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„Fegursta blómið, það lifir í huldum 
stað...“ skrifaði Nóbelsskáldið í 
Heimsljósi. Vestfirðingar ættu flestir 
að geta skrifað undir það og vottað 
að á Vestfjörðum er bæði margt um 
fögur blóm og hulda staði. Svo margt, 
raunar, að sumum gæti hæglega 

yfirsést blómskrúðið. Um hulda staði 
gildir nefnilega að þá er ekki hægt 
að finna á hraðferð. Blómin afhjúpa 
ekki alla dýpt sína og fegurð við fyrsta 
auglit. Það er eins með þau og allt sem 
eitthvað er í varið; þeirra verður ekki 
notið í flýti, streitu og stressi. 
 Það væri ferðamönnum á 
Vestfjörðum heillaspor að taka af sér 
úrin og týna gsm-símunum. Stinga 
þeim að minnsta kosti djúpt ofan 
í tösku og biðja þá um að hafa sig 
hæga með þartilgerðri stillingu. Það 
er ekki tilviljun að fjöldi ferðaþjóna á 
svæðinu leggur áherslu á að gestir 
fái að kynnast kyrrð svæðisins, frið 
og ró af eigin raun. Sú kyrrð er ein af 
fjölmörgum auðlindum Vestfjarða.  

Til að hennar verði notið til fullnustu 
þarf að skilja streituna eftir í grænni 
laut, áður en haldið er niður í fjöru til að 
horfa á sólina gylla fjallahringinn áður 
en hún dýfir sér í sæ eða upp á fjall 
þar sem himinninn virðist endalaus 
og jörðin nánast sleppir takinu um 
iljarnar. Þar vaxa fegurstu blómin. 

Þau blómgast á þeim stundum sem 
ferðalangur leyfir náttúrunni að taka 
völdin.  Eða sleppir ímynduðum tökum 
sínum á henni, því náttúran hefur alltaf 
haft og mun alltaf hafa völdin. 
 Heimsljós, það fagra blóm úr 
vendi Halldórs Kiljans Laxness 
sem áður var vitnað í, er reyndar 
sprottið úr vestfirskum jarðvegi. 
Dagbækur vestfirska alþýðuskáldsins 
og fræðimannsins Magnúsar Hj. 
Magnússonar urðu skáldinu innblástur. 
Hin ógleymanlega bókmenntapersóna 
Ólafur Kárason ljósvíkingur sækir 
æði margt í rann draumóramannsins 
Magnúsar. Til dæmis hæfileikann til 
að njóta blómanna fögru. 

 Á Act alone einleikjahátíðinni 
á Suðureyri í ágúst verður sýndur 
einleikur um þennan merkilega 
mann, sem byggir á sömu heimildum 
og Laxness nýtti sér. Þó að kyrrðin 
barmafylli djúpa vestfirska dali iðar 
hér líka allt af lífi – menningarlífi. 
Bæjarhátíðir, listsýningar, einleikja-
hátíð, söfn, sýningar, tónleikar... Það 
er hreinn ógerningur að telja upp allt 
það sem um er að vera á Vestfjörðum 
í sumar. Hvað þá að gera því öllu 
skil í þessu blaði. Von aðstandenda 
er því sú að hér geti ferðalangar 
fundið einhverjar hugmyndir að við-
komustöðum og uppátækjum og 
fengið innsýn í menningarflóruna í því 
fjölbreytta og skemmtilega samfélagi 
sem Vestfirðir eru. Svo vaðið sé yfir í 
annað skáld: það vaxa nefnilega blóm 
fyrir vestan. Upp um allar hlíðar. 

Blómskrúð Vestfjarða

Ávarp ritstjóra

Sunna Dís Másdóttir

Vestfirðir sumarið 2012 er 

upplýsingablað fyrir ferðafólk á 

leið um Vestfirði. Blaðið kemur nú 

út átjánda sumarið í röð og liggur 

að venju frammi án endurgjalds á 

viðkomustöðum ferðafólks og víðar 

um land allt. 
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Sími: 456 4560
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Ábyrgðarmaður: 
Sigurjón J. Sigurðsson
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Eftirprentun, hljóðritun, 
notkun ljósmynda og annars 
efnis er óheimil nema 
heimildar sé getið. 

Ekki missa af Ævintýrahandbókinni aftast í blaðinu. 
Þar er að finna ótal uppástungur að skemmtilegum 
áningarstöðum fyrir ferðalanga í yngri kantinum. Á 
síðum 57 til 65 er að finna allt frá fróðleik um fuglalíf 
og gamlar hefðir til ábendinga um heita læki og aðra 
spennandi viðkomustaði fyrir litla landkönnuði sem 
vilja ekki sitja of lengi í bíl í einu. 

Hafdís Sturlaugsdóttir hjá Náttúrustofu Vestfjarða 
deilir fróðleik um allar þær fjölmörgu villtu jurtir sem 
tína má á Vestfjörðum og hvernig hægt er að nýta 
þær. Skoðaðu síður 16-17 ef þú vilt fræðast um kosti 
tágamuru eða blóðbergs.

Ertu sælkeri? Kíktu á síður 42-43 þar sem hjónin 
Karl Kristján Ásgeirsson og Guðlaug Jónsdóttir segja 
frá matreiðslu- og matarmenningarbók sinni, Boðið 
vestur. Þau deila meira að segja uppskriftum að 
ljúffengum, vestfirskum réttum sem ættu að gæla 
við bragðlauka hvaðanæva að... 

Vestfirðir eru gósenland þeirra sem hafa unun 
af að hreyfa sig í fríinu og nóg er af efni við hæfi 
útivistarfólks í blaðinu. Fjallahjólagarpar kætast 
eflaust sérstaklega yfir síðum 18-19, en þar segir 
Ómar Smári Kristinsson frá sinni hjólabakteríu, sem 
varð til þess að hann lagðist í ansi viðamikla útgáfu. 

Þeir sem einu sinni sækja Vestfirði heim koma 
gjarnan aftur og aftur – ef þeir flytjast þá ekki bara 
alfarið hingað! Á síðum 46 og 47 deila tveir kunnir 
Íslendingar sinni reynslu af því hvernig Vestfirðirnir 
geta togað ítrekað í mann. Silja Hauksdóttir leikstjóri 
segir frá afar viðburðaríkum (og kannski um of) 
gönguferðum um Hornstrandir, en Björn Hlynur 
Haraldsson leikari lofsyngur hins vegar Suðureyri; 
sundlaugina, vaxtaræktarþorskana og allt hitt. 

Í blaðinu
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„Ég nota mínar 
Aukakrónur  
í bensín“
Næstum 30 þúsund manns nota Aukakrónur til að kaupa allt frá 

matvælum til trygginga hjá tæplega 300 fyrirtækjum um land allt. 

Byrjaðu að safna Aukakrónum strax í dag.
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Nærri liggur að Vestfjarðakjálkinn 

sé eyja, langstærsta eyjan við 

Ísland, eins og glöggt má sjá ef litið 

er á Íslandskort. Sumir sjá landið 

fyrir sér eins og dýr sem liggur 

fram á lappir sínar en Vestfirðir 

eru höfuðið. Landfræðileg mörk 

Vestfjarðakjálkans eru við Gilsfjörð að 

sunnan og Bitrufjörð að norðan en þar 

á milli er aðeins um 11 km landræma. 

Lögsagnarumdæmi Vestfjarða teygist 

þó allt suður á Holtavörðuheiði.

 Sagnir herma, að eitt sinn hafi þrjú 

nátttröll ætlað að skilja Vestfirði frá 

meginlandinu með því að grafa skurð 

þar á milli. Þeim entist hins vegar 

ekki nóttin og urðu að steindröngum 

þegar dagaði. Eyjarnar ótalmörgu 

á Breiðafirði og hólmar og sker við 

Húnaflóa eru til vitnis um jarðveginn 

sem tröllin rótuðu út í sjó.

 Frá Vestfjörðum eru aðeins um 

300 km yfir sundið til Grænlands. Í 

góðu skyggni má sjá þar á milli hæstu 

fjalla. Mörg dæmi eru um að hvítabirnir 

hafi borist með hafís til Vestfjarða.

 Húnaflói liggur að Vestfjörðum að 

austan og Breiðafjörður að sunnan 

en á aðrar hliðar opið úthafið, 

Atlantshafið að vestan og Íshafið að 

norðan. Vestfirðir eru mjög vogskornir 

en firðirnir ólíkir að stærð og landslagi. 

Ísafjarðardjúp og Jökulfirðir eru 

nánast flóar með mörgum innfjörðum.

 Voldugustu standbjörg og mestu 

fuglabjörg Íslands eru á Vestfjörðum. 

Hornbjarg og Hælavíkurbjarg 

gnæfa mót Íshafinu en Látrabjarg á 

suðvesturodda Vestfjarða, þar sem 

Evrópa nær lengst í vestur, er eitt 

þéttsetnasta fuglabjarg veraldar. 

Hrikaleg fjöll eru við marga af fjörðum 

og dölum þessa landshluta en hið efra 

er Vestfjarðakjálkinn gróðursnauð og 

jökulskafin háslétta. Drangajökull á 

norðursvæði Vestfjarða er fimmti 

stærsti jökull landsins. Hann teygir 

sprungna skriðjökla sína niður í dali 

en hájökullinn er vinsæll til útivistar.

 Jarðfræðilega eru Vestfirðir elsti 

hluti Íslands. Elsta berg í hraunlögum 

Vestfjarða mun vera um 16 milljón ára 

gamalt eða um þremur milljónum ára 

eldra en það sem elst hefur fundist 

á Austfjörðum. Sífelld eldvirkni og 

gjóskuhleðsla um miðbik landsins 

veldur því, að gömlu bergflekarnir 

Fólksfjöldi: 7.100
Stærð: 9.520 km2

á Vestfjörðum og Austfjörðum eru 

smátt og smátt að sporðreisast um 

leið og þeir færast í sundur. Þetta má 

sjá á því hvernig jarðlögunum hallar 

inn til landsins.

 Oft hefur mjög langur tími liðið 

milli hraunflóðanna sem byggðu 

upp jarðlög Vestfjarða. Þá hefur 

jarðvegur orðið til og landið gróið 

upp og skógar vaxið í loftslagi sem 

svipar til þess sem er í Kaliforníu nú 

á tímum. Steingervinga úr voldugum 

skógum sem uxu í heittempruðu 

loftslagi Vestfjarða fyrir tíu til fjórtán 

milljónum ára má allvíða finna milli 

hraunlaganna á Vestfjörðum. Þar má 

nefna rauðviðarbol sem fannst í hlíð 

Helgafells við utanverðan Dýrafjörð. 

Tré þetta er nærri metri í þvermál og 

lifði fyrir fjórtán milljónum ára en varð 

síðan undir nýju hraunlagi sem felldi 

það og kolaði að nokkru þegar það 

var um 200 ára gamalt. Af öðrum 

viðartegundum sem fundist hafa á 

Vestfjörðum frá þessum tímum má 

nefna valhnotu, beyki, hlyn, elri og 

vínvið.

 Jarðhiti er allvíða á Vestfjörðum 

en einna mestur í Reykhólasveit 

og í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. 

Núna er eldvirkni hins vegar engin 

á Vestfjörðum og hefur ekki verið 

síðustu tíu milljón árin en víða 

má sjá ævafornar eldstöðvar og 

verksummerki þeirra. Ein af hinum 

sérkennilegustu þeirra var nálægt 

Flatey á Breiðafirði og má sjá merki 

um hana víða á eyjunum þar í kring.

 Undirlendi er víðast ekki mikið á 

Vestfjörðum nema helst í nokkrum 

fjarðabotnum. Helstu undantekningar 

eru Reykhólasveit, Barðaströnd, 

Rauðisandur og sveitir í Strandasýslu. 

