SagaHistory
Strandgatan í Hafnarfirði hefur frá upphafi verið ein mikilvægasta gata
bæjarins. Í gegnum árin hefur landslagið við Strandgötuna breyst mikið.
Landfylling hefur verið mikil á þessu svæði og á árunum 1941-1948 var
hamarinn við Strandgötuna sprengdur svo hægt væri að aka þar um.
Við Strandgötuna eru mörg af elstu húsum bæjarins og við hamarinn
stendur Fjörukráin, en það hús er næstelsta hús Hafnarfjarðar, byggt árið
1841.
Klifrað hefur verið á hömrunum við Strandgötuna í fjölda ára. Á þessu
svæði er ein skemmtilegasta klifurleið Höfuðborgarsvæðisins sem heitir
því kaldhæðnislega nafni, Reykjarvíkurperlan.
----------Strandgata has been one Hafnarfjörður’s main streets since the early days
of the town. Through the years the landscape of the coast has changed a
lot. Landfill has been used a lot in the area and in the years 1941-1948 the
cliffs were blown to make way for the road.
Many of the town’s oldest houses stand by the road and Fjörukráin, which
stands besides the cliffs, was built in 1841 and is the second oldest house
in Hafnarfjörður.
The cliffs at Strandgata have been climbed for many years. This area has
one of the best climbing route in the capital area, which was ironically
named Reykjavíkurperlan (The Reykjavík Pearl).
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     Directions
Strandgata er í Hafnarfirði, um 10 km frá Reykjavík. Klettarnir standa alveg
við Strandgötuna. Best er að beygja hjá Hótel Víking og leggja bílnum á
bílastæði sem er þar. Frá bílastæðinu er aðeins um einnar mínútu ganga
að svæðinu.
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Ef ekið er frá Kringlumýrarbraut þarf ekki annað en að halda áfram beint af
augum þangað til maður kemur að Strandgötunni.

3

----------Strandgata is one of the main streets in Hafnarfjörður, about 10 km (6.2
miles) outside of Reykjavík. The cliffs stand right by the road. There is a
parking lot behind the Viking Hotel. The Hotel is only a minute walk from
the climbing area.

Mosfellsbær

If you are driving from Kringlumýrarbraut you only have to drive straight
until you see the cliffs.
Reykjavík

Kópavogur

Hafnafjörður
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Strandgata

Svæði 3

Svæði 1

         1

  2

1. Det Lilla Livet

6a

5. Gamli maðurinn og hafið

6b

1. Hlussmundur Tuss

2. Ghost riders in the sky

5c

6. The Viking Show

6a

1B. Viðhaldið

3. Með fulla vasa af grjóti

6c

7. Franska hornið

4. Reykjavíkurperlan

7a

Svæði 2

               1
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1. Nýliðinn

1

6a+

5a
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              3
6a+
6b

2. Skinkur

6a+

3. Rauði Drekinn

6b+

          4  5
4. Another brick in the wall

6b

5. Bites the dust

5b

