. Flykktist 
þá að unga fólkið í firðinum og æskan og gleðin tók völd. Rekstur 
Vertshúsins var ekki mjög langlífur því ekki var grundvöllur fyrir 
rekstrinum eftir aðflutningsbann á áfengi var sett á árið 1912 og þremur 
árum síðar var sett algjört bann við sölu þess (Georg Jón Jónsson, án árs). 

Mynd 6. Saga Borðeyrar
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Mikil hátíðarhöld voru á Borðeyri 17. júní árið 1911. Ungmennafélagið í 
Hrútafirði sá um skemmtidagskrána sem að mestu fór fram á graseyrinni 
norðan við Borðeyrartangann. Mikið fjölmenni sótti hátíðina og hlýddi 
á ræður og söng, auk þess sem keppt var í sundi, glímu og kappreiðum 
(Jón Sigurgeirsson, 1979). Sundið fór fram í víkinni sunnan við þorpið. 
Þetta er þó ekki eina heimildin um sjósund í Hrútafirði, því árið 1937 
syntu þrjú ungmenni frá Gilsstöðum, austan megin í Hrútafirði, yfir 
fjörðinn til Borðeyrar um 1100 metra (Synt yfir Hrútafjörð, 1937, 27. 
ágúst).
Í minningarbrotum Böðvars Guðlaugssonar frá æskuárunum hans á 
Borðeyri kemur hann inn á mannlífið í þorpinu í kringum 1930. Segir 
hann að mannlífið hafi verið allblómlegt, þar sem haldið var uppi 

leikstarfsemi, og málfundir og skemmtisamkomur fóru fram öðru hverju. 
Íþróttir voru talsvert iðkaðar, þá aðallega knattspyrna og stundum voru 
tefldar símskákir við næstu kauptún. Þrátt fyrir kreppu á þessum tíma, 
fundu krakkarnir ekki mikið fyrir því, þar sem foreldrarnir reyndu eins 
og þeir best gátu að þyrma þeim við áhyggjum og öryggisleysi (Böðvar 
Guðlaugsson, 1989).

Brunar og setuliðið
Með áratugs millibili urðu tveir stórbrunar á Borðeyri sem höfðu gífurleg 
áhrif á svip þorpsins. Sá fyrri varð árið 1931, en þá kviknaði í þriggja 
hæða verslunarhúsi Kaupfélagsins. Sem betur fer var veður hagstætt 
þennan dag, þá lá Goðafoss við Borðeyri og gátu skipsverjar hjálpað 
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heimamönnum að ráða niðurlögum eldsins.  Komið var í veg fyrir að 
eldurinn bærist í næstu hús, en morguninn eftir kviknaði upp eldur í 
timburgeymsluhúsi sem var rétt við rústirnar og brann það sömuleiðis. 
Seinni bruninn varð árið 1941, en þá hafði setulið breska hersins 
komið sér fyrir á Borðeyri til að verjast hugsanlegri innrás Þjóðverja 
í Hrútafjörð. En það var einmitt fyrir gáleysi þeirra að eldur kviknaði í 
sýslumannshúsinu þar sem þeir höfðu aðsetur. Eldurinn dreifðist síðan 
hratt út í næstu hús. Kaupfélagið missti aftur verslunarhús sín, sömuleiðis 
brann frystihús og tækjabúnaður þess og minnstu mátti muna að flest 
hús staðarins yrðu eldinum að bráð. Þetta var mikið áfall fyrir staðinn 
og kannski er hægt að segja að hann hafi aldrei náð sér almennilega eftir 
þetta. Ári eftir seinni brunann lentu 24 hermenn í sjónum út af Borðeyri, 
með hjálp íbúa staðarins náðist að bjarga 6 þeirra, en 18 drukknuðu 
(Georg Jón Jónsson, án árs). Það er því ekki hægt að segja að vera 
setuliðsins hafi haft góða hluti í för með sér fyrir Borðeyri.

Landsíminn og kaupfélagið
Árið 1908 var lögð landsímalína til Ísafjarðar og á Borðeyri var sett 
upp fullkomin símstöð. Þó nokkuð af fólki starfaði við stöðina og setti 
það skemmtilegan blæ á kauptúnið sem aldrei hefur verið fjölmennt. 
Símstöðin var starfandi á Borðeyri til ársins 1951 en þá fluttist hún að 
Brú innaf botni fjarðarins (Jón Marteinsson, 1964).
Rekstur Kaupfélags Hrútfirðinga, sem tók yfir verslun á Borðeyri árið 
1930, var mikil þrautagang, þar sem brunar, krepputíð og svokölluð 
Borðeyrardeila drógu mátt úr félaginu. Félagið reis þó alltaf upp aftur 

og árið 1960 var reist nýtt verslunarhús og seinna verkstæði, sláturhús 
og íbúðarhús fyrir framkvæmdastjórann, en öll þessi hús standa enn 
í dag. Með lánveitingum átti Kaupfélagið sinn þátt í uppbyggingu og 
framþróun í búskaparháttum í sveitinni (Jónas Einarsson, 1985).
Félagið hætti starfsemi árið 2002, en Kaupfélag Vestur Húnvetninga 
rak útibú á Borðeyri til ársins 2004 og þar með lauk yfir hundrað ára 
samfelldri sögu samvinnurekstur í verslun á Borðeyri. 

Til dagsins í dag
Eftir að Kaupfélagið lagði upp laupana 2004, var á Borðeyri starfrækt 
lítil verslun í umsjá einkaaðila. Þeim rekstri var hætt árið 2007 og ári 
seinna var Sparisjóðnum á Borðeyri lokað. Sparisjóðurinn hafði þá verið 
starfandi í Bæjarhreppi frá árinu 1910 og hafði þjónustað íbúa sveitarinnar 
með sóma í gegnum tíðina. Í dag er starfandi grunn- og leikskóli á 
Borðeyri og auk þess er þar rekin ferðaþjónusta og bifreiðaverkstæði. 
Íbúar með lögheimili á Borðeyri eru 27 talsins, en þeim fer fækkandi 
að sögn heimamanna. Það er svolítið erfitt að gera sér grein fyrir því 
hversu margir hafa búið á Borðeyri þegar flest var. Í grein sem birtist í 
Þjóðólfi árið 1897 er þess getið að íbúar hafi verið nærri 40. Þar er einnig 
talað um að Borðeyri hafi átt erfitt uppdráttar og eigi ekkert skylt við 
amerískar borgir, sem hafi vaxið mikið síðustu áratugina. Skýringin á 
því er talin skortur á góðu ræktunarlandi og einkum sjáfarafla (Ágrip af 
sögu Borðeyrar m.fl., 1897, 23. apríl). Í gegnum tíðina má ætla að íbúar 
hafi verið í kringum 30 talsins og hefur Borðeyri lengi verið talið eitt 
fámennasta þorp landsins.