Reykhólasveit milli Króksfjarðar og 

Þorskafjarðar býr yfir einstaklega 

fjölbreyttri náttúrufegurð og snýr 

móti suðri eins og Barðaströndin og 

Rauðisandur. Inni á milli fjalla má þó 

víða finna gróðurríka reiti, skóg og 

fjölbreytta flóru.

 Lítið er um stöðuvötn. Flestar ár 

eru stuttar og vatnslitlar en þó er þar 

víða allgóð veiði. Dynjandi, fossinn 

mikli í Arnarfirði, er einn af fegurstu 

og tilkomumestu fossum landsins. Á 

Vestfjörðum eru einnig fegurstu fjörur 

landsins, svo sem á Rauðasandi, við 

Patreksfjörð og Önundarfjörð.

 Fuglalíf er ríkulegt í óteljandi 

eyjum og hólmum við Vestfirði. 

Þar eru aðalheimkynni konungs 

íslenskra fugla, hafarnarins. Mestur 

hluti Breiðafjarðareyja tilheyrir 

Vestfjörðum en þeirra stærst er 

Flatey. Á Ísafjarðardjúpi eru Æðey, 

Vigur og Borgarey. Húnaflóamegin 

er Grímsey á Steingrímsfirði helsta 

eyjan.

 Sjórinn hefur frá öndverðu og 

fram á þennan dag verið matarkista 

Vestfirðinga. Stutt er á fengsæl 

fiskimið, selir eru í látrum og víða er 

æðarvarp. Eggjatekja og fuglaveiði, 

einkum í standbjörgunum miklu og í 

eyjum og hólmum, hafa alla tíð verið 

Vestfirðingum ómetanleg hlunnindi. 

Rekaviður hefur löngum verið til 

drjúgra nytja á Vestfjörðum.

 Um aldirnar hafa náttúruhamfarir 

iðulega dunið yfir Íslendinga, stórfelldir 

harðindakaflar og bjargarleysi ásamt 

mannfelli af hungursneyð. En jafnvel 

á hinum erfiðustu tímum í sögu 

þjóðarinnar varð aldrei matarskortur 

á Vestfjörðum.

 Vestfirðir eru tæplega einn 

tíundi hluti af flatarmáli Íslands. 

Hringvegurinn um Ísland, þjóðvegur 

nr. 1, liggur ekki um Vestfirði. Hins 

vegar eru Vestfirðir heimur út af fyrir 

sig með sérstökum hringvegi um 

kjálkann og frá honum eru margir 

útúrkrókar þar sem ferðafólk getur 

hvarvetna séð eitthvað nýtt. Óhætt er 

að segja að vestfirski hringvegurinn 

sé engu líkur.

 Fyrir norðan Ísafjarðardjúp eru 

síðan mikil landsvæði sem eru löngu 

komin í auðn, sveitirnar gömlu í 

Jökulfjörðum, Grunnavík, Aðalvík 

og á Hornströndum. Þar hefur búfé 

ekki gengið áratugum saman, þar 

eru engir bílvegir og engin ökutæki á 

ferð. Hins vegar er gróðurinn ótrúlega 

fjölbreyttur og vöxtulegur eftir langa 

friðun og líklega er fuglalíf og annað 

dýralíf með svipuðum hætti og áður 

en land byggðist. Algengt er að 

ganga fram á spakar tófur sem lifa 

af landsins gæðum og hafa ekki lært 

að óttast manninn. Lengri og skemmri 

gönguferðir um hið geysivíðlenda 

Hornstrandafriðland, þar sem þögnin 

er aðeins rofin af rómi fuglanna og 

gaggi tófunnar, auk brimhljóðs undan 

björgunum miklu, verða hverjum 

manni ógleymanlegar.

 Á sama hátt og Vestfirðir eru nánast 

eyja við Ísland hafa Vestfirðingar 

löngum skorið sig nokkuð frá þjóðinni 

í heild á ýmsan hátt. Málfar þeirra þótti 

sérkennilegt og matarvenjur ekki 

síður, nafngiftir fólks mjög frábrugðnar 

því sem tíðkaðist í öðrum landshlutum 

og vestfirskir galdramenn áttu 

enga sína líka. Dugnaði og seiglu 

Vestfirðinga hefur jafnan verið 

við brugðið. Vestfirðir hafa alið af 

sér fleiri og öflugri forystumenn í 

íslenskum stjórnmálum og frumkvöðla 

í atvinnulífi en aðrir landshlutar.

 Margir Vestfirðingar hafa á liðnum 

árum og áratugum haldið brott og 

leitað sér frama þar sem fjölmenni 

er meira. Jafnframt eru sífellt fleiri 

sem sinna þjónustu við ferðafólk á 

Vestfjörðum, sem verður meiri, betri 

og fjölbreyttari með hverju árinu. 

Sú þjónusta er náttúruvæn eins og 

framast er kostur enda er óspillt 

náttúran og geysileg fjölbreytni 

hennar helsta aðdráttarafl Vestfjarða. 

Engin stóriðja er á Vestfjörðum og 

mengun af atvinnurekstri minni 

en í nokkrum öðrum landshluta. Í 

flestum vestfirskum verksmiðjum eru 

framleidd matvæli úr sjávarafla og 

Þörungaverksmiðjan á Reykhólum 

er vistvænasta iðjuver í heimi, knúið 

af jarðhita til framleiðslu á mjöli úr 

ómenguðum gróðri sjávar.

 Sá sem hefur ekki farið um 

Vestfirði og skoðað fjölbreytileika 

þessa landshluta hefur ekki kannað 

Ísland til neinnar hlítar. Þessu blaði er 

ætlað að vera ferðafólki til nokkurs 

fróðleiks og leiðbeiningar áður en 

lagt er í ferð til Vestfjarða og meðan 

á henni stendur.

 Velkomin vestur!

Vestfirðir
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ALLTAf ódýrAri á neTinu
fLugfeLAg.isÞAÐ MáTTu BóKA

pAnTAÐu í dAg

eKKi á Morgun

á fLugfeLAg.is

neTTiLBoÐ
Nú er 

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ því að bóka flugið á 
netinu. Það er fljótlegra, þægilegra og ódýrara. Smelltu þér á 
flugfélag.is, taktu flugið og njóttu dagsins. 
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When you look at a map of Iceland, 
you see at a glance that the Westf-
jords Peninsula is almost an island. 
The shape of the country resembles 
an animal stretching its legs, the 
Westfjords representing the head. 
The limits of the Westfjords penin-
sula are the Gilsfjörður bay from the 
south and the Bitrufjörður bay from 
the north, leaving only a strap of 11 
kilometers. The jurisdiction of the 
Westfjords, however, reaches as far 
as the Holtavörðuheiði moor towards 
the south.
 Once upon a time it was believed 
that several night-trolls had planned 
to separate the Westfjords from 
the mainland by digging a canal. It 
was quite a complicated task which 
proved to take more than just one 
night and sadly the trolls ended up as 
giant rocks due to the sunrise taking 
them by surprise. The various islands 
and holms of the Breiðafjörður bay 
and the skerries in the Húnaflói bay 
now witness how effectively the trolls 
threw cliffs and great chunks of soil 
into the sea during that night.
 From the Westfjords there is only a 
distance of 300 kilometers to Green-
land and on a clear day it is even pos-
sible to see some mountain tops in 
our neighbouring country. Through 
the centuries there have been several 
incidents that polar bears have drifted 
to the Westfjords on ice.
 The Húnaflói bay is embrac-
ing the Westfjords at the east, the 
Breiðafjörður bay from the south but 
other sides are facing open sea, the 
Atlantic Ocean at the west and the 
Antarctic Ocean at the north. The 
Westfjords have a very jagged coast-
line and the fjords differ greatly in 
size as well as geographically. The 
Ísafjörður fjord and Jökulfirðir, The 
Glacial Fjords, are in fact bays con-
taining many smaller fjords.
 The most magnificent sea cliffs of 
Iceland, where birds nest by millions, 
are situated in the Westfjords. The 
Hornbjarg cliff and the Hælavíkur cliff 
are facing the Antarctic Ocean. The 
Látrabjarg cliff on the southernmost 
tip of the Westfjords, where Europe 
stretches furthest towards the west, 
is one of the busiest bird cliffs in the 
whole world. Awesome mountains 
are embracing the fjords and valleys 
in this area but seen from above 
the Westfjords Peninsula is barren 
and actually a plateau scraped by 
glacier. The Drangajökull glacier in 
the northern part of the Westfjords 
is the 5th largest glacier in Iceland. It 
stretches its crevasses down towards 
the valleys but the top of the glacier 
is popular for those who love outdoor 

activities.
 From a geological point of view 
the Westfjords are the oldest part of 
the country. The oldest rock face in 
the lava layers of the Westfjords is 
about 16 million years old, three mil-
lion years older than the oldest lava 
found at the east coast. A continous 
volcanic activity and layers of tephra 
around the center of Iceland support 
the theory of the plate tectonics as 
the Westfjords and the Eastfjords lava 
layers slope inwards at the same time 
as they are drifting apart.
 Very long time has often passed 
between the lava floods which have 
built up the strata of the Westfjords. 
Each time soil has been created and 
woods have grown in a temperature 
of California today. Fossils from mas-
sive forests which grew in the warm 
temperature of the the Westfjords 
10-14 millions of years ago can be 
found between the lava layers in the 
Westfjords. Well-known is a 14 mil-
lion years old redwood log which was 
found in the Helgafell mountain at the 
Dýrafjörður fjord. The tree was hit by 
a new layer of lava which brought it 
down and partly turned it into coal 
when it was around the age of 200. 
Other types of woods which have 
been found in the Westfjords from 
this period are for example walnut, 
beech, maple, and vine.
 In several places in the Westfjords 
there are geothermal springs, for ex-
ample at a large extent at Reykhólas-
veit in the southeast as well as at Rey-
kjanes in the Ísafjarðardjúp fjord. The 
last 10 million years there has been no 
volcanic activity in the Westfjords but 
at many places you can see magnifi-
cent traces of the vivid eruptions of 
the past. Some of the most spectacu-
lar are near the Flatey island in the 
Breiðafjörður bay and on the smaller 
islands around.
 Lowland, not to mention arable 
land, is not at great extent in the 
Westfjords except in some of the 
fjords. The main exceptions are the 
Reykhólasveit area, the Barðaströnd 
coast, the Rauðisandur reef, and the 
countryside in the Strandasýsla area. 
The Reykhólasveit area between 
Króksfjörður fjord and Þorskafjörður 
fjord is representing incredibly var-
ied natural beauty, facing south as 
well as the Barðaströnd coast and 
the Rauðisandur reef. Between the 
mountains there are also many green 
areas with trees and various flora.
 In the Westfjords there are few 
lakes. Most rivers are short even 
though fly and worm fishing is pos-
sible and sometimes very fruitful. 
Dynjandi, the magnificent waterfall 
in Arnarfjörður fjord, is one of the 
most beautiful and spectacular wa-
terfalls of Iceland. The beaches of the 
Westfjords are well known by their 
beauty, for example the beaches at 
the Rauðisandur reef, at the Patreks-
fjörður fjord, and the Önundarfjörður 
fjord.

