
 

Galtarviti sölulýsing 
Um Galtarvita hefur verið skrifað 
"Enginn lýsir þögninni, sem umlykur Galtarvita, eitt afskekktasta byggða ból landsins. Hér er 
sú þögn, sem aldrei verður í fjölmenni, það er í henni hreyfing, ljúf og góð, sem helst má líkja 
við bylgjuhreyfingu túngresisins á lognkyrrum sumardegi". 

Jörðin Keflavík 

 
 
Galtarviti á Vestfjörðum stendur á jörðinni Keflavík sem er vík milli Súgandafjarðar 
og Skálavíkur og snýr Keflavík á mót opnu hafi. Jörðin er að hluta til í hlíðum og 
klettum og erfitt að meta heildar stærð hennar. Jörðin ætti þó að vera milli 400 til 
600 hektarar eða jafnvel stærri þar sem nokkur hluti hennar er í klettum og hlíðum og 
því erfitt að mæla það. Jörðin samanstendur af Keflavík og tveim dölum sem ganga 
upp af Keflavík, Sunnudal og Norðdal. 
 
Keflavík býr yfir stórbrotinni náttúrufegurð, bæði er víðsýnt en einnig er hún umlukinn 
600 m háum fjöllum í skeifulaga fjallgarði, Gelti í vestri og Öskubak í austri. Fjöllinn 
eru rennislett og er hægt að ganga eftir þeim eins og á breiðgötum til suðurs. 

 



 

 
 
Sunndalsá (stundum kölluð Keflavíkurá) rennur niður Keflavík úr Sunndal sem 
stendur eins og hringleikahús fyrir ofan Keflavík og minnir einna helst á Ásbyrgi. Í 
Sunndal er Sunndalsvatn og synda gjarnan álftir á vatninu. 
 
Aðeins er hægt að komast til Keflavíkur gangandi, á snjósleða, í þyrlu eða sjóleiðina í 
góðu veðri.  
 
Nokkrar gönguleiðir eru til Keflavíkur mismundandi af lengd og geta tekið allt frá 3 
tíma og lengur. Hægt er að gang yfir fjall eða í fjöru. 
 
Sjóleiðin að Keflavík tekur um 30 - 40 mín frá Suðureyri við Súgandafjörð í góðu 
veðri. Lendingin við Galtarvita getur verið varasöm ef sjór er ókyrr. 
 
Hægt er að ná langbylgjusendingum útvarps á Galtarvita. Ekki er hægt að ná GSM- 
símasamband nema með því að ganga upp á fjallið Gölt og vera í sjónmáli við 
Suðureyri eða upp á Öskubak. Bæði um klukkutími og 30 mín. gangur frá 
vitavarðarhúsi. 

 



 

afstöðumynd 

Vitavarðarhúsið 
Í vitavarðarhúsinu sem er tvílyft timburhús er ágætt eldhús, stofa, baðherbergi með 
bæði sturtu og baði sem og góð geymsla. Í risi eru tvö svefnherbergi, að auki er 
viðbyggingu c.a 10 ferm. Heit og kalt vatn er í húsinu og er vatnið hitað með gasi. 
 
Fyrsti hluti hússins var byggður árið 1920 síðan hefur húsið verið stækkað og verið 
steypt utan á það. 

 



 

 
Vitavarðarhúsið 

Stíflan og vélarhúsið 
 
1960 var reist lítil vatnsaflsstöð sem sá staðnum fyrir rafmagni. Búið er að fjarlægja 
vatnstúrbínuna sem notuð var í raforkuframleiðslunna úr vélarhúsinu. Lítil 4 kw 
díselrafstöð er þó enn í vélarhúsinu sem getur framleitt rafmagn fyrir staðinn.  
 
Vatnið fyrir vatnsaflsstöðin kemur úr stíflu uppi í hlíðinni og er leitt í lögnum niður 
eftir hlíðinni. Þessar lagnir eru enn til staðar en ætla má að þær séu vart nothæfar 
þar sem vatni hefur ekki verið hleypt á þær síðan 1994. Stíflan er einnig til staðar en 
mikið grjót og jarðvegur hefur safnast í hana.  

 



 

 
vélarhúsið 

Gamli vitinn 
Árið 1959 var nýr 10.7 m hár viti reistur eða allt að 3 sinnum hærri en sá gamli. 
Gamla vitanum sem er nú hluti af jörðinni var breytt í sauna fyrir nokkrum árum og er 
notaður sem slíkur í dag. 

Galtarviti 
Galtarviti þ.e. vitin sjálfur er ennþá í fullum rekstri og fylgir ekki með í kaupunum. 
Hann er í eigu Samgöngustofu sem sér um að reka hann og um allt viðhald á honum 
og fylgir hann ekki með í kaupunum. 

Nýting síðustu ár 
Galtarviti hefur skapað sér nokkuð stóran sess meðal tónlistarmanna og listafólks. 
Nokkur fjöldi listamanna hefur dvalið á staðnum í styttri eða skemmri tíma síðustu 
árin. Vitinn hefur verið notaður sem upptökustaður og gallerí svo eitthvað sem nefnd.  
 
Galtarviti hefur einnig verið vinnsæll hjá gönguhópum, sem hafa notað hann sem 
áningarstað í styttri eða lengri tíma. 

 



 

Vídeó frá Galtarvita 
https://www.youtube.com/watch?v=wlsYRYz2wuE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LJa_8gpLBKE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5BVQAdc-nQk 

Nánari upplýsingar 
Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við  
 
Hermann Þorsteinsson 

Sími:  861-1442  

Netfang : hermann@hrafnsauga.is 

 

Ólafur Jónasson 

Sími : 898-0709 

Netfang : kapila101@gmail.com  

 

Einar Þór Gunnlaugsson 

Sími : 891-6164 

Netfang :  einar.thor.gunnlaugsson@gmail.com  

 

Guðmundur Konráðsson 

Sími :  893-0713  

Netfang : gummikon@hotmail.com 
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