15

HÚSAGREINING - STAÐAN Í DAG

Á Borðeyri hefur ekki verið unnin húsakönnun og þar með hefur ekki    
verið lagt faglegt mat að hálfu Húsafriðunarnefndar á varðveislugildi 
húsanna á staðnum. Húsin sem standa á eyrinni í dag eru frá mismunandi 
tímum, allt frá fyrstu árum byggðar á Borðeyri til þess tíma sem 
kaupfélagið fór að byggja á ný eftir brunanna á miðri síðustu öld. 
Riishúsið, sem Pétur Eggertz, byggði árið 1862 er elsta hús staðarins 
og jafnframt með elstu húsum sem standa við Húnaflóa. Riishúsið var 
friðað samkvæmt þjóðminjalögum árið  2000 (Minjastofnun Íslands, 
án árs). Á síðustu 20 árum hefur verið unnið að miklum endurbótum á 
húsinu og hefur félag áhugamanna um endurbyggingu Riishús stjórnað 
þeim framkvæmdum. Framtíðarsýn félagsins er að í Risshúsi verði 
rekin starfsemi tengd sögu staðarins, en síðast liðið sumar var opin 
þar markaður og kaffisala. Tómasarbær (1930), Brynjólfshús (1925), 
Ólafshús (1924), Gamli skóli (1911) eru öll íbúðarhús í dag, þó föst 
búseta sé ekki í þeim öllum. Brynjólfshús var í fyrstu samkomuhús 
ungmennafélagsins og hús Gamla skólans var fyrst notað undir símstöðina 
sem Björn Magnússon rak í fyrstu. Öllum þessum húsum er ágætlega vel 
viðhaldið og þó útlit þeirra sé fjölbreytt þá er heildarsvipurinn nokkuð 
sterkur. Neðst á tanganum stendur Tangahús sem var upphaflega reist 
1928 af Verslunarfélagi Hrútfirðinga. Í brunanum 1931 brann það og 
einungis útveggirnir stóðu eftir. Húsið var ekki endurbyggt að fullu fyrr 
en árið 1978 og þjónaði þá starfsemi Kaupfélags Hrútfirðinga, þar til 
það leið undir lok. Frá árinu 2004 hefur verið starfrækt gistiheimili í 

Tangahúsinu sem hefur gefið húsinu nýtt líf. Eftir brunann árið 1941 
þurfti Kaupfélag Hrútfirðinga að koma sér upp nýju verslunarhúsnæði. 
Í fyrstu voru uppi hugmyndir um að rífa Riishúsið til að koma því nýja 
fyrir, sem betur fer var vikið frá þeirri hugmynd. En önnur hús þurftu 
að víkja fyrir nýja kaupfélagshúsinu, en það var teiknað af Teiknistofu 
Sambandsins. Framkvæmdir við nýju bygginguna hófust um mitt ár 
1958 og árið 1982 var verslunin síðan stækkuð. Sláturhús kaupfélagsins 
var byggt á árið 1962 og stendur fyrir aftan  verslunarbygginguna og 
er tengt gamla sláturhúsinu sem var byggt árið 1914 (Jónas Einarsson, 
1985). Engin starfsemi er í þessum byggingum í dag og hefur þeim verið 
illa viðhaldið síðustu ár. Af þeim sökum eru þau farinn að láta nokkuð á 
sjá og eru þau staðnum lítil prýði.

Mynd 7. Borðeyri í september 2013
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Vertshúsið sem staðsett var upp við melinn við hliðin á læknum var 
fyrst byggt árið 1880 og síðan endurbyggt og stækkað árið 1902. Húsið 
þótti glæsileg bygging og mikil staðarprýði og þá má ætla að starfsemi 
þess hafi sett skemmtilegan svip á mannlífið í þorpinu. Vertshúsið stóð 
þó ekki á Borðeyri árið 1930, því það hafið verið flutt til Reykjavíkur í 
kringum árið 1915 þegar sett var bann við sölu áfengis. Húsið stendur 
nú sem íbúðarhús á Hallveigarstíg 10 í Reykjavík (Georg Jón Jónsson, 
án árs). 

HÚSAGREINING - STAÐAN UM 1930

Það er mjög forvitnilegt að hverfa nokkur ár aftur í tímann og reyna 
að gera sér grein fyrir því hvernig byggðin leit út árið 1930. Þá stóðu 
á milli Riis- og Tangahúsins tvö stæðileg hús sem settu mikinn svip á 
þorpið. Eins áður hefur komið fram var Pétur Eggertz maður mikilla 
framkvæmda fyrstu árin sem hann bjó á Borðeyri og fyrir árið 1868 
var hann búinn að reisa þrjú timburhús undir verslun sína. Þessi þrjú 
hús, hið títtnefnda Riishús, vörugeymsluhús og sölubúð Riis, mynduðu 
torg sem hefur ef til vill á sínum tíma verið nokkurskonar „miðbær“ 
Borðeyrar. Vörugeymsluhúsið (Langapakkhús) reisti Pétur árið 1860 og 
var það talið vandað að viðum og frágangi öllum. Þetta hús stóð allt 
til ársins 1958 þegar kaupfélagið ákvað að rífa það til að koma nýja 
verslunarhúsinu fyrir (Jónas Einarsson, 1985). Það er nokkuð á reiki 
hvenær Pétur byggði húsið sem stóð austur af vörugeymslunni, en það 
hefur verið fyrir árið 1868. Í þessu húsi var krambúð og vörugeymsla 
og í tíð Riis kaupmanns var húsið kallað Sölubúð Riis. Við hlið þessa 
húss stóð svokallað Sýslumannshús eða Brydehús. Kaupmaður að nafni 
Valdemar Bryde sem búsettur var á Borðeyri frá 1881-1891 byggði 
húsið og þótti það sem sterkasta og vandaðasta á þeim tíma. Halldór 
Kr. Júlíusson sýslumaður Strandamanna á árumum 1909-1938 bjó í 
þessu húsi á sinni starfstíð og þaðan koma nafnið Sýslumannshúsið. 
Í brunanum árið 1941 brunnu Sýslumannshúsið, Sölubúð Riis og 
frystihúsið og var þetta, eins og áður hefur komið fram, mikið áfall fyrir 
þorpið (Jón Marteinsson, 1964).  

Mynd 8. Borðeyri 1886
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BORÐEYRI Í MYNDUM - ÞÁ OG NÚ

Mynd 11. Borðeyri hugsanlega um 1905

Mynd 9. Málverk af Borðeyri málað snemma á 20 öld af Gunnlaugi Blöndal Mynd 10. Borðeyri í apríl 2013

Mynd 12. Borðeyri í apríl 2013
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2. Ólafshús

3. Gamli skóli
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GÖTUMYNDIN Í DAG

Þegar komið er niður á Borðeyrartanga blasir 
við röð húsa sem standa þétt upp við götuna. 
Gömlu húsin, að nýja kaupfélagshúsinu, standa 
í beinni línu og þó útlit þeirra og mænisstefna 
sé mismunandi er heildarsvipurinn nokkuð 
sterkur.
Arkitektúr nýja kaupfélagshússins sker sig 
töluvert úr, en hann tilheyrir módernísku 
stefnunni, þar sem stórir gluggar til suðurs og 
einhalla þak einkennir bygginguna. Byggingin 
hefur verið staðsett 5 metrum innar en gamla 
húsaröðin, líklega til að koma fyrir bílastæðum. 
Stærðarhlutföll, útlit og staðsetning nýju 
kaupfélagsbyggingarinnar passar illa inní 
götumynd húsanna á tanganum og veikir það 
heildarsvip götunar. Mynd 13. Núverandi staða húsa á eyrinni

Mynd 14. Götumyndin í dag
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2. Skúr

5. Sýslumannsfjósið

3. Vörugeymsluhús

6. Sölubúð Riis

7. Sýslumannshús
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4. Frystihús

GÖTUMYNDIN UM 1930

Yfirbragð götunnar um árið 1930 var nokkuð 
annað en það er í dag. Þá stóðu við hana 
fleiri hús sem staðsett voru í beinni línu og 
fyrir framan þau var “breiðgata”. Útlit og 
staðsetning gömlu húsanna sem brunnu, var 
þess eðlis að götumyndin hafði mun sterkara 
heildaryfirbragð en hún hefur í dag. Þá eru 
hlutföll þeirra bæði í arkitektúr og stærð meira 
í samræmi við hin húsin við götuna. Milli 
Riishús og Sölubúðar Riis opnast gatan til 
suðurs með stóru torgi, þar sem vettvangur 
verslunar var árum áður. Það sem einkennir 
þessa götumynd er gott samhegi milli húsanna, 
sem er ekki mjög sterkt eins og staðan er í dag.