 Birdlife is exceptionally lively in 
uncountable islands and holms all 
around the Westfjords. The king of 
the Icelandic birds, the white-tailed 
eagle (haliaeetus albicilla), is primar-
ily found in this area. The majority of 
the Breiðafjörður islands belong to 
the Westfjords, the Flatey island be-
ing the biggest. In the Ísafjörður fjord 
there are the islands Vigur, Æðey and 
Borgarey. In Steingrímsfjörður fjord 
on the Húnaflói bay side there is one 
main island called Grímsey.
 The sea has from the beginning 
of settlement of Iceland been a 
main source of food for the inhab-
itants of the Westfjords. The rich 
fishing grounds nearby, the breed-
ing grounds of seals and the eiders 
providing their down have through 
the centuries been the treasures of 
the Westfjords. Egg picking and bird 
hunting, especially in the great cliffs 
by the seaside as well as in the is-
lands and holms, have at all times 
been valuable resources. Driftwood 
has always been of great importance 
to the area.
 Through the centuries thunderous 
natural disasters have hit the Iceland-
ers regularly. Extreme hardships and 
no means of aid together with heavy 
human losses due to starvation have 
been the facts of life in Iceland. But 
even during the most difficult periods 
in the history of Iceland, there has 
never been any lack of food in the 
Westfjords.
 The Westfjords Peninsula is almost 
one tenth of the whole area of Ice-
land. The ring road of Iceland, road 
number one, does not go through the 
Westfjords Peninsula, which is a world 
of its own. Around the Westfjords 
there is actually a particular ring road 
from which there are many smaller 
side roads leading you to places of 
surprices and interest. It is quite cer-
tain to assert that the Westfjords ring 
road is not only special. It is literally 
out of this world.
 The vast area north of the Ísafjörður 
fjord, the old countryside of Jökulfirðir, 
Grunnavík, Aðalvík and Hornstrandir, 
has been uninhabitated for a long 
time. Livestock has not been put out 
to pasture there for many decades, 
there are no roads and no vehicles 
on the move. On the other hand the 
vegetation is extremely varied and 
prosperous due to the long conser-
vation and birdlife and the general 
fauna are probably similar to how it 
really was before the country became 

habitated. It is quite common to come 
across foxes which have not learned 
to fear man. Longer or shorter hiking 
trips in the great preservation area 
where silence is only disturbed by 
the voices of the birds or the cackle 
of the fox together with the sounds 
of the breakers from below the great 
cliffs are truly unforgettable.
 Since the Westfjords Peninsula is 
almost an island, likewise the inhabit-
ants have had the tendency to distin-
guish themselves from other Iceland-
ers in various ways. The use of the 
language was different, the food was 
considered somewhat curious, and 
last but not least, sorcerers from the 
area were outstanding. Stronger and 
more hard working people have been 
difficult to find. The Westfjords with 
the relatively few inhabitants have 
also been the breeding place of more 
outstanding Icelandic politicians and 
leaders in different fields of society 
and business than other parts of the 
country.
 A great number of the inhabitants 
of the Westfjords have during the past 
years and decades left the area in 
search for fame and fortune in more 
populated places. At the same time 
tourism has developed into a pros-
perous activity and more and more 
people are employed to service the 
visitors of the Westfjords. Each year 
the level of services and facilities 
become better and of greater va-
riety. Tourism and related services 
are as ecological as possible due to 
the strong focus on the unspoiled 
nature which is the main attraction 
of the Westfjords. There is no large 
scale industry of any kind in the West-
fjords, and, therefore, less pollution 
than in any other inhabitated part of 
the country. The factories operated in 
the area are mostly producing food 
from raw material originated from the 
sea. The algae factory at Reykhólar 
is the most ecological factory in the 
world, run by geothermal energy to 
produce powder from the unpolluted 
vegetation of the sea.
 People who have not visited the 
Westfjords and experienced the 
unique variety of the area have not 
really explored Iceland. The purpose 
with the edition of this magazine is 
to assist travellers in the Westfjords 
and give them some guidelines and 
information before and during their 
visit.
 Welcome to the Westfjords!

Population: 7.100
Areal: 9.520 km2

The 
Westfjords
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Hótel Laugarhóll í Bjarnarfirði 
á Ströndum er til húsa í gamalli 
skólabyggingu, en Klúkuskóli var 
rekinn í húsinu um árabil. Langt er síðan 

húsið var lagað að hótelstarfsemi en 
núverandi hótelrekendur, þau Einar 
Unnsteinsson og Vigdís Esradóttir, 
leggja nú af stað inn í þriðja sumarið 
sitt á Laugarhóli. Þau voru reyndar 
öllum hnútum kunnug á staðnum 
áður en þau tóku við lyklunum, því 
þau kenndu bæði við Klúkuskóla á 
árum áður. 

 Á hótelinu er gistiaðstaða fyrir 32 
gesti í tveggja manna herbergjum, 
með eða án sérbaðherbergis, og 
sums staðar er hægt að koma fyrir 

auka rúmi. Gamli íþróttasalurinn nýtist 
nú í ýmislegt; þar má leika körfubolta, 
iðka jóga, halda tónleika, ráðstefnur 
eða dansleiki. Hótelgestir hafa 
líka aðgang að notalegri setustofu 
með bókum, spilum, sjónvarpi og 
nettengingu. Hótelið er opið allt árið, 
en að vetrarlagi þarf að panta gistingu 
með fyrirvara. 

 Á Hótel Laugarhóli er rekinn 
veitingastaður, sem er öllum opinn, 
í björtum borðsal með fögru útsýni 
yfir fjörðinn. Þar má gæða sér á 

bragðgóðum réttum úr héraði og 
hefðbundnum íslenskum heimilismat. 
Eftir að morgunverði lýkur um 10 eru 
léttir réttir, súpa, brauð, salöt og 
samlokur í boði yfir daginn, eða til 
klukkan 17. Á milli 19 og 21 geta gestir 
hins vegar gætt sér á kvöldverði af 
matseðli. Þar er áhersla lögð á fisk 
og kjöt úr héraði, en einnig eru í boði 
ýmsir grænmetisréttir, salöt, forréttir 
og eftirréttir. 

Gvendarlaugar hins góða 

Gestir á Laugarhóli sækja flestir í 
kyrrðina og friðinn í Bjarnarfirði og 
njóta þess að finna spennuna líða 
úr líkamanum. Það gerir hún óvíða 
hraðar en í lauginni sem hótelið 
dregur nafn sitt af. Gvendarlaug hins 
góða er ylvolg 25 metra sundlaug, 
með náttúrulegu heitu vatni úr 
fjallshlíðinni. Laugin var byggð fyrir 
sjötíu árum síðan af bændum úr 
hreppnum, en skammt fyrir ofan hana 
má sjá Gvendarlaug hina fornu. Sú er 
náttúruleg heit uppspretta sem talin 
er búa yfir lækningamætti og fær nafn 
sitt frá Guðmundi biskup hinum góða, 
sem blessaði laugina í byrjun 13. aldar. 
Gvendarlaug hin forna er friðuð í dag 
og í umsjá Þjóðminjasafns Íslands. 

Við hlið nýju laugarinnar er að finna 
náttúrulegan heitan pott sem ekki 
er síður vinsæll viðkomustaður hjá 
lúnum ferðalöngum. 

 Þessi sérstöku þægindi eru 
sérlega vel metin af gestum 
Laugarhóls, enda jafnast fátt á við að 
slaka á í náttúrulegri laug. Framtíða 
uppbygging laugasvæðisins verður 
unnin í samvinnu við Vatnavini 
Vestfjarða, sem er samstarfshópur 
í heilsutengdri ferðaþjónustu með 
sérstaka áherslu á náttúrulegar 
uppsprettur. 
 Þeir sem vilja gera fleira en að 
hvílast, borða góðan mat og liggja 
í bleyti hafa um margt að velja. 
Gönguferðir og náttúruskoðun 
í umhverfi Hótel Laugarhóls eru 
ómissandi hluti af dvölinni og þá 
laðar fjaran marga niður að sjó, enda 
eru fjörurnar á Ströndum víðfrægar 
fyrir allan þann rekavið sem þar 
ber að landi. Kotbýli kuklarans á 
Klúku, við hlið hótelsins, er ekki 
síður áhugaverður staður, en það er 
hluti af Galdrasýningu á Ströndum 
og veitir góða innsýn í lifnaðarhætti 
almúgafólks á svæðinu á liðnum 
öldum. 
 Sigling og lundaskoðun í Grímsey 
á Steingrímsfirði er ógleymanleg 
dagsferð og eins þykir mörgum gaman 
að spreyta sig á sjóstangveiði með 
bátnum Sundhana frá Drangsnesi. 
 Nánari upplýsingar um Hótel 
Laugarhól og þá þjónustu sem þar er 
í boði er að finna á síðunni laugarholl.
is. 

Náttúruleg heilsulind 

   að Laugarhóli

Hótel Laugarhóll og Gvendarlaug hins góða

Reyktur silungur frá Tálknafirði

Rabbabarasulta í bígerð

Heiti potturinn og volgi lækurinn á Laugarhóli
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Sjávarsmiðjan er nýtt og spennandi 
fyrirtæki á Reykhólum, en eins og 
nafnið gefur til kynna er þjónusta 
þess nátengd sjávarafurðum. Ekki er 
þó um að ræða nýja línu fiskafurða. 
Sjávarsmiðjan vinnur nefnilega 
með þara, sem þekktur er fyrir 
heilsubætandi eiginleika sína. Fyrst og 
fremst leggur Sjávarsmiðjan metnað 
sinn í að bjóða gestum þaraböð í 
fallegu umhverfi Reykhólasveitarinnar, 
en margt annað er þó á döfinni hjá 
fyrirtækinu. 
 Þarinn sem Sjávarsmiðjan notar 

er hrossaþari sóttur úr Breiðafirði, 
þar sem hann vex afskiptalaus og 

dregur í sig næringarefni sjávar áður 
en hann er tíndur og þurrkaður í 
Þörungaverksmiðjunni á Reykhólum. 
Gnótt er af heitu vatni á svæðinu sem 
nýtt er í böðin. Hollustugildi þara er 
óumdeilt; hann inniheldur ýmis vítamín, 
prótein, steinefni, joð, zink og fleiri 
efni sem heilbrigður líkami þarfnast 
og hefur öldum saman verið notaður 
bæði til átu og útvortis notkunar. 
 Með því að blanda þaramjöli í 
heita laug verða til sérlega heilnæm 
þaraböð. Slík böð hafa verið stunduð 
í Evrópu í áraraðir, en þar ávísa læknar 
jafnvel þaraböðum sem sérstöku 
meðferðarúrræði vegna kvilla á borð 
við psoriasis, gigt, asma og óvirkan 
skjaldkirtil. Fullhraust fólk hefur þó 
ekki síður gott af þaraböðum, en 

með því að nota þara á húð eykst 
rakastig húðarinnar og teygjanleiki, 
sem hefur jákvæð áhrif á útlit og áferð 
húðarinnar. Jafnvel er talið að þaraböð 
sporni gegn húðsliti. 

