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Hvítserkur 

Hvítserkur er 15 m hár bergdrangur, undir háum  

sjávar-bakka. Þar hafa margar fuglategundir aðsetur. 





Borgarvirki 

• Borgarvirki er 15 m hár gosstappi með sögulegum 
minjum.  

• Það rís 177 m yfir sjávarmáli og blasir víða við.  
• Það hafa verið hlaðnir veggir á brúnum klettanna og þar 

sem inngangur í virkið er.  
• Borgarvirki er talið hafa verið virki til forna og um það 

eru til margar sagnir. 
     



Skagafjörður 

• Skagafjörður er nálægt miðju norðurlandi og er einn 
stærsti fjörður á landinu , um 40 km langur.  

• Á firðinum  eru eyjarnar Drangey og Málmey.  

• Drangey er um 200 m há og eynni er mikil fuglabyggð. 

• Útlagarnir Grettir og Illugi Ásmundsynir dvöldu í eynni 
árin 1028 – 1031 svo sem getið er í Grettissögu. 





Sauðárkrókur 

• Sauðárkrókur er stærsti þéttbýlisstaðurinn í Skagafirði 
og þjónustumiðstöð héraðsins.  

• Útgerð, iðnaður og margvísleg þjónusta er áberandi í 
atvinnulífinu. 



Friðlýst svæði 

• Miklavatn í Skagafirði var friðlýst 1977.  

• Þar er votlendi með miklu fuglalífi og mikið 
æðarvarp. 



Þingeyrakirkja 

• Á Þingeyrum, austan við vatnið Hóp, er ein 
merkilegasta á Íslandi.  

• Hún var hlaðin úr grjóti á árunum 1864- 77. Hvelfing 
kirkjunnar er bogadreginn og blámáluð og á henni 
1000 gylltar stjörnur en rúðurnar í bogadregnum 
gluggum kirkjurnar eru einnig 1000 talsins.  

• Margir merkir munir eru í kirkjunni. 



Glaumbær  

• Á elleftu öld bjó í Glaumbæ Snorri Þorfinnson, sonur Þorfinns  
karlsefnis sem stjórnaði leiðangri til Vínlands árin 1002-3 og 
hafði þar vetursetu.  

• Þar fæddist Snorri og er talinn fyrsti Evrópumaðurinn sem 
fæddur er á meginlandi Ameríku.  

• Snorri reisti fyrstu kirkjuna í Glaumbæ og mun grafinn þar. 

 



Hólar í Hjaltadal 
• Hólar í Hjalatadal er einn merkasti sögustaður á    

Íslandi.  

• Þar er nú landbúnaðarháskóli. 



Grafarkirkja 

• Grafarkirkja er með minnstu guðhúsum í 
gervallri kristni og sýnir í senn fátæk söfnuða 
fyrr á öldum og hagleik kirkjusmiðanna. 



Hofsós 
• Þéttbýlisstaðurinn Hofsós er einn elsti 

verslunarstaður landsins.  

• Á Hofsósi er versturfarasetur, safn til mininngar um 
ferðir Íslendinga til Versturheims. 



Siglufjörður  

• Siglufjörður er nyrsti kaupstaður á Íslandi og stendur við samnefndan fjörð.  
• Bæri stendur að hluta undir snarbrattri fjallshlíð og undir lendi er lítið.  
• Þar er oft snjóþungt og snjóflóð tíð.  
• Undirstöðuatvinna Siglfirðinga eru fiskiveiðar  og úrvinnsla sjávarfangs.  
• Á Siglufirði er síldarminjarsafn. 