Mynd 16. Götumyndin um 1930

Mynd 15. Staða húsa á eyrinni um árið 1930
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VEÐURFAR

Til að greina veðurfarið á athugunarsvæðinu var notast við vindrósir frá 
Veðurstofu Íslands og samtöl við íbúa svæðisins. Vindrósirnar koma frá 
veðurathugunarstöðinni á Reykjum í Hrútafirði, en Reykir standa austan 
megin í firðinum og um 5 km utar en Borðeyri. Á bak við vindrósirnar 
standa athuganir yfir 9 ára tímabil, frá árinu 2004 – 2013. Þegar 
vindrósin fyrir heildartímabilið er skoðuð sést greinilega að norðanáttin 
er ríkjandi og þá er suðsuðaustan átt einnig algeng. Á þessum slóðum 
getur norðanáttin verið ansi svöl og næðingssöm og nefndu íbúar hana 
þegar spurt var hver væri versta vindáttin. Norðanáttin í Hrútafirði 
stendur beint af hafi og því er hún kaldari en sunnanáttin, sem hlýnar á 
leið sinni yfir landið. 
Með því að takmarka athuganir við sumarmánuðina frá klukkan 9 – 21, 
er hægt að glöggva sig á þeirri vindátt sem er ríkjandi á þeim tíma árs 
sem fólk vill einna helst sunda útiveru. Sem fyrr er það norðanáttin sem 

er ríkjandi og má ætla að hér hafi hafgolan afgerandi áhrif á útkomuna. 
Hafgola er ríkjandi á sumrin, þegar sólin hitar yfirborð lands hratt og þá 
stígur hlýja loftið upp. Þar með hefur myndast pláss fyrir kalt loft frá 
sjónum til að streyma inn yfir landið. Þetta ferli fer yfirleitt í gang um 
hádegið og ríkir til kvölds þegar sól fer að setjast. Íbúar nefna gjarnan 
innlögnina þegar spurt er um veðurfarið á Borðeyri, en segja jafnframt 
að morgnar og síðdegi geti verið afar lognkyrr. Síðastliðin sumur hafa 
verið mjög þurr og hafa til að mynda gert bændum erfitt fyrir í heyöflun. 
Að mati íbúa er seinni hluti sumars og fram eftir hausti mjög góður 
veðurfarslega, ríkir þá jafnvel logn dag eftir dag og sólin skín.
Veturnir er ólíkir sumrunum að því leyti að þá er sunnanáttin ríkjandi og 
gæti skýringin verið sú að á veturna gætir ekki áhrifa hafgolu. Á síðustu 
árum hafa veturnir verið fremur mildir, lítill snjór og hlýindi, en þegar 
kemur fram í maí tekur hins vegar við svöl norðan innlögn.

Mynd 18. Jún., júl. og ágú. frá kl 9-21 Mynd 20. Hvassvirðri, vindur yfir 18 m/sMynd 19. Des., jan. og feb. frá kl 9-21Mynd 17. Heildar tímabilið 2004-2013
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SÓL OG SKUGGI

Skjólsælasti staðurinn að mati íbúa á Borðeyri er trjálundurinn í 
Lækjardal, en gróðurinn og melurinn skýlir dalnum fyrir norðanáttinni 
og skapa góð skilyrði til að njóta útiveru. Að sögn íbúa sem býr niðri á 
eyrinni en vinnur við skólann sem stendur í hlíðinni vestan eyrarinnar um 
20 metra ofar, getur munað miklu á veðrinu á þessum tveimur stöðum. 
Þegar það er nánast logn niðri á eyrinni, gustar oft um við skólann í 
hlíðinni. Það má því ætla að melurinn skýli byggðinni á eyrinni nokkuð 
fyrir norðanáttinni og svæðin sunnan undir húsveggjum ættu að vera 
nokkuð skjólsæl. Lítið er um gróður niðri á eyrinni, nema í görðum við 
hús og gætir því lítilla skjóláhrifa af gróðri.

Mikilvægt er að greina á hvaða svæðum skuggamyndun er mest til að 
finna út hvaða svæði njóta sólar og eru þar með hentugust til útiveru. N-átt

SSA-átt

Mynd 23. Skuggamyndun seinnipart dag í júní

Mynd 22. Skuggamyndun að hádegi í júní
Mynd 21. Algengustu vindáttir á Borðeyri
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NÁTTÚRUFAR OG NÆRUMHVERFI

Ásýnd Hrútafjarðar einkennist af aflíðandi, grösugum hálsum sem liggja 
niður að sjó. Ekki er mikið um áberandi landslagseinkenni sem skera sig 
úr, svo sem klettabelti eða vatnsföll. Berglögin eru að mestu blágrýti, 
sem talið er hafa orðið til á tertír-tímabilinu fyrir um 3,3 -8,5 milljónum 
ára. Í Hrútafirði er þekkt forn megineldstöð frá fyrrgreindu tímabili og 
er vitað um jarðhita í jaðri hennar á tveimur stöðum. Annars vegar er 
hita að finna á Reykjum austan megin Hrútafjarðar og hins vegar vestan 
megin við bæinn Laugarholt sem stendur um 1 km utar en Borðeyri. 
Nýlega var lögð hitaveita inn að Borðeyri sem hefur nýst til húshitunar 
og þá eru uppi hugmyndir um að koma upp náttúrulaug á staðnum. 
Meðfram nær öllum firðinum er mó- og graslendi sem breytist yfir í 
votlendi þegar ofar dregur. Lítið er um trjárækt í firðinum, en hægt er að 
finna einstaka trjálundi og skjólbelti. Nálægð byggðar við sjó gerir fólki 
kleyft að njóta fjölbreytts dýralífs. Hefðbundnir strandfuglar finnast í 

fjörunni og oft má sjá seli synda í víkum eða liggja á skerjum (Ingibjörg 
Rósa Auðunsdóttir, 2006). Lítið hefur verið unnið í því að fegra 
umhverfið á athugunarsvæðinu á undanförnum árum, öðruvísi en með 
viðhaldi bygginga. Því er þó ábótavant eins og sést best á hrörlegu útliti 
Kaupfélagshússins og sláturhúsanna. Sjóvarnargarðar hafa verið reistir í 
fjörunni norðan við Borðeyrartangann og í suðurhluta víkurinnar sunnan 
við tangann. Annars er fjaran sunnan byggðarinnar í eyrinni náttúruleg 
og nokkuð hrein. Lítill grasbakki er milli fjörurnar og Borðeyrarvegar 
þar sem komið hefur verið fyrir litlu áningarborði, söguskilti og gamalli 
dráttarvél. Lítið hefur verið unnið í nærumhverfi húsanna og rýmunum 
á milli þeirra, nema stökum húsagörðum, annars er engu líkara en að 
húsin hafi dottið af himnum ofan niður á malareyrina. Svæðið fyrir 
aftan húsaröðina er lítið hirt og þar hefur verið safnað saman ýmis konar 
drasli. Með smá tiltekt gæti þetta svæði litið mun betur út.

Mynd 24.Varnargarðurinn norðan við  
 tangann

Mynd 25. Fallegur garður norðan við  
 Ólafshús

Mynd 26. Áningarstaður á grasbakkanum  
 við fjöruborðið

Mynd 27. Óheillandi svæði aftan við  
  húsaröðina
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LEIÐIR, MÓT, KENNILEITI OG SJÓNLÍNUR

S1
S2

S4

S3

Mynd S2. Gamli skóli og Riishús Mynd S3. Til suðurs inn Hrútafjörð Mynd. S4: Sláturhús Riis og AustureyriMynd S1. Horft eftir Borðeyrarvegi

Aðalleiðin liggur eftir Borðeyrarvegi framan 
við húsin og út á Austureyri. Mót myndast þar 
sem slóði sem liggur upp á Borðeyrarmel mætir 
aðalleiðinni. Segja má að þessi mót séu frekar 
veik þar sem slóðinn er ekki mjög áberandi 
frá Borðeyrarvegi og þá er umferð um þessi 
mót ekki mikil. Það er ekkert í manngerðu eða 
náttúrulegu umhverfi svæðisins sem fellur undir 
skilgreinigu kennileitis. Með sjónlínugreiningu 
er lögð áhersla á mikilvægar sjónlínur sem eru 
einkennandi og jafnframt lýsandi fyrir svæðið. 
Fjaran og húsin sem standa við Borðeyrarveg 
hafa mjög sterkt sjónrænt gildi og að sama 
skapi útsýnið til suðurs inn Hrútafjörð. 