Fleiri vörur væntanlegar

Aðstandendum Sjávarsmiðjunnar, sem 
hófu rekstur á liðnu sumri, er mikið í 
mun að upplifun gesta í þaraböðunum 
sé eins góð og afslappandi og á verður 
kosið. Böðin eru þess vegna undir 
berum himni, með útsýni yfir sveitina og 
Breiðafjörðinn, nokkuð sem gestir voru 
sérlega ánægðir með. Eftir að stigið 
var upp úr böðunum létu margir gestir 
í ljós löngun til að geta endurtekið 
leikinn heima fyrir. Sjávarsmiðjan 
hóf því sölu á þarabaðsöltum til 
heimanotkunar sem mæltust strax 

vel fyrir. Tilraunastarfsemin sumarið 
2011 gaf tóninn fyrir frekari starfsemi og 
nú er markið sett á að ýta úr vör fleiri 
vörum og fleiri meðferðarúrræðum fyrir 
gesti Sjávarsmiðjunnar. Í framtíðinni 
má búast við fleiri húðvörum og 
snyrtivörum sem innihalda þara 
og auknu úrvali meðferða hjá 

Sjávarsmiðjunni. Þá er einnig stefnt 
að því að hægt verði að taka á móti 
hópum að vetri til, en húsakostur bauð 
ekki upp á slíkt á liðnum vetri. 
 Í Sjávarsmiðjunni er einnig að finna 
litla kaffistofu þar sem má tylla sér 
eftir að hafa endurnærst í þarabaði 
– eða bara til að njóta útsýnisins og 
fuglalífsins á Reykhólum. 
 Sjávarsmiðjan opnar 1. júní eftir 
endurbætur. Frekari upplýsinga um 
starfsemina, þarann og framtíðina má 
afla sér á síðunni sjavarsmidjan.is 

Endurnærandi þaraböð á 

                      Reykhólum



Ferðaþjónustan Ögur Travel er rekin af sjö systkinum í Ögri við Ísafjarðardjúp. 
Heimahagarnir toguðu í systkinin sem eru búsett vítt og breitt um landið og 
jafnvel utan þess og úr varð að stofna ferðaþjónustufyrirtæki svo þau hefðu 
oftar tækifæri til að dveljast í Ögri að sumri til. Starfseminni var ýtt úr vör í 
fyrrasumar, en Ögur Travel býður upp á fjölbreyttar ferðir um Ögur og nágrenni. 
 „Í fyrra tókum við einungis við umferðinni sem fór í gegn það sumarið. Við 
buðum upp á skipulagðar kajak- og gönguferðir eða upplifunarferðir, eins og 
við köllum þær. Við segjum sögu svæðisins í gegnum staðhætti og náttúru, 
segjum frá Fóstbræðrasögu, Spánverjavígunum og byggðasögunni,“ segir 
Halldór Halldórsson, einn systkinanna sjö. Ögur Travel aðhyllist lögmál Slow 

Travel og leggur að eigin sögn áherslu 
á að „njóta í stað þess að þjóta“.
 Í ár hefur bæst við ferðaúrvalið, 
en nú geta ferðalangar valið úr fjórtán 
mismunandi skipulögðum ferðum, 
auk þess sem Ögur Travel býður 
upp á bæði lengri og styttri sérferðir 
sniðnar að þörfum hópa. Þar má meðal 
annars nefna fjórtán klukkustunda 
ferð um Djúp, fimm daga kajakferð 
um Ísafjarðardjúp og Jökulfirði, ferðina 
Gengið í slóðir minningana, sem liggur 
einmitt um heimaslóðirnar í Ögri, og 
Fimm fjalla ferð fyrir göngugarpana. 

Í henni er gengið á fimm fjöll við 
Ísafjarðardjúp á jafnmörgum dögum 

Á heimaslóðum í 
   Ögri

og alltaf gist í húsi – þó ekki því sama. 
 Í sumar opnar Ögur Travel jafnframt veitingahús í Samkomuhúsinu í Ögri, 
þar sem gildi Slow Food-stefnunnar verða í hávegum höfð og áhersla lögð á 
hreint og ferskt vestfirskt hráefni af landi og sjó – kryddað af matarhefðum og 
sögu svæðisins. Hafliði Halldórsson, einn systkinanna, hefur yfirumsjón með 
matseldinni, en hann er matreiðslumeistari með áralanga reynslu að baki og 
forseti Klúbbs matreiðslumeistara. 
 Halldór segir sumarið leggjast vel í systkinin sem hlakka til að þjónusta 
gesti sína eins vel og mögulegt er. Frekari upplýsingar um ferðir og þjónustu 
í Ögri má finna á síðunni ogurtravel.com. 

Það er alltaf 
nóg að gera!
Borgun gerir það eins auðvelt og hægt er. 

Með Borgun getur þú tekið við öllum helstu 
greiðslukortum heims og verður því ekki af 
viðskiptum. Mikilvægast er þó að þjónustan er 
örugg og dagurinn gengur hratt og vel fyrir sig. 
Þannig gerum við vinnu viðskiptavina okkar 
eins auðvelda og hægt er.
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Fjölmargar ferðir eru í boði, bæði fyrir þaulreynda kajakræðara og byrjendur

Systkinin sjö sem standa að rekstri Ögur Travel eru hæstánægð með að geta aftur dvalist á heimaslóðum á 
sumrin

Á nýja veitingastaðnum í Samkomuhúsinu verður lögð 

áhersla á Slow Food - hreint og ferskt vestfirskt hráefni

Fjallasýn á Vestfjörðum er hvergi betri en af kajak



Frá árinu 2006 hefur ferðaþjónustan Borea Adventures á Ísafirði staðið 
fyrir ævintýraferðum, fyrst á seglskútunni Auroru þar sem boðið var upp á 
skíðaferðir í Jökulfirði og ýmiskonar ævintýri að sumri til um Hornstrandir og 
Jökulfirði. Síðsumars hefur skútan haldið með langferðalanga innanborðs 
til austurstrandar Grænlands og varið sex vikum í að skoða hina mögnuðu 
náttúru nágranna okkar. 
 Síðustu tvö sumur hefur Borea einnig staðið fyrir ýmiskonar dagsferðum 
á kajak í Ísafjarðardjúpi, gönguferðum, fjallgöngum og fjallahjólaferðum. 
Einnig er boðið upp á lengri kajakferðir þar sem róið er milli fjarða og gist 
í tjöldum á stórbrotnum eyðistöðum langt frá mannheimum. 
 Fyrirtækið flutti rekstur sinn í mars á þessu ári í gamalt og virðulegt 
húsnæði í miðbæ Ísafjarðar sem ber heitið Bræðraborg. Nafnið festist 
við húsið þegar bræðurnir Skúli og Vilhjálmur synir Skúla Eiríkssonar, 
fyrsta úrsmiðsins á Ísafirði, hófu þar rekstur úrsmíðaverkstæðis og 
nýlenduvöruverslunar árið 1907. Þar er hugmynd aðstandenda Borea að 
byggja upp miðstöð ævintýraferðamennsku og matargerðar. ,,Markmið 
okkar er að hingað komi bæði heimamenn og gestir sem vilja njóta 
góðs matar úr úrvals hráefni þar sem allt er unnið frá grunni, og vonandi 
í framhaldinu bóka lengri eða skemmri ferð í okkar fagra umhverfi. Nú, 
eða öfugt! Eins viljum við að hér hittist fólk úr ýmsum áttum sem er að 
spá í útivist og ferðalög, kíki saman á kort yfir góðum kaffibolla og beri 
saman bækur sínar,“ segir Nanný Arna Guðmundsdóttir, einn eigenda 
fyrirtækisins.
 Hádegismaturinn og kökurnar sem í boði eru í Bræðraborg hafa hlotið 
góðar viðtökur. ,,Við leggjum okkur mikið fram við að nota ferskt hráefni 
eins og frekast er unnt, hafa léttan mat og hollan en líka sætar kökur og 
kruðerí. Gestum virðist líka það vel. Við byrjum snemma á morgnana á 
að baka brauð fyrir daginn og undirbúa nestispakka fyrir gesti sem eru 
að fara með okkur í dagsferðir eða hafa pantað nesti til að taka með 
sér í sínar eigin ferðir,“ segir Nanný. Nestispakkar Bræðraborgar vísa í 
Vestfirði þar sem hráefni á borð við rabarbara og bláber spila stórt hlutverk. 
Nestispakkana er einnig hægt að panta hjá Vesturferðum, sé ætlunin að 
fara í ferð á þeirra vegum. 
 Önnur nýjung hjá Borea er farþegabáturinn Bjarnarnes, sem hefur 
verið gerður út frá Bolungarvík. Borea festi kaup á bátnum í vor og í sumar 
mun Bjarnarnesið sigla með ferðamenn um alla Jökulfirði og Hornstrandir, 
bæði í dagsferðum á vegum fyrirtækisins en einnig fara í áætlunarferðum 
og sérferðum. ,,Við ætlum að gefa fólki möguleika á því að fara með 
Bjarnarnesinu að morgni dags, til dæmis á Hesteyri eða Grunnavík, nota 
daginn þar til göngu og njóta náttúrunnar og snúa svo aftur heim með 
okkur um kvöldmatarleytið. Eins verðum við með gönguferð úr botni 
Veiðileysufjarðar að eyðibýlinu Kvíum sem var eitt besta býli í Jökulfjörðum 
áður en það fór í eyði 1948. Á leiðinni er frábært útsýni yfir Jökulfirði og 
Drangajökul,“ segir Nanný.
 Hvort sem löngunin stendur til holls og heilnæms matar í hlýlegu 
umhverfi, ævintýraferðar um Jökulfirði eða dagsskammts af Hornströndum 
má því leita til Borea. Nánari uppýsingar er að finna á heimasíðu 
fyrirtækisins, borea.is.  

Uppbygging Borea í Bræðraborg

Á göngu út með Hesteyrarfirði með frábæru útsýni 

yfir Jökulfirði. Ljósmyndari Ágúst Atlason

Nanný á heiðurinn af nestispökkunum sem voru 
svo vinsælir síðasta sumar

Á veitingastaðnum í Bræðraborg er boðið upp á hollan og 
heilnæman mat. Ljósmyndari Ágúst Atlason
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Á undanförnum árum hefur áhugi 
manna á nýtingu villtra íslenskra 
plantna aukist. Á Vestfjörðum sem og 
víða annars staðar á landinu eru það 

sauðfé, nautgripir, hestar og fuglar 
sem mest nýta villtan gróður. Nokkur 
svæði eru friðuð fyrir beit búfénaðar 
en fuglar geta verið nokkuð drjúgir 

í beit á graslendi eins og margir 
bændur þekkja þegar gæsir og álftir 
halda til á túnum þeirra. Sú notkun 
sem tengist landbúnaði og búfjárbeit 
hefur farið minnkandi undanfarin 
ár og nú þegar eru svæði sem eru 
lítið beitt. Á þessum svæðum er 
birkiskógurinn í sókn, bæði eykst 
flatarmál hans og einnig er kjarrið að 
hækka á beitarfriðuðum svæðum. 
Þekking á plöntum hefur eflaust borist 
með landnámsmönnum. Líklega hafa 
jurtir verið nýttar beint af fólki frá 
upphafi landnáms, til lækninga eða 
annarra hluta. Einfaldast er eflaust 
að benda á berjatínslu. Nytjar af 
berjatínslu voru svo mikilvægar að 
getið er um það í fornum lögbókum 
t.d. Jónsbók hvað skuli gera ef maður 
tínir ber í óleyfi í annars manns landi. 
Í raun eru sömu ákvæði enn í gildi og 
voru í kringum árið 1281, þ.e. að maður 
megi tína upp í sig ber án leyfis en 
verði að fá leyfi ef tína á meira en til 
neyslu á staðnum.
 Fleira er hægt að nytja en blessuð 
berin. Margir sækja í náttúruna eftir 
kryddum, en einnig er eftirsótt að 
gera sér jurtaseyði (te) af ýmsum 
jurtum. Aðrir sækja jurtir sem 
hægt er að borða beint eða nota 
til skrauts. Nokkrar villtar íslenskar 
plöntur eins og túnsúra, fjörukál og 
fjöruarfi, ný fíflablöð og skarfakál 
er hægt að nýta beint t.d. í salöt. 

Kornsúrulaukar (fræ kornsúrunnar) 
eru líka ágætir með í salat og einnig 
út í mjólkurgrauta. Njólajafningur var 
vinsælt nýmeti á vorin og á alveg 
rétt á sér enn í dag. Kerfil má nota 
í súpur ýmist sér og einnig með í 
kjötsúpur. Ætihvannarblöð eru einnig 
góð til að bragbæta súpur og ungir 
hvannaleggir eru frábærir steiktir í 
smjöri, t.d. með grilluðum mat. 

