
ParadísarfossParadísarfoss
við Brunná í Hvalfirði

Hvalfjörður gengur inn úr Faxaflóa á milli Kjalarness og Akraness.    
Hann er u.þ.b. 30km langur, 4-5km breiður og mesta dýpi hans er 84m.. 
Fjalllendið er mikið og ber mest á Botnsúlum, Múlafjalli, Hvalfelli og Þyrli.

Nafn fjarðarins ásamt mörgum kennileitum eru frá ferð illhvelsins “Rauðhöfða” 
inn fjörðinn. 

Innst í firðinni er Botnsdalur og Brunná, þar er gönguleiðin Síldarmannagötur 
sem liggur upp fjallið frá Botnskála yfir í Skorradal, sem dregur nafn sitt frá 
örlitlu síldarævintýri, svo mikið var af síldinni að helst var hún veidd með   
varnargörðum sem hlaðnir voru á fjöru og henni svo mokað upp á flóði. 

Slóðin hlykkjast upp eftir Síldarmannabrekkum skammt utan við Brunná,   
sem dregur nafn sitt af kötlum sem hafa myndast í gegnum tíðina í ánni.
Þar sem finna má Paradísarfoss.

Nafngift fossins kemur frá fallegri, skógi vaxinni brekku sem leynist austan 
megin við ána.  Fyrir neðan fossinn er síðan Paradísarhellir, sem notaður var 
fyrir búfénað.

“Ó, fjörður væni, sœll að sýn
í sumarsólar loga.
Hve framnes, björg og flóðvík þín
í faðm sjer hug minn toga.
Hvar stenst öll prýðin eins vel á
við insta botn og fremst við sjá?
Hvar sje jeg fleiri fjöllin blá
og fegri marar-voga?” 
  – Steingr. Thorsteinsson.
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Framtíðarsýn

Hér má sjá landsvæðið upp 
fossinn eins og það er núna. 
Þar sem náttúran blandast af 
bergi, vatni og gróðri.
Birki og lyng er allsráðandi í 
umhverfinu sem gefur fallega 
haustliti eins og myndin sínir.  
Útsýnið frá fjallinu beinir út 
Hvalfjörðinn, þar sem sjór, 
leirur og fuglar spila sitt 
undursamlega sjónarsvið.

Ef allt færi á versta veg?
Hér má sjá rusl eftir 
útivistarfólk og ferðamenn og 
bláa plastpoka fljúgandi niður 
fjallið.
Grafa mætt í bergið að ná í
efnivið sem færi langt í burtu.
Sjórinn farinn úr firðinum og
fuglarnir flognir burt og engir 
hvalir lengur því það er of grunnt 
og ekkert æti að fá.

Mín framtíðarsýn.

Hér er gulrót til þess að fá fólk hingað upp,    
einhvað sem fólk gerir sér ferð til að skoða og 
jafnvel eyðir góðviðris dögum á. Svokölluð vind-
harpa sem gerir hljóð úr golunni sem leiðir niður.
dalinn að fossinum.
Brú er yfir ána svo að fólk þurfi ekki að vaða yfir, 
þó það sé nú spennandi fyrir krakkana. 
Stigi er niður klettanna til að komast í 
volga steinhlaðna laug, sem sólin sér um að hita á 
góðviðrisdögum. 

Fuglasöngur, fossanið og náttúran
 í öllu sínu veldi.



Paradísarfoss fellur fyrst fram af allháum klettastalli og kemur niður bratt bergið og spýtist í fallegan boga upp í loftið, 
svo næstum má ganga undir bununa í vatnavöxtum. Í kringum fossinn er skóglendi og rétt fyrir neðan er lítill hellir sem heitir Paradísarhellir.

 Kort með örnefnum og leiðarlýsingu um Síldarmannagötur.                      
Svarta línan liggur um Síldarmannagötur  frá Brunná í Botnsvogi í Hvalfirði, 
um Botnsheiði og að Vatnshorni í Skorradal. Leiðin er um 17 km löng og fer 
hæst í  489 m.y.s.við Tvívörður. 

Stemningsmyndir og efnisviður.

Hér má sjá gönguleiðina Borgarfjarðarbraut sem 
er 5 daga gönguleið frá Botni í Hvalfirði 
alla leið yfir til Húsafells.
Hér má sjá helstu kennileiti leiðarinnar.   
Paradísarfoss er fyrsti viðkomustaður upp 
Síldarmannagöturnar í Hvalfjarðarbotni. 

Landið er gróið með náttúrulegu birki og   
ræktuðu skóglendi. Þarna er engu búið að hrófla og 
náttúran því í essinu sínu, með plöntur og dýr sem 
fær að dafna í friði.
Fjallstindarnir í kring eru útdauðar megineldstöð-
var  

Hluti af fjörum Hvalfjarðar er á náttúruminjaskrá, einnig grunnsævi Botnsvogur og 
strandlengjan frá Miðsandi að Katanesi. 
Vogarnir eru grunnir og leirurnar víðáttumiklar. Fuglalífið er mikið allt árið um 
kring, má þar nefna farfuglana Rauðbrysting og Margæs, talsvert er um æðavarp 
og svo er Hávellurinn í þúsundatali á vorin.

Margt er til skoðunar í kring.

Glymur sem er hæsti foss í heimi, er í 
sama dal og Paradísarfoss.
Gönguleiðir bæði í Glym, 
Síldarmannagötur og Reiðskarð hjá Þyr-
li. Þar er Brynjudalsá sem geymir gamlan 
bergrunn með holufyllingum og oft er áin 
hulin lausum jarðlögum. 
Þar má finna sjaldgæfa geislasteina, 
Zeólíta, þeir falla út úr volgu vatni í 
blöðrum og sprungum í berginu, sem gerir 
Ísland einstakt.



Vindharpa, 
þar sem fuglarnir syngja í takt við vindinn 
sem dynur í gegnum götin á byggingunni.

Steinhlaðin laug, úr hellum úr fjallinu.
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Eitt sinn settist illhveli eitt, með rauðan haus, að úti á Faxaflóa 
og grandaði fiskibátum. 
Drukknuðu við það margir menn, þar á meðal synir prestsins að 
Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. 
Presturinn var aldraður, blindur og hrumur. 
Syrgði hann syni sína mjög. Eitt sinn bað hann dóttur sína að 
leiða sig ofan í fjöru. 
Er þangað var komið tók hann að þylja þulur 
og slá staf sínum í sjóinn. 
Nokkru síðar sá stúlkan hvar hvalurinn kom
syndandi inn fjörðinn og staðnæmdist hann í 
sjónum andspænis þeim. 
Bað presturinn stúlkuna að leiða sig inn fjöruna. 
Gerði hún það, en hvalurinn fór inn fjörðinn samhliða þeim. Þegar 
í Botnsdal var komið hélt presturinn inn dalinn en hvalurinn 
brölti upp eftir ánni. 
Þegar hann ætlaði að fara upp fossinn sprakk hann og drapst. 
Eftir þetta var fjörðurinn nefndur Hvalfjörður, fjallið Hvalfell 
og vatnið Hvalvatn
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