Mynd 28. Leiðir, mót og sjónlínur

Aðalleið
Aðrar leiðir
Mót



2424

Jaðar

Lokað rými

Opið rými

Með rýmisgreiningu er lagt mat á þau rými sem 
myndast milli bygginga og þeirra sem myndast 
milli umhverfis og bygginga. Rýmin eru skoðuð 
með tilliti til umfangs, hlutfalla, veðurs, sólar og 
þess hversu vel þau henta undir uppbyggingu. 
Það sem helst myndar rými í landslaginu er 
melurinn aftan við byggðina og brekkan vestan 
megin í Lækjardal. Sjóvarnargarðurinn sunnan 
við tangann myndar einnig rými, þó hann sé 
ekki mjög hár getur hann virkað sem hindrun. 
Rýmið milli sjávar og húsa (grænt) er opið 
til suðurs og austurs og er því mjög sólríkt. 
Svæðið sunnan við byggðina nýtur nokkurs 
skjóls fyrir norðanátt en er að sama skapi 
opið fyrir vindum úr suðri.  Rýmið hentar vel 
til uppbyggingar. Rýmið aftan við byggðina 
(appelsínugult) er lokað vegna byggðarinnar 
og Borðeyrarmels. Þetta rými nýtur ekki eins 
vel sólar, sérstaklega ekki upp við norðurhliðar 
bygginga. Annars er þetta fremur skjólsælt 
svæði, þar sem að allar hliðar þess eru lokaðar. 
Rýmið hentar ágætlega til uppbyggingar, að 
litlu rýmunum við kaupfélagshúsin frátöldum.

RÝMI

Mynd 29. Skipting rýma

Mynd 30. Opið rými til suðurs og austurs Mynd 31. Lokað rými aftan við byggðina
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HEILDIR

Hægt er að skipta svæðinu upp í nokkrar 
heildir, eftir auðkenni og svipmóti. Heildir geta 
bæði verið manngerðar og náttúrulegar, frá 
því að vera byggingar til þess að vera ákveðin 
landslagsgerð. Með því að greina þessar heildir 
er m.a. hægt að átta sig á þeim styrkleikum sem 
felast í staðháttunum. Borðeyrarmelur rís upp 
fyrir aftan byggðina með gróinni hlíð sem hefur 
hlýlegt svipmót. Náttúruleg fjaran sunnan við 
byggðina myndar ákveðna heild. Þessi slétta 
sandfjaran hefur mikið aðdráttarafl og er eitt 
af aðal sérkennum Borðeyrar. Segja má að 
melurinn og fjaran myndi það “sögu” svið 
sem húsin standa á. Minni húsin á svæðinu eru 
klasar sem mynda ákveðna heild. Þessi hús hafa 
sterka vísun í gamla tíma vegna útlits og sögu. 
Svipmót kaupfélagshúsanna er nokkuð annað, 
þar sem um ræðir stóra heild samhangandi 
bygginga. Tangahúsið virkar sem nokkurs 
konar stak, sem slitnar frá litlu byggingunum 
vegna kaupfélagshúsanna. Það er því hægt að 
segja að byggingarnar á svæðinu myndi tvær 
mismunandi heildir, en ákjósanlegast væri að 
þær mynduðu eina heild á svona litlu svæði.

Stórar samhangandi byggingar

Litlar byggingar

Fjaran

Borðeyrarmelur

Mynd 32. Skipting heilda

Mynd 33. Fjaran, eldri húsin og kaupfélagshúsið. Mynd 34. Heildir svæðisins
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NIÐURSTÖÐUR GREININGA - SVÓT

Mynd 35. SVÓT - greining

Til að taka saman niðurstöður þeirra greininga sem hafa verið gerðar er 
gott að notast við svokallaða SVÓT - greiningu. Með slíkri greiningu er 
reynt að draga fram þá styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri sem 
felast í náttúrulegum og manngerðum staðháttum athugunarsvæðisins. 
Góð hönnunartillaga ætti að byggja á þeim styrkleikum og tækifærum 
sem felast í svæðinu og að sama skapi að vinna gegn veikleikum 
svæðisins og þeim ógnum sem  að því steðja. Styrkleikar svæðisins 
liggja fyrst og fremst í merkilegri sögu Borðeyrar. Það er margt í sögunni 
sem hægt væri að vinna með í hönnunartillögunni og styrkja þar með 
anda staðarins og sérstöðu. Staðsetning byggðarinnar á eyrinni vekur 
áhuga, þar sem nálægðin við sjóinn er mikil. Fjölmörg tækifæri felast í 
fjörunni og rýminu milli hennar og byggðarinnar. Tanginn snýr vel við 
sólu og Borðeyrarmelur skýlir byggðinni sunnan undir honum fyrir tíðri 
norðanátt. Helstu veikleikar svæðisins felast m.a. í því að saga Borðeyrar 
er ekki eins kunnug fólki og hún gæti verið. Þó þjónusta við ferðamenn 
sé ágæt, þá skortir svæðið einhvers konar afþreyingu. Fækkun íbúa á 
svæðinu er ógn við staðinn og þá hafa byggingar sem er illa við haldið og 
standa auðar lítið aðdráttarafl. Sama er hægt að segja um nærumhverfið, 
ef ekki er hugað að því að fegra og halda því hreinu getur það virkað 
fráhindrandi. Það að Borðeyri stendur ekki við þjóðveg nr. 1, getur bæði 
verið ógn og styrkleiki. Ógnin felst í því umferð ferðamanna er meiri 
á þjóðvegi nr. 1 og ekki er víst að þeir viti af Borðeyri eða hugnist að 
leggja lykju á leið sína til að heimsækja staðinn.  Styrkleikinn er sú ró 
og frið sem felst í fjarlægðinni frá þjóðvegi nr. 1. 
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HÖNNUNRFORSENDUR

Hugtakið andi staðar eða genius loci eins það útleggst á latnesku, er 
nokkuð vel útskýrt í bók Hjörleifs Stefánssonar, Andi Reykjavíkur frá 
árinu 2008. Hjörleifur vill meina að andi staðar séu einhvers konar 
hughrif eða tilfinning sem kviknar þegar komið er inn á ákveðinn stað. 
Saga staðarins, umhverfið, bæði það manngerða og það náttúrulega hefur 
áhrif á og mótar staðarandann. Saga staðar hefur geysilega mikil áhrif 
á það hvernig við upplifum anda staðarins, t.d. ef við vitum að staður 
hefur verið vettvangur atburða sem mótað hafa sögu okkar í aldanna rás 
eru meiri líkur á hinni sérstöku upplifun. Hjörleifur segir einnig í bók 
sinni að eftir því sem saga staðarins er lengri og því auðlesnari sem hún 
er í umhverfinu, þeim mun meira styrkist andinn. Í gegnum tímans rás 
breytist andi staðar og hafa gjörðir mannsins oft mikið að segja í þeim 
efnum. Með breytingum í hinu byggða umhverfi er bæði hægt að draga 
úr og styrkja anda staðar (Hjörleifur Stefánsson, 2008).
Saga Borðeyrar er til þess fallin að andi staðarins gæti verið mjög sterkur. 
Sagan er merkileg fyrir margar sakir og nær langt aftur, eins og áður 
hefur komið fram. Gott er að spyrja sig hvers vegna menn fóru að venja 
komur sínar til Borðeyrar og seinna að setjast þar að. Siglingar hófust 
snemma inn Hrútafjörð og gott skipalægi við Borðeyri, er líklegasta 
ástæðan fyrir því að menn fóru þar á land. Landfræðileg staðsetning var 
líka til þess fallin að staðurinn þótti góður til að halda kaupstefnur, þar 