Að þekkja plönturnar

Til þess að tína plöntur þarf að þekkja 
þær en mörgum reynist það erfitt. Á 
Vestfjörðum búum við svo vel að hafa 
grasagarð í miðbæ Bolungarvíkur 
sem Náttúrustofa Vestfjarða sér um 
og hefur komið á laggirnar í samstarfi 
við Bolungarvíkurbæ. Þar eru merktar 
plöntur og því ágætt að heimsækja 
garðinn til að rifja upp eða reyna 
að læra hvernig plönturnar líta út. 
Önnur góð leið til að læra að þekkja 
plöntur er að taka þátt í „Degi hinna 
villtu blóma“ sem er haldinn árlega 

og verður í ár þann 17. júní. Á þeim 
degi er farið í gönguferðir og jurtir 
skoðaðar í sínu náttúrulega umhverfi. 
Þessir göngutúrar taka að jafnaði um 
2 tíma og er öllum heimilt að koma 
með án endurgjalds. Á Vestfjörðum 
hefur verið haldið upp á daginn á 
Hólmavík og á Ísafjarðarsvæðinu. 
Dagurinn  verður auglýstur nánar 
þegar nær dregur, t.d. á heimasíðum 
Náttúrustofunnar nave.is og á 
floraislands.is, þar sem einnig er hægt 
að finna mikinn fróðleik um plöntur. 
Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefur 

einnig í samvinnu við Náttúrustofu 
Vestfjarða gengist fyrir námskeiðum 
um jurtir og náttúrulækningar. 

Þessi námskeið eru auglýst hjá 
Fræðslumiðstöð Vestfjarða og á 
heimasíðu hennar frmst.is. Þar er 
þátttakendum kennt að þekkja 

plöntur og m.a. farið í vettvangsferð. 

Nytsöm rit

Til eru góðar bækur um nytjar 
á villtum plöntum. Nýlega var 
endurútgefin bókin „Íslenskar 
lækningajurtir“ eftir Arnbjörgu Lindu 
Jóhannsdóttur. Einnig var gefin út 
bókin „Anna Rósa grasalæknir og 
íslenskar lækningajurtir“. Eldri bækur 
eru m.a. „Íslenskar lækninga- og 
drykkjarjurtir“ eftir Björn L. Jónsson 
og bókin „Íslensk flóra“ eftir Ágúst 
H. Bjarnason, myndskreytt af Eggert 
Péturssyni hefur einnig að geyma 
upplýsingar um plöntunytjar. Þá er 
ónefnd bókin „Grasnytjar“ eftir Björn 
Halldórsson í Sauðlauksdal. Í þessum 
bókum eru tekin dæmi af því hvernig 
má nytja ýmsar plöntur til lækninga og 
er mest byggt á reynslu kynslóðanna.

Hvar er í lagi að tína 

Sé ætlunin að tína meira af plöntum 
heldur en á að nota strax verður að 
hafa nokkur atriði í huga. Í upphafi 
ætti að athuga að tína aðeins þar 
sem leyfilegt er að tína. Sumstaðar 
hafa landeigendur gert samning við 
ákveðna aðila um nýtingu ákveðinna 
jurta á sínu landi og það ber að 
virða. Því er nauðsynlegt að afla sér 
upplýsinga og leyfis sérstaklega ef á 

að tína eitthvað meira en t.d. í krydd 

á steikina þann daginn eða rétt til 
að smakka seyði af plöntum. Annað 
sem hafa ber í huga er að tína ekki 
nálægt vegum því líkur eru á því að 
plöntur geti safnað í sig eiturefnum 
frá útblæstri bíla.

Söfnun plantna 

Góð skæri, jafnvel litlar greinaklippur, 
eru nauðsynlegar, til að klippa 
jurtirnar. Það fer betur með þær 
heldur en að rífa eða slíta þær upp. 
Best er að safna jurtunum í taupoka 
og halda tegundum aðskildum við 
söfnun. Fyrir þá sem eru ekki alveg 
vissir að þekkja tegundirnar er ágætt 

að hafa með sér bók. Rætur skal grafa 
upp með og reyna að raska jarðvegi 
sem minnst og ganga vel frá á eftir 
sig.
 Plöntum skal safna í þurru veðri. 
Það auðveldar þurrkun og þá haldast 
næringarefnin líka betur í plöntunni. 
Þegar planta er klippt verður að gæta 
þess að skilja eftir að minnsta kosti 1/3 
af plöntunni. Mismunandi er á hvaða 
tíma best er að klippa hverja tegund 
fyrir sig eftir því hvaða næringarefni 
er verið að sækjast eftir. Sumar jurtir 
er best að tína fyrir blómgun en aðrar 
á meðan þær blómstra. Rætur er best 
að taka snemma vors eða seint að 
hausti. 

Frágangur og geymsla

Ekki er nóg að fara út og safna jurtum, 
eigi að nýta þær seinna verður að 
meðhöndla þær fyrir geymslu. 
Algengast er að þurrka plönturnar 
og geyma þær þannig. Þær geymast 
ótrúlega lengi þurrkaðar í loftþéttum 
umbúðum. Hafa ætti í huga að tína 
ekki meira en ræðst við að þurrka. 
Fyrir þurrkun er best að fjarlægja rusl, 
t.d. dauða plöntuhluta. Laufblöð og 
blóm ætti að þurrka við stofuhita, á 
þurrkgrind sem útbúa má með því að 
leggja grisju yfir ofngrind en þannig 
tapast ekki það  sem molnar af við 
þurrkunina. Ekki er æskilegt að sól 
skíni á plöntunar, þegar þær eru að 
þorna, svo dimmur loftgóður staður er 

bestur. Rætur þarf að þvo vel og ef 
þær eru stórar er gott að kljúfa þær 
niður svo þær þorni fyrr. Rætur þola 
hærri hita við þurrkun en laufblöðin.
 Eftir að búið er að þurrka þarf 
að geyma jurtirnar helst í loftþéttum 
umbúðum vegna þess að þær geta 
dregið aftur til sín raka. Glerkrukkur 
eða plastpokar eru bestir. Góður 
siður er að merkja hvar og hvenær 
jurtirnar voru tíndar. Ýmist eru jurtirnar 
geymdar aðskildar eða strax búnar til 
blöndur,  tilbúnar til notkunar.

Notkun

Notkun jurtanna getur verið með 
ýmsu móti. Sumir búa sér til bragðgott 
jurtaseyði (te), eða nota jurtirnar 
sem krydd en aðrir hafa meiri áhuga 
á að láta reyna á lækningamátt 
náttúrunnar. Benda skal á að ekki er 
ráðlegt að reyna að lækna sjúkdóma 
nema með mikla þekkingu á virkni 
jurta og aukaverkunum þeirra. Því 
auðvitað geta villtar jurtir líka haft 
aukaverkanir. Hressingarseyði ætti 
þó í að vera hættulaust, ef hóflega 
er farið með það.
 Sem dæmi um góðan seyð (te) til 
hressingar er t.d. blanda af blóðbergi, 
ljónslappa og tágamuru. Einnig er 
ágætt jurtaseyði af aðalbláberjalyngi, 
beitilyngi og birkilaufi. Magn af hverri 
tegund fyrir sig er best að prófa sig 
áfram með. Ágæt kvefblanda og til að 
stilla hósta er fjallagrös (1/3), blóðberg 
(1/3), vallhumall (1/6) og lokasjóður 
(1/6). Hlutföllin eru til hliðsjónar og 
oft er miðað við 1 hluta af jurtum og 
10 af vani, þ.e. 100 gr. þurrkaðar jurtir 
á móti 1 l. af vatni.

Skrautjurtir geta verið ýmsar. Puntur 
ýmissa grasa og stara er mjög fallegur 
og auðvelt er að þurrka hann. Blóm 
geta í mörgum tilfellum haldið lit sínum 
og orðið falleg við þurrkun en það er 
mjög mismunandi milli tegunda. Fífa, 
bæði hrafnafífa og klófífa, hefur líka 
verið vinsæl til að þurrka og hafa í 
vasa, sérstaklega hér áður fyrr.

Rannsóknir

Náttúrustofa Vestfjarða vinnur nú að 
rannsókn á nýtingu villtra íslenskra 
plantna. Rannsóknin felst í því að 
kanna hve langan tíma jurtir þurfa til 
að jafna sig aftur og ná fyrri þrótti eftir 
klippingu. Í framhaldi er ætlunin að 
geta notað þessar niðurstöður sem 
leiðbeinandi um hve langan tíma 
þarf að friða plöntur áður en þær 
eru klipptar aftur. Þessi rannsókn er 
styrkt af Náttúruverndarsjóði Pálma 
Jónssonar.

Höfundur: Hafdís Sturlaugsdóttir, 
Náttúrustofu Vestfjarða

Villtar plöntur í vestfirskri náttúru
Hrafnafífa og rjúpustör eru flottar skrautjurtir

Ljónslappi hentar vel í hressingarseyð

Tágamura er tilvalin í seyðblöndu

Lokasjóður eða peningagras

Hvönn er mikil nytjajurt

 Blóðberg er gott að nota sem krydd og í seyði
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Í fyrra kom út bók sem segja má að 
brjóti blað í íslenskri útgáfusögu. Hún 
lætur kannski ekki mikið yfir sér en 
Hjólabókin – Dagleiðir í hring á hjóli, 
gefin út af Vestfirska forlaginu, var 

mörgum hjólagörpum himnasending. 
Í henni er að finna fjórtán mismunandi 
hringleiðir á Vestfjörðum fyrir fólk sem 

finnst skemmtilegra að ferðast um á 
hjóli en í bíl eða á tveimur jafnfljótum. 
Höfundur Hjólabókarinnar er Ómar 
Smári Kristinsson, myndlistarmaður 
búsettur á Ísafirði sem smitaðist 

af hjólabakteríu upp úr fertugu. 
Hjólabókin spratt úr frjóum farvegi 
þegar saman spiluðu nokkrir þættir 

að sögn Ómars Smára. „Ég var 
orðinn heilsuveill vegna of mikillar 
kyrrsetuvinnu. Ég frelsaðist frá vinnu 
sem batt mig við einn stað og tók allan 
sumartíma minn. Ég hef verið haldinn 
langvarandi ferðaþrá og var búinn 
að komast að því að besta leiðin til 
að skoða landið er að fara hægt yfir. 
Þegar frændi minn lánaði mér hjólið 
sitt, fyrir tveimur og hálfu ári, gaus 
bakterían upp,“ segir hann sjálfur frá. 

Frá þægilegum 
hjólatúrum til „paradísar 

torfærutöffarans“

Í bókinni er sem áður segir að finna 
fjórtán hringleiðir á Vestfjörðum – 
mislangar og miserfiðar. Þeir sem vilja 
aðeins koma blóðinu á hreyfingu með 
stuttum og þægilegum hjólreiðatúr 
geta fengið sér leiðangur um botn 

Önundarfjarðar eða spreytt sig 
á örlítið lengri og áreynslumeiri 
túr um innanverðan Dýrafjörð. 
Kappsömustu hjólreiðamennirnir 
finna líka eitthvað við sitt hæfi. Leiðin 
í kringum Vatnsdal hefur fengið 
heitið „Paradís torfærutöffarans“ í 
bókinni og stendur vel undir nafni ef 
marka má leiðarlýsingu. Hjólatúr um 
Vestfirsku alpana hljómar ekki síður 
vel og þeir sem ekki kippa sér upp 
við að þurfa að bera eða leiða hjólið 
hluta leiðar gætu reynt við rúntinn 
um Árneshrepp. Stórkostlegu útsýni 
lofað. 
 Ómar Smári gerir hverri leið góð 
skil með leiðarlýsingu og korti með 
GPS-punktum. Vegarhalli er merktur 
inn á leiðina. Hverri hringleið fylgja 
ljósmyndir, ein uppástunga að útúrdúr 
og fróðleiksmolar ásamt ýmsum 
öðrum upplýsingum sem gagnast 
hjólreiðafólki. 
 Eins og í öðrum ferðum fjarri 

Himnasending   fyrir hjólagarpa

mannabyggðum á Íslandi er þó 
ýmislegt sem hafa þarf í huga áður 
en lagt er á brattann. Á sumum 
leiðum í bókinni er nauðsynlegt að 
hafa GPS-tæki í farangrinum, en hann 
þarf alltaf að innihalda skjólflíkur, nesti 
og viðgerðarsett fyrir hjólið. Þá er 
góð regla á ferðalögum um íslenska 
náttúru að láta alltaf vita af ferðum 
sínum. 