ANDI STAÐAR sem nærsveitir voru víðlendar og fjölmennar (Georg Jón Jónsson, án 
árs).
Verslunarþáttur sögunnar er sá hluti sem mest er áberandi í staðháttunum 
í dag. Tengin við söguna kviknar þegar Riishúsið ber fyrir sjónir, útlit 
og yfirbragð hússins gefur til kynna að það búi yfir mikilli sögu sem 
kveikir forvitni og áhuga. Kaupfélagshúsin, sem standa auð í dag, hafa 
ekki eins sterka tengingu við söguna, en vekja þó þá skynjun að þar 
hafi áður verið vettvangur verslunar og þjónustu sem nú er horfin á 
braut. Fjaran fyrir framan byggðina mótar einnig staðarandann. Það að 
húsin séu staðsett svona nærri fjörunni gefur til kynna að eitthvað hafi 
byggðin sótt í það sem kom af hafi. Þó finnst ekki skýrt að Borðeyri hafi 
verið mikil verslunarhöfn, því engin ummerki eru um slíka starfsemi. 
Fyrir mér felst andi Borðeyrar þó fyrst og fremst í smæð þorpsins, sem 
og þeirri ró sem einkennir staðinn og upplifunina mína af honum. Til 
að efla anda staðar á Borðeyrir tel ég að byggja þurfi meira á sögunni, 
draga þarf fram ummerki hennar sem ekki eru eins sýnileg í dag og þau 
gætu verið. Ein leið til að vekja upp söguna væri að endurskapa gömlu 
götumyndina, vinna betur með umhverfi húsanna og tengja fjöruna betur 
við skipakomur, t.d. með bryggju. Þar með væri búið að skapa skilyrði 
fyrir sérstaka upplifun á Borðeyri. Gestir staðarins myndu þannig upplifa 
hann sem gamlan verslunarstað með mikla sögu sem endurspeglast í 
umhverfinu. 
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EFNISVAL

Efnisval er eitt af þeim atriðum sem hafa mikil áhrif á upplifun og 
sjónrænt gildi staða. Með réttu efnisvali sem hefur tengingu í sérstöðu 
staðarins má styrkja upplifunina sem leitast er eftir. Fjaran við Borðeyri 
er sterkt sérkenni sem hægt er að tengja við ákveðið efnisval. Rekaviður 
hefur sterka tenginu við staðinn, ekki síst út af nafngift hans og nálægð 
við fjöruna. Notkun timburs hefur líka skírskotun í aðalbyggingarefni 
fyrri tíma, sem notað var í hús og bryggju staðarins. Grjóthleðslur hafa 
tengingu við sjóvarnargarða í fjörunni og hægt er að nota ryðgað stál 
sem vísar m.a. til áhrifa sjávarseltu. Með hellulögðum götum og stígum, 
fær staðurinn yfirbragð sem er meira í anda við eldri bæi. Leitast er eftir 
að brjóta upp hellulagnir með mismunandi mynstri og með því að nota 
önnur efni með hellunum svo sem timbur og náttúrustein. Trjágróður 
á Borðeyri er af mjög skornum skammti og hægt væri að nota hann í 
mun meira mæli til að skapa hlýlegt og aðlaðandi umhverfi. Aðstæður á 

Borðeyri til trjáræktar eru kannski ekki eins og best verður á kosið, en 
þá þarf  bara að velja úr tegundir sem henta. Tegundir sem eru vind og 
seltuþolnar og geta spjarað sig í frekar þurrum og ófrjósömum jarðvegi, 
myndu henta vel á svæðinu. Hafþyrnir, Fjallarifs, Ígulrós,  Strandavíðir 
og Birkikvistur eru dæmi um runna og skrautgróður sem hægt væri að 
notast við. Hærri tegundir sem m.a. hægt væri að nota til skjólmyndunar 
á stærri svæðum eða stakstæð tré, væru t.d. Sitkagreni, Birki, Alpa-  og  
Skrautreynir (Yndisgróður, án árs.). Með markvissri gróðurnotkun er 
hægt að skapa skjólgóð svæði sem nýtast betur til útiveru og auka þar 
með lífsgæði íbúa á Borðeyri. Um leið eykst líffræðilegur fjölbreytileiki 
á svæðinu því gróður laðar að sé ýmis smádýr, svo sem skordýr og fugla. 
Með því að blanda saman sígrænum og lauffellandi tegundum skapast 
mismunandi ásýnd eftir árstímum og runnar sem bera blóm og ber geta 
verið mikið augnayndi.

Mynd 36. Rekaviður Mynd 37. Grjóthleðsla Mynd 38. Hafþyrnir Mynd 39. Ígulrós
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BREYTT BYGGÐARMYNSTUR

Húsakönnun fyrir Borðeyri hefur ekki verið unnin, en slíkt gagn myndi 
nýtast einkar vel við ákvörðunartöku í skipulagsgerð. Í húsakönnun er m.a. 
lögð áhersla á mótun og þróun byggðar og varðveislugildi hennar, sem og 
einstakra húsa. Sú tillaga sem lögð er fram hér að neðan er því einungis 
byggð á þeim greiningum sem áður hafa komið fram í þessu verki. Til 
að endurskapa götumyndina í anda þess var árið 1930 þarf verslunarhús 
kaupfélagsins að víkja. Á þeim reit væru síðan endurreist bæði húsið 
sem kallað var Sölubúð Riis og vörugeymsluhúsið, sem einmitt var rifið 
þegar kaupfélagið þurfti að koma fyrir nýjum byggingum 1958 (Jónas 
Einarsson, 1985). Þar með væri búið að endurheimta húsþyrpinguna 
sem Pétur Eggertz reisti á fyrstu árum verslunar á Borðeyri, sem væri 
mjög vel við hæfi þar sem þetta voru meðal fyrstu bygginganna sem risu 
á staðnum. Með þessu breytingum verður meira samhengi í hlutföllum 
byggðarinnar á svæðinu og götumyndin verður sterkari. Riishúsið, sem 
ekki fær að njóta sín til fullnustu við núverandi ástand, fær við þessar 
breytingar meira rými, þar sem hægt væri að skapa umhverfi sem hæfir 
betur svo merkri byggingu. Í nýju húsunum væri hægt að koma fyrir 
starfsemi sem tengist sögu staðarins á einn eða annan hátt og þjónustar 
um leið gestum staðarins. Torgið sem myndast milli Riishúsins og 
nýju húsanna væri miðpunktur sögu og mannlífs Borðeyrar, þar sem 
gestir upplifa sterkt anda staðarins. Einnig er lagt til að byggingar nýja 
sláturhússins víki, þannig myndi skapast rými fyrir frekari uppbyggingu 
tengda ferðaþjónustu á einu skjólsælasta svæðinu á Borðeyri. 

Mynd 40. Hús sem víkja

Mynd 41. Hús sem verða endurreist

Riishús

2. Kaupfélagið

1. Vörugeymsluhús

2. Sölubúð Riis

1. Nýja sláturhúsið

1

1

2 

2 
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FORDÆMI

Umhverfi gamalla húsa
Í miðbæ Stykkishólms er safn gamalla húsa sem setja sterkan svip á bæinn 
og laða að fjölmarga ferðamenn á ári hverju. Á vef Stykkishólmsbæjar 
segir að metnaður bæjarbúa vegi þungt, þegar kemur að varðveislu 
umhverfis og sögu bæjarins. Hugsunin um að komandi kynslóðir fá notið 
sérstöðu bæjarins á sama hátt og núverandi íbúar, endurspeglast best 
í umhverfi miðbæjarins (Stykkishólmsbær, án árs). Mikið hefur verið 
langt í viðhald og endurbyggingu gömlu húsanna í miðbænum og hafa 
þau ýmist haldið hlutverki sínu eða fengið nýtt t.d. sem söfn, verslanir 
eða veitingarstaðir. Einnig hefur verið unnið með umhverfi húsanna 
með tengingu við söguna, svo sem með gamaldags grindverkum, litlum 
forgörðum og hellulögðum götum og stéttum.  
Almenningsrými - Torg
Austurvöllur í Reykjavík er dæmi um vel heppnað almenningsrými 
með mikla sögu. Arkitektinn Hilmar Þór Björnsson skrifaði fyrir 
nokkrum árum pistil um Austurvöll, þar sem hann dró m.a. saman þá 
þætti sem gera Austurvöll að góðu almenningsrými. Fyrst nefnir hann 
að Austurvöllur snúi rétt gagnvart sól og vindum, þrjár hliðar hans eru 
baðaðar sól meiri hluta dagsins og byggingarnar umhverfis hann mynda 
skjól gagnvart ríkjandi vindum. Þá nefnir hann að mörg af sögufrægustu 
húsum landsins standi við völlinn og þar með skynji fólk anda staðarins 
vel. Hlutföll rýmisins eru rétt og þá hafa veitingahús á jarðhæðum mikið 
aðdráttar afl á góðviðris dögum (Hilmar Þór Björnsson, 2010).

Mynd 42. Göturými í Stykkishólmi

Mynd 43. Austurvöllur í Reykjavík
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Strandstígur
Strandstígar eru vel þekkt fyrirbæri um allan heim og njóta gjarna 
mikilla vinsælda til útivistar. Í Reykjavík og Hafnarfirði hefur t.d. mikið 
verið lagt í stíga af þessu tagi og tilheyra þeir svokallaða „bláa þræði“, 
sem er mikilvægt útivistarsvæði meðfram sjávarsíðunni. Náttúruleg 
fjara hefur mikið aðdráttarafl og segja má að hún tengist menningu 
Íslendinga órjúfanlegum böndum. Á saman tíma og fjaran er gerð fólki 
aðgengileg, er mikilvægt að varðveita sem best gæði hennar. Hönnun 
og útfærsla strandstígarins í Hafnarfirði sem unnin var af teiknistofunni 
Landslag ehf. er ágætis fordæmi, þar sem vel hefur tekist að tengja 
saman strandlínuna og útivist. 
Sjósund - Heit laug
Sjósund hefur á undanförnum árum notið sívaxandi vinsælda hér á landi. 
Þó er þessi iðja ekki ný af nálinni og þekkja nú flestir til Drangeyjarsunds 
Grettis sterka fyrr á öldum. Eins og fram kom í sögukafla þessara 
ritgerðar, eru til gamlar heimildir um sjósund við Borðeyri, sem hægt 
er að byggja á í hönnunartillögunni. Hugmyndir um að koma upp heitri 
laug í Lækjardal á Borðeyri hafa lengi verið uppi og nýta þar með heita 
vatnið betur en nú er gert. Að mínu mati væri meiri styrkleiki í slíkri 
laug ef hún væri staðsett í fjörunni með tenginu við sjósund og útsýni 
yfir fjörðinn. Verkefnið Vatnavinir er samstarfsverkefni í ferðaþjónustu 
á Vestfjörðum sem einblínir á nýtingu heita vatnsins til heilsutengdrar 
ferðaþjónustu. Baðstaðirnir sem unnið er með eru 12 talsins og 
markmiðið að skapa hverjum stað sérstöðu og einstaka upplifun (Kristín 
Sigurrós Einarsdóttir, 2009).

Mynd 44. Strandstígurinn í Hafnarfirði

Mynd 45. Hellulaug við Vatnsfjörð 
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AÐGENGI ALLRA

Við skipulagningu umhverfisins er gerð krafa um að aðgengi allar 
sé tryggt, þannig að allir hafi jafnan rétt og möguleika til að taka 
þátt í samfélaginu. Með því að tryggja aðgengi hreyfihamlaðra að 
umhverfinu batna aðstæður flestra annarra á sama tíma og þar með er 
ávinningurinn allra. Til að uppfylla kröfur um aðgengi allra þarf að 
huga að mörgum þáttum, svo sem efnisvali í stígum, halla skábrauta, 
stærð og staðsetningu bílastæða. Lega landsvæðisins er vel til þess 
fallin að kröfur um aðgengi allra séu uppfylltar. Við skipulag og hönnun 
svæðisins er stuðst við handbókina Aðgengi fyrir alla, þar sem búið er 
að safna saman öllum upplýsingum og ábendingum um þætti sem snerta 
aðgengi (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002). Að sama skapi er tekið mið af 
því sem byggingarreglugerð kveður á um í tengslum við aðgengi allra 
(Byggingarreglugerð nr.112/2012).

Mynd 46. Aðgengi fyrir alla getur verið hluti af fallegri hönnun
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ALMENNT NÝJAR BYGGINGAR

Hönnunartillaga að nýju skipulagi fyrir Borðeyri miðar að því að skapa 
heilsteypt umhverfi sem ferðamenn og aðrir sækjast eftir að heimsækja 
og dveljast í. Reynt er að endurskapa umgjörð forns verslunarstaðar 
með tengingu í sögu og menningu svæðisins, sem endurspeglast í hinu 
manngerða umhverfi. Upplifun gesta svæðisins verður í senn jákvæð og 
eftirminnileg, þar sem boðið er upp á fjölbreytta þjónustu og afþreyingu. 
Smæð og ró, verður ennþá eitt af aðal sérkennum staðarins þar sem 
vegalengdir innan svæðisins eru stuttar og næði fyrir mikilli bílaumferð. 
Markvist er unnið að því að auka gróður á svæðinu, bæði til að fegra 
umhverfið og skapa skjólgóð rými sem nýtast til útiveru. 

HÖNNUNARTILLAGA

Eins og áður hefur komið fram, verða töluverðar breytingar á 
byggðarmynstri svæðisins. Í stað Kaupfélagshúsanna og nýja 
sláturhússins, verða endurreist, í gömlum stíl, svokallað vörugeymsluhús 
og Sölubúð Riis sem brann í eldsvoðanum 1941. Hlutverk þessara húsa 
er bæði að ýta undir þann staðaranda sem verið er að skapa og að vera 
hluti að ferðaþjónustu svæðisins. Einnig er lagt til að reist verði tvö 
ný íbúðar/frístundahús beggja vegna við Tómasarbæ. Útlit þessara húsa 
væri í anda þeirra sem fyrir eru á svæðinu, þannig að þau falli sem best 
að núverandi byggð. Þá verður komið upp lítilli byggingu með sturtu og 
skiptiaðstöðu við baðlaug á svæðinu.