Kortleggur landið allt

Hjólabókin er reyndar mun 
umfangsmeira verkefni en heftið sem 
nú þegar er komið út. Ómar Smári 
hyggst kortleggja landið allt með 
sama hætti og hann hefur þegar gert 
á Vestfjörðum, en búsetu hans vegna 
lá beint við að hefja för í bakgarðinum 
– enda er nóg í boði hvað varðar 
fallegar leiðir á Vestfjörðum. 
  Það var kannski ekki skrýtið að 
hjólabakterían sem helltist í Ómar 
Smára gæti af sér bók þegar fram liðu 
stundir, sé tekið tillit til þess að sjálfur 
er hann myndlistarmaður og góður 
textahöfundur, á eiginkonu sem er 
grafískur hönnuður og bókaútgefanda 
að góðum vini. „Það bar allt að sama 
brunni,“ segir Ómar Smári. „Kannski 
segir karlmennskueðlið líka til sín. 
Þegar karlar fá áhuga á eldamennsku 
gerast þeir matreiðslumeistarar, 
karlar sem prjóna gera um það 

sjónvarpsþætti og svo framvegis. Ég 
fékk hjólabakteríu og gaf út bók.“ 
 Og þá bók virðist hafa sárvantað. 

Á Íslandi hefur hingað til verið 
hægt að nálgast leiðarlýsingar á 
Internetinu, og þá helst eftir erlenda 
ferðamenn, eða í tímariti Íslenska 
fjallahjólaklúbbsins, Hjólhestinum. 
Hins vegar hefur skort markvisst rit 
um hjólaleiðir og Ómar Smári er þess 
fullviss að lesendahópurinn sé fyrir 
hendi og fari stækkandi: „ Nú er mikil 
hjólreiðavakning í landinu. Hjólabókin 
virkar eins og olía á þann eld,“ segir 
hann. 
 Ensk útgáfa Hjólabókarinnar um 
Vestfirði lítur dagsins ljós á næstu 
dögum og Ómar Smári vinnur 
nú ötullega að næsta hefti, um 
Vesturland. „Næsta ár verður það 
svo Suðvesturhornið og svo koll af 
kolli uns hringnum er lokað á átta 
árum,“ útskýrir Ómar Smári, sem segir 
viðtökurnar hafa verið afar góðar. 
Þá naut hann sömuleiðis stuðnings 
fjölmargra við gerð bókarinnar. „Fjöldi 
manns á Vestfjörðum og Vesturlandi 
hefur veitt mér aðstoð eða gefið vilyrði 
fyrir henni. Ráðleggingar, yfirlestur, 
þýðingavinna, fæði og húsnæði; 
listinn er langur. Af þeim langa lista 
nefni ég Menningarráð Vestfjarða, 
en styrkur þaðan kom í veg fyrir sára 
fátækt!“ segir hann.
 Hjólabókin er fáanleg í helstu 
bókaverslunum landsins og í 
netverslun Vestfirska forlagsins á 
slóðinni vestfirska.is. 

Hin einstaka einleikjahátíð Act alone verður nú haldin níunda árið í röð dagana 

9. – 12. ágúst. Að þessu sinni verða bækistöðvar hátíðarinnar á Suðureyri, en ekki 
Ísafirði eins og áður. 
 Á Act alone verður að vanda boðið upp á rjómann af innlendum einleikjum 
ársins. Aðgangur að öllum sýningum hátíðarinnar er ókeypis eins og verið hefur 
frá upphafi, enda þykir aðstandendum mikilvægt að á hátíð sem þessari geti allir 
notið gleðinnar saman. Nákvæm dagskrá Act alone 2012 verður kynnt á heimasíðu 
hátíðarinnar í júlí og einnig verður hátíðarbæklingi dreift um Vestfirði þegar nær 
dregur. Þó er hægt að upplýsa um nokkra einleikna viðburði sem verða á Act 
alone í ár. 
 Boðið verður upp á dansverkið og Grímuverðlaunasýninguna Superhero með 
Steinunni Ketilsdóttur og sýndur verður sögulegi einleikurinn Náströnd – Skáldið 
á Þröm. Sá fjallar um alþýðuskáldið Magnús Hj. Magnússon, betur þekktur sem 
Skáldið á Þröm, en hann var fyrirmynd Halldórs Kiljans Laxness að Ólafi Kárasyni í 
Heimsljósi. Magnús, sem fæddur var í Álftafirði en bjó síðustu ár sín í kofanum Þröm 
í Súgandafirði, lifði afar óvenjulegu lífi. Verkið er byggt á dagbókum Magnúsar, 
sem einmitt urðu nóbelskáldinu innblástur, en þar skrifar hann um fjölskrúðugt 
lífshlaup sitt, gleði og sorgir. 
 Einleikin tónlist verður einnig á dagskránni og þar munu tvær kynslóðir 
tónlistarmanna sjá um fjörið. Fyrst ber að nefna Stuðmanninn Valgeir Guðjónsson 
sem verður með einleikna tónleika og þá mun ljúflingurinn Svavar Knútur 
heilla hátíðargesti með söng sínum og spili. Fisherman er bakhjarl Act alone 
2012 á Suðureyri, en Fisherman og Act alone gerðu nýlega með sér fimm ára 
samstarfssamning með það að markmiði að byggja hátíðina upp og festa enn 
frekar í sessi sem einn af hornsteinum menningarflóru Vestfirðinga. Þá verður 
jafnframt stofnað til vináttusambands við leikhópinn Vesturport um frekari þróun 
á hátíðinni. 
 Act alone leiklistarhátíðin er hugarsmíð leikarans Elfars Loga Hannessonar 
og var fyrst haldin árið 2004. Act alone hefur vaxið og dafnað með hverju ári, en 
hátíðin hlaut Menningarverðlaun DV árið 2008.  Nánari upplýsingar á heimasíðunni 
actalone.net. 

A c t  a l o n e 
á Suðureyri 

Fyrsta bindi Hjólabókarinnar af mörgum

Höfundur Hjólabókarinnar, Ómar Smári Kristinsson, hlúir að fararskjótanum Trekki

Foss í Skötufirði

Hjólaleiðin um Árneshrepp er ansi erfið en útsýnið fagur

Ársæll Níelsson fer með hlutverk 
Magnúsar Hj. Magnússonar í 
verkinu Náströnd - Skáldið á Þröm
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Ein best falda myndlistarsýning, sem haldin hefur verið, opnaði á Galtarvita 

síðasta sumar. Um þrjátíu listamenn sýndu verk sín á þessum kyrra og afskekkta 
stað en umsjón var í höndum Kling & Bang.  
 Í sumar verður leikurinn endurtekinn, en að þessu sinni er um einkasýningu 
að ræða. Myndlistarmaðurinn Hrafnkell Sigurðsson mun dvelja á Galtarvita 
lungann úr júnímánuði og í kjölfar dvalarinnar opnar einkasýning hans á 
sumarsólstöðum sem verða 20. júní þetta árið sökum hlaupárs. „Vel er við 
hæfi að Hrafnkell Sigurðsson dvelji og sýni á Galtarvita. Í verkum sínum leitar 
hann fanga í náttúrunni og nútímasamfélaginu og samspilinu þar á milli. Efnivið 
hefur hann meðal annars sótt í návígi landsmanna við sjóinn. Hrafnkell mun 
dvelja einn í faðmi óendanleikans og verður sýningargestum boðið að njóta 
þess sem þaðan sprettur,“ segja aðstandendur sýningarinnar, sem segja 
Hrafnkel sennilega muna hafa vitann að leiðarljósi í ferlinu. 
 Vitavarsla í Galtarvita lagðist af árið 1996, en fjórum árum síðar festi 
núverandi „vitavörður“, Ólafur Jónasson, kaup á jörðinni. Síðan þá hefur hann 
markvisst unnið að uppbyggingu á staðnum, með það fyrir augum að geta 
boðið listamönnum að dveljast og starfa í vitanum. Kyrrðin og friðurinn í Keflavík 
eru enda engu lík. Þar skapast kjörnar aðstæður til að skipta um gír, hverfa 
úr takti borgarsamfélagsins um hríð og heiðra andann og sköpunarkraftinn í 
tímaleysi staðarins. Hvorki er net- né símasambandi fyrir að fara svo ekkert 
truflar samtalið við náttúruöflin.
 Á liðnu sumri var gestum boðin leiðsögn um sýninguna og mæltist það 
fyrirkomulag vel fyrir og til stendur að sami háttur verði hafður á í sumar. 
Sýningin opnar á sumarsólstöðum og stendur til 30. ágúst. Þeir sem vilja 
sækja Galtarvita heim ganga úr Skálavík. Þá er lagt upp frá Bolungarvík, ekið 
í Skálavík og gengið þaðan um Bakkadal og um Bakkaskarð, sem ætti að 
vera flestum viðráðanlegt þrátt fyrir að það virðist ekki mjög árennilegt úr 
fjarska. Gott er að reikna með um fjórum tímum til göngunnar, sé farið yfir á 
þægilegum hraða. Fólk getur auðveldlega farið á eigin vegum, en sé óskað 
eftir skipulagðri ferð í Galtarvita má hafa samband við ferðaskrifstofuna Borea 
á Ísafirði. Þegar í Keflavík er komið er ekki ólíklegt að göngufólk vilji dvelja 
um hríð áður en aftur er lagt á brattann. Hægt er að gista í vitavarðarhúsinu, 
en þá gistingu verður að bóka fyrirfram þar sem svefnpláss eru af skornum 
skammti. Einnig má slá upp tjaldi gegn hóflegu gjaldi án bókunar. 
 Frekari upplýsinga um vitann og staðinn má afla á síðunni galtarviti.org 
og á Facebook – Galtarviti Keflavík. Fyrirspurnum um gistingu má beina á 
netfangið galtarviti@gmail.com.

Með Galtarvita að leiðarljósi

Gíslastaðir í Haukadal í Dýrafirði verða 
með Einstaka sýningu fjórða árið í 
röð nú í sumar. Að þessu sinni verður 
sýningin helguð vestfirska einfaranum 
Sigurlaugu Jónasdóttur frá Öxney í 
Breiðafirði. Sýnd verða verk eftir 
listakonuna sem og gerð sérstök 
sýningarskrá um hana. Auk sýningar á 
verkum Sigurlaugar verða til sýnis hátt 
í 80 myndir eftir aðra vestfirska einfara 
í myndlistinni, listahjónin Gunnar 
Guðmundsson og Guðmundu Jónu 
Jónsdóttur frá Hofi í Dýrafirði. Einnig 
verða til sýnis valdar eftirprentanir eftir 
einfarann Sölva Helgason. Einstök 
sýning - Sigurlaug Jónasdóttir verður 
formlega opnuð miðvikudaginn 27. 
júní 2012 á Gíslastöðum í Haukadal 
og mun sýningin standa til og með 
fimmtudagsins 12. júlí. Aðgangur að 

sýningunni er ókeypis og öllum opinn, 
eins og verið hefur allt frá upphafi 
Einstakrar sýningar á Gíslastöðum. 
 Sigurlaug Jónasdóttir málaði 
minningar af æskuslóðum í Öxney á 
Breiðafirði og þá aðallega myndir af 
ýmsu eftirminnilegu úr atvinnulífinu 
forðum daga. Sigurlaug sagði sjálf 
í blaðaviðtali 1984: „Mér fannst ég 
þurfa að sýna ungu fólki í dag hvað 
fyrri kynslóðir lögðu á sig, bara til 
þess að halda líftórunni.“ Fólkinu 
á myndum Sigurlaugar fellur aldrei 
verk úr hendi – það leggur fyrir lúðu, 
tekur lunda, hreinsar dún, hreykir mó, 
spýtir skinn og vaskar fisk. Sigurlaug 
er meistaralegur myndsagnamálari, 
nákvæm, ljóðræn og gamansöm en 
ríkulegt skopskyn hennar birtist á 
ólíklegustu stöðum í myndum hennar. 