Mynd 47. Grænar byggingar eru nýjar 
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Í þessari tillögu er lagt til að auka þjónustu og afþreyingu á svæðinu 
til muna. Mikið er lagt í að kynna sögu staðarins fyrir gestum þannig 
að upplifunin verði enn sterkari. Í elsta húsi staðarins, Riishúsi, væri 
komið upp eins konar sögusafni, þar sem gestir væru kynntir fyrir sögu 
Borðeyrar í máli og myndum. Í Sölubúð Riis væri lítil verslun í anda 
þess sem tíðkaðist snemma á 20. öld, þar sem verslunarmaður stendur 
fyrir innan afgreiðsluborð og afgreiðir vörur úr hillu sem stendur fyrir 
aftan hann. Þar gæti einnig verið aðstaða fyrir sveitamarkað, þar sem 
íbúar í sveitinni selja handverk og matvæli. Í vörugeymsluhúsinu væri 
opnað veitingahús, sem hefði tengingu í rekstur Vertshússins sem stóð 
við lækinn til ársins 1915 (Georg Jón Jónsson, án árs). Hægt væri að 
nýta torgið milli bygginganna sem útisvæði fyrir veitingahúsið. Fyrst og 

fremst væri torgið þó miðpunktur sögu og mannlífs Borðeyrar og legg 
ég til að það væri nefnt Péturstorg í höfuðið á föður Borðeyrar, Pétri 
Eggertz. Tjaldsvæði staðarins verður fært aftan við byggðina, undir 
Borðeyrarmel. Með markvissri gróðurnotkun er hægt að skapa hentug 
rými til tjaldbúskapar í góðu skjóli fyrir algengustu vindum. Til að auka 
fjölbreytni í gistimöguleikum verður starfrækt eins konar „mótel“ í 
gamla sláturhúsinu. Byggingunni væri skipt upp í hentug gistirými með 
góðri aðstöðu, auk þess sem þjónustuaðstaða fyrir tjaldsvæðið yrði í 
norðurenda hússins. Í vesturhluta víkurinnar við lækinn verður komið upp 
heitri baðlaug. Þar er nálægðin við sjóinn mikil og tilvalið er að stunda 
sjósund í víkinni. Nálægðin og aðgengið að sjónum veitir möguleika til 
frekari afþreyingar tengdri sjó, svo sem kajak- eða jetskileigu.

ÞJÓNUSTA OG AFÞREYING

Mynd 48. Notkun bygginga - Íbúðarhús (grá), afþreying (græn), gisting (rauð) og þjónusta (appelsínugul)
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Mynd 49. Grunnmynd í mælikvarðanum 1:500

GRUNNMYND
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BORÐEYRARVEGUR OG UMHVERFI HÚSANNA

Mynd 50. Borðeyrarvegur og strandstígur

Mynd 51. Ný gata milli Riishúss og Gamla skóla

Í hönnunartillögunni er mikið lagt upp úr því að fegra umhverfi 
staðarins og gera hann þannig meira aðlaðandi. Borðeyrarvegur er 
færður um nokkra metra fjær húsunum sem við hann standa. Þannig 
myndast pláss fyrir litla forgarða fyrir framan húsin, sem snúa á móti 
suðri og geta þar með nýst íbúum húsanna til notalegrar útiveru. Til 
að ýta undir heildarsvip götunnar er lagt til að garðarnir verði afgirtir 
með „gamaldags“ grindverkum og fyrir innan þau gætu verið runnar, 
t.d. úr Fjallarifsi eða Strandavíði. Fyrir framan garðana er hellulögð 
gangstétt meðfram hellulagðri götunni. Með því að nota hellur verður 
ásýnd götunnar hlýleg og yfirbragð hennar í „gamaldags“ stíl. Lýsing er 
mikilvægur þáttur í skipulagsvinnu á Íslandi þar sem skammdegi ríkir 
stóran hluta árs. Notast verður við lágreista ljósastaura með klassísku útliti 
sem fellur vel að yfirbragði götunnar. Ný gata liggur milli Riishússins 
og Gamla skóla upp að tjaldsvæðinu og húsunum sem standa við það. 
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Mynd 52. Péturstorg séð frá bryggjunni Mynd 53. Bryggjustemming

Miðpunktur  hönnunartillögunnar og jafnframt svæðisins er Péturstorg, 
sem verður einskonar „miðbær“ Borðeyrar og kennileiti staðarins. Hér 
verður vettvangur ferðaþjónustu, þar sem boðið er upp á kynningu á 
sögu staðarins á margvíslegan hátt. Rýmið hentar einstaklega vel sem 
torg til útiveru og hægt er að segja að það eigi margt sameiginlegt með 
Austurvelli í Reykjavík. Hlutföll rýmisins eru rétt, þegar horft er til 
hæðar húsa og lengdar á milli þeirra, afstaða til sólar er góð, þar sem 
torgið er opið móti suðri og þá er rýmið í vari fyrir tíðri norðanátt. Elsta 
hús staðarins, Riishús, býr yfir mikilli sögu sem ýtir undir staðarandann 

PÉTURSTORG OG BRYGGJAN

og styrkir torgið enn frekar. Efnisvalið á torginu er einfalt, þar sem 
notast er við hellur, gras og timburpalla í yfirborð og til að skapa minni 
rými eru notaðir hlaðnir veggir og gróðurbeð. Torgið er opið til suðurs út 
á bryggjuna sem styrkir tengingu staðarins við sjóinn. Með þessu móti 
verður bryggjan hluti af torginu og getur hún nýst vel t.d. við stærri 
hátíðahöld. Bryggjan er staðsett á sama stað og gamla bryggjan og þar 
er hægt að koma fyrir fræðsluskiltum um þá miklu umferð sem fór um 
þennan stað fyrr á öldum.  
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TJALDSVÆÐI OG MÓTEL

Nýju tjaldsvæði sem leysir það gamla af hólmi, verður komið upp 
aftan við byggðina. Þar verður góð aðstaða fyrir bæði fyrir tjöld og 
ferðavagna. Með markvissri gróðurnotkun eru sköpuð skjólgóð rými af 
mismunandi stærðum. Frá tjaldsvæðinu er stutt að sækja aðra þjónustu á 
svæðinu og allt er í göngufæri. Í norðurenda gamla sláturhússins verður 
þjónustuaðstaða fyrir tjaldsvæðið, með snyrti- og eldunaraðstöðu. Gott 
útisvæði er beggja vegna við húsið þar sem m.a. er grillaðstaða og svæði 
til að borða undir berum himni.  Innréttuð verða 7 gistirými í gamla 

Mynd 54. Útisvæði við tjaldsvæðið Mynd 55. Horft niður eftir “bryggjunni” við mótelið

sláturhúsinu, með innganga til vesturs og sér dvalarrými til austurs með 
útsýni yfir fjörðinn. Timburpallur vestan við húsið hefur skírskotun í 
bryggjuna og þegar horft er eftir honum til suðurs sést hvar bryggjan 
teygir sig út í hafflötinn. 
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LÆKJARLAUG

Í fjörunni þar sem lækurinn úr Lækjardal rennur til sjávar er heit baðlaug 
sem nýtir heita vatnið sem leitt er á staðinn frá Laugarholti. Laugin er 
staðsett í sjávarmálinu og hlaðin upp með samskonar grjóti og er notað í 
sjóvarnargarðana á svæðinu. Sturtu- og skiptiaðstaða er í lítilli lágreistri 
byggingu sem klædd er með corten stáli, þannig að hún fellur nokkuð 
vel að umhverfi sínu. Timburpallur fyrir framan bygginguna vísar til 
bryggju og nýtist sem sólbaðssvæði. Útsýnið og nálægðin við sjóinn 
veitir einstaka upplifun og aðstæður til sjósunds eru eins og best verður 
á kosið. Fyrir ofan Borðeyrarveg eru bílastæði með litlum áningarstað. 
Þar er hægt að setjast niður, borða nesti og hægt væri að fræða fólk 
um söguleg sjósund við Borðeyri. Tjaldsvæðið er tengt Lækjarlaug með 
göngustíg sem liggur meðfram læknum í gróðursælu umhverfi. Meðfram 
fjörunni liggur malbikaður strandstígur sem tengir m.a. Tangahúsið við 
laugina. Stígurinn er upplýstur með lágstemmdri lýsingu sem feld er inn 
í rekarviðarstólpa, sem liggja meðfram stígnum.