Horfnar kynslóðir á Einstakri sýningu

Með vaxandi umhverfisvitund og ekki 
síður auknum kostnaði við að eiga 
og reka bíl íhuga margir hagkvæmari 
og umhverfisvænni leiðir til ferða en 
einkabílinn. Nýjung í þeim efnum hefur 
litið dagsins ljós á norðanverðum 
Vestfjörðum, en þar er um að ræða 
vettvang fyrir samnýtingu bifreiða. 
Komið hefur verið fyrir skiltum eins 
og þeim sem hér sjást á þremur 
stöðum á norðanverðum Vestfjörðum; 
í Bolungarvík, á Ísafirði í átt að 
Bolungarvík, og í Súðavík. Unnið er að 
að fjölgun þeirra  og verða þau líklega 
orðin enn fleiri í sumar. Vesturbyggð 
hefur samþykkt að slíkum skiltum 
verði komið upp þar og hafa fleiri 
sveitarfélög á Vestfjörðum tekið vel 
í hugmyndina. 

 Skiltin eru nýtt á þann hátt að 
þeir sem óska sér fars á milli staða 
koma sér fyrir við skiltið og benda 
á nafn þess áfangastaðar sem þeir 
óska eftir að komast til, eða áleiðis 
til. Bílstjóri á leið hjá á þá auðvelt 
með að sjá hver áfangastaðurinn er 
og hvort samakstur henti. Gert er ráð 
fyrir því að farþegi taki þátt í kostnaði 
ökumanns við ferðina og er gjaldskrá 
sem stuðst er við að finna á skiltinu. 
 Sé óskað eftir því að samaka lengri 
leiðir en hér er um að ræða, jafnvel af 
höfuðborgarsvæðinu og til Vestfjarða, 
er um að gera að skoða vefinn bilfar.
is, sem uppi hefur verið um nokkurt 
skeið. Á síðunni skrá bílstjórar áætlaða 
ferð og dagsetningu og áhugasamir 
farþegar geta leitað að ferðum um 
landið vítt og breitt – eða öfugt. 

Samferða um Vestfirði 

Það er von og stefna nýja vitavarðarins í Galtarvita að hann verði 
nokkurs konar vin listamanna

Úr stofu Gunnars og Mundu í Hofi. Ljósmyndari Ólafur H. Torfason

Samakstur er ekki bara hagkvæmur og umhverfisvænn 
heldur getur liíka verið stórskemmtilegur



Hænuvík er ysta byggða ból 
við sunnanverðan Patreksfjörð. 
Ferðalangar sem þangað koma 
upplifa margir að þeir hafi horfið aftur 
í tíma, enda er kyrrðin í víkinni á björtu 
sumarkvöldi einstök upplifun. 
 Ferðaþjónustan í Hænuvík hefur til 
umráða fjögur hús sem öll eiga það 
sameiginlegt að rúma meiri sjarma 
en eðlilegt gæti talist miðað við 
flatarmál. Kittabær er elstur húsanna 
í Hænuvík og dregur nafn sitt af fyrri 

ábúanda, Kitta í Hænuvík. Bærinn var 

reistur árið 1914 og hýsir átta manns í 
gistingu. Sofið er undir súð á loftinu, 
eins og í baðstofunum á fyrri öldum, 
en á neðri hæð hússins er eldhús og 
stofa. Kittabænum fylgir líka Skúrinn, 
þar sem fjórir gestir geta hreiðrað um 
sig. Húsið Krían er öllu nýrri smíði. 
Það var reist árið 2009 en er með 
sama lagi og Kittabær. Húsið rúmar 
tíu manns og baðstofuloftið í Kríunni 
er þar að auki kjörinn staður fyrir 
kvöldsamkundur áður en gengið 
er til náða á loftinu og í stofu og 

herbergi á neðri hæð. Alveg niðri við 
sjávarkambinn í víkinni stendur svo 
Steinhús, sem rúmar alls sex gesti 
á svefnlofti undir súð og svefnsófa 
á neðri hæð. Í öllum húsunum er 
eldunaraðstaða með ísskáp og 
baðherbergi. Bæði er boðið upp á 
uppábúin rúm og svefnpokapláss. 
 Úti við er ýmislegt sem grípur 
augað. Hænur vappa sællegar um 
hlaðið, fuglalífið í víkinni er afar 
blómlegt og myndarlegt kríuvarpið 

fer varla fram hjá neinum sem á 

leið um Hænuvík á varptíma. Hvít 
sandströndin gerir einnig mikla lukku 
hjá öllum aldurshópum. Boðið er upp 
á leiðsögn um þær mörgu og fallegu 
gönguleiðir sem liggja um og frá 
víkinni. Í handverkshúsinu Gullhóli 
er svo selt prjónles, sokkar, húfur 
og fleira sem flest allt er unnið af 
heimafólki. 
 Opið er allt árið um kring. Frekari 
upplýsinga má afla á Facebook-síðu 
Hænuvíkur, eða í síma 456 1578 eða 
698 7810. 

Sofið á baðstofulofti í Hænuvík

Sælureiturinn Hænuvík. Ljósmynd Anna Filbert
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Kyrrðin kallar 
í Örlygshöfn
Örlygshöfn við sunnanverðan 
Patreksfjörð er kennd við 
landsnámsmanninn Örlyg Hrappsson. 
Þegar ekið er fyrir Hafnarmúlann, 
sem sumum finnst einn hrikalegasti 
vegakafli landsins, opnast ægifagurt 
útsýni yfir Örlygshöfnina, með sinni 
gullnu sandströnd, sjávarlóni og 
grænum dölum. Hinum megin við 
ströndina stendur Hótel Látrabjarg 
– hótel sem var sett á fót árið 2005, 
sérstaklega með það að markmiði 
að sinna þörfum þeirra fjölmörgu 
gesta sem koma til þess að skoða 
Látrabjarg. 
 Að rekstri hótelsins standa hjónin 

Sigríður Huld Garðarsdóttir og Karl 
Eggertsson, en það er rekið í tveimur 
aðskildum byggingum. Í Fagrahvammi, 
þar sem áður var félagsheimili 
sveitarinnar, er rekið veitingahús 
ásamt móttöku, en í öðru húsnæði 
er gistirými fyrir um 40 gesti. Utan 
háannatíma hótelsins býðst gestum 
bæði morgunmatur og kvöldverður 
í veitingasalnum, en frá 17. júní til  
21. ágúst er veitingastaðurinn opinn 
alla daga frá 14 til 21, jafnt fyrir gesti 
hótelsins og aðra svanga ferðamenn. 
Erlendir gestir Hótel Látrabjargs 
njóta sérstaklega kyrrðarinnar og 
fámennisins, enda eiga ekki allir þess 
kost að komast í slíka snertingu við 
náttúruna í daglegu lífi sínu. Síðastliðið 
sumar var Patreksfjörður fullur af 
hvölum sem glöddu mjög auga 

ferðamanna og þá er vingjarnlegur 

lundinn í Látrabjargi sívinsæll. Vökulir 
gestir geta komið auga á erni, fálka 
og tófu í nágrenni hótelsins. 
 Þó að Látrabjarg og stórkostlegt 
fuglaskrúð þess sé kannski helsta 
aðdráttaraflið er ekki þar með 
sagt að ekki sé annað við að vera 
í Örlygshöfn. Þeir hugrökku geta 
brugðið sér í sjósund í Örlygshöfninni 
að heimsókn í bjargið lokinni. Þó að 
veðursæld hafi verið mikil í Örlygshöfn 
og á sunnanverðum Vestfjörðum 
síðastliðin sumur verða margir 
þó eflaust fegnir að heyra að að 
sjóböðum loknum má ylja sér í heitum 
potti. Minjasafn Egils Ólafssonar 
að Hnjóti er vinsæll áfangastaður 
og þá geta ferðamenn leigt sér 
hest hjá hestaleigunni Vesturfara í 

Neðri Tungu. Af öðrum spennandi 
áfangastöðum í nágrenninu má nefna 

Hænuvík, handan Hafnarfjallsins, og 
Rauðasand, eina fegurstu strönd 
heims. Þá eru Dynjandi og Selárdalur 
skammt undan. 
 Nánari upplýsingar má finna á 
latrabjarg.com. 

Hótel Látrabjarg er vinsælt hjá fuglaáhugafólki, enda bjargið skammt unda. Móttaka og veitingsalur Hótel Látrabjargs í gamla félagsheimilinu Fagrahvammi.

Störndin í Örlysghöfn séð frá Hafnarmúla, Hótel 
Látrabjarg fjær. Ljósmyndari Oddur Stefán.

Selárdalur við Arnarfjörð er frægur um 
margt; þar er forn kirkjustaður og jörð 
sem rómuð var að gæðum, í dalnum 
hafa búið sérlundaðir landsþekktir 
menn og náttúrufegurð er þar mikil.  
 Í sumar verður ýmislegt um að 

vera í Selárdal. Nýstofnað Vinafélag 
Selárdalskirkju vinnur að viðhaldi 
kirkjunnar, sem messað verður í á 
150 ára vígsluafmælinu í ágúst, og 

nýr einleikur um „listamanninn með 
barnshjartað“, Samúel Jónsson, verður 
sýndur á Sambahátíð í júlí. 

Galdrafár í Selárdal

Selárdalur er einn Ketildala við 
sunnanverðan Arnarfjörð og sá ysti 
þeirra sem verið hefur í byggð. Hann 
var eitt af höfuðbólum Vestfjarða. 
Í Selárdal var lengst af kirkja og 
prestssetur, en kirkjustaðurinn 
þótti lengi vel eitt merkustu brauða 
landsins. 
 Séra Páll Björnsson er vafalítið 
þekktasti presturinn í Selárdal, en þar 
sat hann frá 1645 til 1706. Séra Páll 
var afar lærður maður og fjölhæfur; 
sinnti bæði náttúrufræði, skrifaði 
guðfræðirit, ræður og þýðingar, 
reiknaði út hnattstöðu Bjargtanga 
og var brautryðjandi í útgerð og 
skipasmíði. Kunnastur er hann 
þó eflaust af öllu myrkara athæfi, 
nefnilega galdraofsóknum. Séra Páll 
trúði, eins og margir landar hans á 
þeim tíma, á galdra og galdraásóknir. 
Þegar Helga kona hans veiktist á geði 
kenndu hjónin nágrönnum sínum um. 
Tveir þeirra voru brenndir á báli fyrir 
galdra og þótti Helga nokkru skárri 
eftir þann gjörning. Sjúkdómurinn 
gerði hins vegar aðra atlögu að Helgu 
og börnum hennar. Þegar yfir lauk 

höfðu fimm menn og ein kona verið 
brennd á báli vegna ásakana séra 
Páls og Helgu. 