Mynd 56. Lækjarlaug í fjöruborðinu

Mynd 57. Útsýni yfir Hrútafjörð úr Lækjarlaug
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UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR

Markmiðið með verkefninu var að gera Borðeyri að áhugaverðum 
ferðamannastað. Til þess þurfti að greina manngerða og umhverfislega 
staðhætti og draga fram þau sérkenni sem staðurinn býr yfir. Að lokum 
var sett fram hönnunartillaga sem byggð var niðurstöðum greininganna 
og ætluð að efla sérstöðu staðarins.

Helstu niðurstöður greininganna voru þær að Borðeyri getur haft margt 
fram að bjóða þegar kemur að ferðaþjónustu. Borðeyri er mjög nálægt 
alfaraleið og gæti vel verið hluti að skipulögðum ferðamannaveg. Með 
slíkri leið er hægt að leggja áherslu á minna þekkta staði, svo sem 
Borðeyri, og auka þar með eftirspurn eftir þjónustu og afþreyingu á 
svæðinu.

Saga staðarins er merkileg fyrir margra hluta sakir og miklu merkilegri 
en ég gerði mér grein fyrir í fyrstu. Það er ótrúlegt að hugsa til þess 
að á þessum litla stað hafi verið eins mikil umsvif og raun ber vitni. 
Staðsetning byggðarinnar niður við sjóinn er sérstök og smæð þorpsins 
er nánast einstök. Með því að byggja á og styrkja þessa þætti í 
hönnunartillögunni, tel ég að hægt sé að varðveita og á sama tíma efla 
sérstöðu staðarins. 

Til að ná fram þessum markmiðum í hönnunartillögunni má notast 
við efnisval og útfærslur sem hafa skýrskotun í sögu eða sérstöðu 

Borðeyrar og þannig skapa umhverfi sem vekur sérstæða upplifun. Í 
hönnunartillögunni er mikið lag upp úr því að skapa heilsteypt og fallegt 
umhverfi, sem er mikilvægt fyrir þorp af þessari stærðargráðu. 

Með því að varpa fram hugmyndum að aukinni þjónustu og afþreyingu 
á svæðinu, er leitast við að auka aðdráttarafl Borðeyrar sem ferðamanna-
stað, þar sem fólk stoppar í lengri eða skemmri tíma.
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LOKAORÐ 

Að mínu mati mætti gera meira af því að draga að ferðamenn á 
Borðeyri. Með því að gera sögu staðarins aðgengilegri fyrir gesti, m.a. 
með umhverfi sem hefur skírskotun í söguna, er hægt að gera staðinn 
áhugaverðari í augum ferðamannsins. Í sumum tilvikum mætti bæta 
viðhald bygginga og nærumhverfi þeirra. Illa útlítandi byggingar í 
hirðulausu umhverfi virka fráhrindandi og lítt spennandi. Oft þarf ekki 
mikið til að fegra umhverfið, trjágróður og hellulagðir fletir geta gert 
svæðið meira aðlaðandi og verið upphafið að frekari uppbyggingu. 

Í skipulagsvinnu á Borðeyri í framtíðinni, tel ég að mikilvægt sé að 
hugað að sérstöðu svæðisins og að ekki séu teknar ákvarðanir sem vinni 
gegn henni. Góð greiningarvinna er gífurlega árangursrík aðferð til að 
komast að því hver sérstaða svæðisins er og undirstrikar það mikilvægi 
og nauðsyn greinarvinnu í allri hönnunar og skipulagsvinnu.

Hönnunartillagan sem lögð hefur verið fram í þessu verkefni er einungis 
ein hugmynd um hvernig hægt er að gera Borðeyri að áhugaverðum 
ferðamannastað. Tækifærin eru svo sannarlega til staðar og gefa þau ótal 
möguleika til uppbyggingar í ferðaþjónustu. Vonandi verður Borðeyri 
vinsæll ferðamannastaður í framtíðinni, þar sem gestir sækjast í að 
upplifa þá sérstöðu sem staðurinn býr yfir.
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Mynd 34. Heildir svæðisins
Mynd 35. SVÓT - greining
Mynd 36. Rekaviður (http://brunir.net/wp-content/uploads/2012/07/
Fallegur-rekavi%C3%B0ur.jpg) Skoðað 19.apríl, 2013
Mynd 37. Grjóthleðsla
Mynd 38. Hafþyrnir (http://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Hippophae_
rhamnoides-01_(xndr).JPG) Skoðað 19.apríl, 2013
Mynd 39. Ígulrós (http://yndisgrodur.lbhi.is/pages/1351) Skoðað 
19.apríl, 2013
Mynd 40. Hús sem víkja
Mynd 41. Hús sem verða endurreist

Mynd 42. Göturými í Stykkishólmi (http://2.bp.blogspot.com/-
MyQhnVSwyk8/Thtch-HxnSI/AAAAAAAABkk/W8C9FMZF0S4/
s1600/stykkisholmur03.jpg) Skoðað 18.apríl, 2013
Mynd 43. Austurvöllur í Reykjavík (http://is.wikipedia.org/wiki/
Mynd:Austurv%C3%B6llur.JPG) Skoðað 18.apríl, 2013
Mynd 44. Strandstígurinn í Hafnarfirði (http://landslag.is/verk/
strandstigur-hafnarfirdi) Skoðað 18.apríl, 2013
Mynd 45. Hellulaug við Vatnsfjörð (http://www.watertrail.is/index.
php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=22) Skoðað 
18.apríl, 2013
Mynd 46. Aðgengi fyrir alla getur verið hluti af fallegri hönnun (http://
uberhumor.com/i-love-the-design-of-these-stairs-and-how-they-
incorporate-a-wheelchair-access-ramp) Skoðað 25.apríl, 2013
Mynd 47. Grænar byggingar eru nýjar 
Mynd 48. Notkun bygginga - Íbúðarhús (grá), afþreying (græn), gisting 
(rauð) og þjónusta (appelsínugul)
Mynd 49. Grunnmynd í mælikvarðanum 1:500
Mynd 50. Borðeyrarvegur og strandstígur
Mynd 51. Ný gata milli Riishúss og Gamla skóla
Mynd 52. Péturstorg séð frá bryggjunni
Mynd 53. Bryggjustemming
Mynd 54. Útisvæði við tjaldsvæðið
Mynd 55. Horft niður eftir “bryggjunni” við mótelið
Mynd 56. Lækjarlaug í fjöruborðinu
Mynd 57. Útsýni yfir Hrútafjörð úr Lækjarlaug
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VIÐAUKI

Spurningalisti sem sendur var á íbúa og rekstraraðila ferðaþjónustu á 
Borðeyri.

1. Hvernig er veðurfar almennt á Borðeyri?
2. Hver er versta vindáttin á Borðeyri?
3. Hver er versta úrkomuáttin?
4. Eru einhverir staðir á Borðeyri skjólsælli en aðrir?
5. Er einhver árstími betri en annar með tillit til veðurfars?
6. Hvað telur þú vera ástæðuna fyrir því að fólk stoppar á   
 Borðeyri á ferðalagi sínu?
7. Hvað gera ferðamenn á Borðeyri?
8. Telur þú að Borðeyri geti orðið áhugaverðari áningarstaður? 
 Ef já, með hvaða hætti?
9. Hafa heimamenn einhvern haga af þeim ferðamönnum sem   
 sækja staðinn? 
10. Hvað telur þú vera sérstöðu Borðeyrar?
11. Er mikil aðsókn í gistingu í Tangahúsinu á Borðeyri? 
12. Er tjaldsvæðið á Borðeyri mikið notað af ferðamönnum?
13. Hvað búa margir á Borðeyri í dag?