Vinir Selárdalskirkju

Selárdalsprestakall var lagt niður árið 
1907 og Selárdalssókn þá lögð til 
Bíldudalsprestakalls. Núverandi kirkja 
í Selárdal er timburkirkja frá árinu 1861. 
Á aldarafmæli kirkjunnar var hún gerð 
upp að miklu leyti. Nýlega var stofnað 
Vinafélag Selárdalskirkju, með það 
að markmiði að varðveita, gera við 
og styðja við helgihald í kirkjunni í 
Selárdal. Allar viðgerðir á kirkjunni eru 
unnar í samvinnu við Húsfriðunarsjóð, 
sem styrkir framkvæmdina. Félagið 
vinnur einnig að því að endurheimta 
alla muni kirkjunnar, sem sumir hverjir 
eru nú varðveittir á Þjóðminjasafni.  
Forsenda þess að þeir fáist afhentir 
er að öllum viðgerðum við kirkjuna 
sé lokið og hún sé hæf til að hýsa 
sögulega gripi. 
 Fyrsta áfanga viðgerðar á að vera 
lokið nú í sumar og verður messað í 
kirkjunni í ágúst á 150 ára vígsluafmæli 
hennar. Þó þær sögur gangi að kirkjan 
hafi verið afhelguð á sínum tíma hafa 
engar heimildir þess efnis fundist hjá 
Biskupsstofu. Því þykir ljóst að svo sé 
ekki og kirkjan því jafn helg og fyrr. 
Allir eru hjartanlega velkomnir í 
messuna, sem stefnt er að því að 
verði sunnudaginn 5. ágúst, þó að 
vígsluafmælið sjálft sé 3. ágúst. Þá 
verða jafnframt til sölu ýmislegir 
minjagripir um kirkjuna til fjáröflunar 
fyrir frekari uppbyggingu og viðgerðir. 
Má þar nefna spil, endurgerð spila 
eftir listamanninn Mugg, veggplatta, 
fingurbjargir og fleira úr postulíni, sem 
hafa sérstaklega verið útbúnar fyrir 

Vinafélagið til styrktar Selárdalskirkju. 
Athöfnin verður nánar auglýst síðar 
á Facebooksíðu Selárdalskirkju, þar 
sem allir geta skráð sig og gerst vinir 
kirkjunnar. Auk þess má  fylgjast með 
auglýsingum á vefsíðu Arnfirðings. 

Sérvitringar í Selárdal

Þrátt fyrir merka sögu er Selárdalur 
í dag kannski flestum kunnur vegna 

þeirra landsþekktu og sérvitru 
manna sem þar ólu manninn. Gísli á 
Uppsölum varð þjóðþekktur maður 
á einu kvöldi, eftir að hann kom 

fram í þættinum Stiklum með Ómari 
Ragnarssyni. Hann vakti helst athygli 
fyrir það að hafa stærstan hluta ævi 
sinnar lifað og starfað með gömlum 
hætti – það er að segja án þess að 
nýta sér nútíma þægindi á borð við 

rafmagn eða vinnuvélar. Gísli, sem 
fullu nafni hét Gísli Oktavíus Gíslason, 
var reyndar mikill áhugamaður um 
þær tækninýjungar og framfarir sem 
voru svo örar á seinni hluta 20. aldar. 
Upp úr árinu 1980 var rafmagn loks 
leitt að Uppsölum og hafði Gísli góð 
not af því næstu árin; hann gat lesið 
á hvaða tíma dags sem var, fékk sér 
rafmagnsorgel og frystikistu. Gísli lést 
árið 1986. Munir úr eigu Gísla eru í dag 
varðveittir og til sýnis á Minjasafninu 
á Hnjóti í Örlygshöfn – þar á meðal 
hatturinn hans.  
 Annar og ekki síður vel þekktur 
íbúi í Selárdal er alþýðulistamaðurinn 
Samúel Jónsson, oft og tíðum kallaður 
„listamaðurinn með barnshjartað“. 
Samúel var bóndi í Brautarholti og 
listrænn með eindæmum. Hann málaði 
í gríð og erg – þar á meðal altaristöflu 
sem hann ætlaði Selárdalskirkju. 
Það varð listunnendum nútímans 
kannski til happs, þó ekki hafi það 
farið vel í Samúel á sínum tíma, 
að sóknarnefndin afþakkaði nýju 
altaristöfluna og kaus heldur þá sem 
fyrir var í kirkjunni. Samúel dó þó ekki 
ráðalaus og í reisti sér í staðinn eigin 
kirkju á landareign sinni í Selárdal. Þar 

standa fjölmörg önnur verk Samúels, 
svo sem stytta af Leifi heppna og 
ljónagosbrunnurinn góði, sem er 
raunar eftirmynd frægs gosbrunns í 
Alhambra á Spáni. 

Einleikin Sambahátíð í 
sumar

Samúel lést árið 1969 og lágu listaverk 
hans undir skemmdum í áraraðir þar 

til Félag um endurreisn Listasafn 
Samúels Jónssonar í Selárdal var 
stofnað árið 1998, með það yfirlýsta 
markmið að stuðla að viðhaldi og 

endurreisn listaverka Samúels. Sú 
vinna hefur gengið vel og listasafnið 
er í dag afar vinsæll viðkomustaður 
ferðamanna. 
 Í sumar verður í annað sinn haldin 
Sambahátíð í Selárdal, en hún þótti 
takast með eindæmum vel í fyrra 
og var sótt af heimafólki sem og 
langt að komnum ferðalöngum. 
Hátíðinni, sem fram fer laugardaginn 
7. júlí, er ætlað að safna fé til frekari 
endurreisnar og viðhalds á verkum 
og byggingum Samúels. Í boði 
verður fjölbreytt dagskrá fyrir alla 
fjölskylduna frá klukkan 15 til 23. Þar 
má nefna tónleika, sagnaskemmtanir, 
gönguferðir með leiðsögn, varðeld og 
útigrill. 
 Hápunktur Sambahátíðarinnar er 
svo eflaust frumflutningur einleiksins 
Listamaðurinn með barnshjartað 
í kirkju Samúels. Einleikurinn er 
eftir Elfar Loga Hannesson sem 
jafnframt flytur verkið sjálfur, en 
leikstjórn, leikmynd og búningar er 
í höndum Marsibil G. Kristjánsdóttur. 
Fjallað er um alþýðulistamanninn 
Samúel og ævintýraveröld hans í 
Selárdal, sem enn laðar að þúsundir 
manna á ári hverju. Leikurinn 
verður sýndur nokkrum sinnum yfir 
Sambahátíðarhelgina en hópar geta 
einnig pantað sýninguna sérstaklega. 
Nánari upplýsingar í s. 891 7025. 

Líf í Selárdal 
  í sumar

Einleikur Elfars Loga Hannessonar, Listamaðurinn með barnshjartað verður 
frumsýndur á hátíðinni.

Séð inn í Selárdal Safn Samúels í Selárdal
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Gistiheimilið Við fjörðinn á Þingeyri er rekið af hjónunum Sigríði 
Helgadóttur og Friðfinni Sigurðssyni. Gestir þess kunna vel að 
meta persónulega þjónustu, notalegan aðbúnað og síðast en 
ekki síst aðstöðuna í Hallargarðinum. Sá hellulagði unaðsreitur 
er sívinsæll, enda má þar njóta veðurblíðu og grilla í góðum hópi 
eða slaka á eftir ævintýri sumardagsins og njóta útiverunnar. 
Hallargarðurinn er vel búinn af garðhúsgögnum og sólstólum og 
er sérlega vel sóttur á sólríkum dögum. Ýmsar uppákomur eru 
á stundum í Hallargarðinum. Sveitin Megakukl treður til dæmis 
alltaf upp í garðinum á Dýrafjarðardögum, um mánaðamótin 
júní-júlí, en þar er á ferðinni ábreiðusveit sem einbeitir sér að 
tónsmíðum Megasar og gert hefur mikla lukku. 
 Húsið sem Gistiheimilið Við fjörðinn er rekið í, á sér 
merkilega sögu. Það var byggt um miðja síðustu öld, en þá 
sem sjúkraskýli. Læknir bjó á efri hæðinni en á miðhæð var 

bráðamóttaka, heilsugæsla og sjúkrastofur. Bretar lögðu fé til 
byggingarinnar, þar sem að breskir togarar voru þá gjarnan á 

veiðum á Vestfjarðamiðum og komu 

sérstaklega til Þingeyrar til að nýta 
sér þjónustu Vélsmiðju Guðmundar 
J. Sigurðssonar frá árinu 1913, en hún 
er enn starfrækt í dag í upprunalegri 
mynd. Húsið að Aðalstræti 26 gegndi 
því hlutverki hálfgerðs sjúkrahúss, 
en þar voru meðal annars gerðar 
skurðaðgerðir. Síðasta barnið sem 
fæddist í húsinu kom í heiminn í 
febrúar 1985, en undir lokin var þar 
rekið dvalarheimili fyrir aldraða. 
 Gestir geta valið á milli þess að 
gista í herbergjum með uppábúnum 
rúmum eða í svefnpokagistingu, eða 
hreiðrað um sig í einhverri af þremur 
íbúðum gistiheimilisins. Íbúðirnar 
eru búnar öllum þægindum, eldhúsi 
og baðherbergi með sturtu. Ein 
þeirra er svo fullkomlega aðlöguð 
fólki í hjólastól eða hreyfihömluðum 
einstaklingum. Aðgengi að íbúðinni 
er um Hallargarðinn og hefur verið 
malbikað alveg upp að dyrum. Íbúar 
hennar geta því auðveldlega rúllað 
beinustu leið frá útidyrunum og alla 
leið niður á pláss, eins og sagt er á 
Þingeyri.
 Enginn ætti að þurfa að sitja með 
hendur í skauti á meðan dvalist er á 
Þingeyri og á gönguferð um þorpið 
er mikið að sjá. Í bænum sjálfum má 
til dæmis skoða vélsmiðjuna gömlu, 
þar sem enn eru notuð upprunaleg 
tæki og tól við verkin. Margir leggja 
leið sína í Þingeyrarkirkju, sem er

hönnuð af Rögnvaldi Á. Ólafssyni, 

fyrsta arkitekt Íslendinga og var 
vígð árið 1911. Víkingasvæðið á 
Eyrarodda heillar líka marga og 
jafnvel er hægt að fara í siglingu á 
víkingaskipinu Vésteini um Dýrafjörð. 
Þegar viðburðaríkum degi tekur að 
halla er svo upplagt að skella sér í 
sund í Þingeyrarlaug, nýjustu laug 
Ísafjarðarbæjar. 
 Liggi leiðin út fyrir bæinn er af 
firnamiklu að taka. Golfvöllurinn í 
Meðaldal hefur orð á sér fyrir að vera 
sérlega skemmtilegur viðureignar og 
í geysifögru umhverfi. Í Haukadal eru 
söguslóðir Gísla sögu Súrssonar sem 
gaman er að fræðast um og Skrúður, 
lystigarðurinn handan fjarðarins, er 
sömuleiðis spennandi áfangastaður 
svo eitthvað sé nefnt. Hann var 
formlega stofnaður árið 1909 og 
er elsti skrúðgarður landsins. Þá 
er Þingeyri kjörinn upphafsstaður 
fyrir ferðir um vestfirsku Alpana. 
Kaldbakur, hæsta fjall Vestfjarða, 
gnæfir yfir botni Haukadals og lokkar 
margan fjallgöngugarpinn. Útsýnið af 
Sandafelli eða Mýrarfelli er sömuleiðis 
heillandi. Gönguhópar hafa oft nýtt sér 
þjónustu Við fjörðinn, en hjónin reka 
líka fyrirtækið F & S Hópferðabílar og 
geta því ekið bæði stórum hópum og 
smærri um Dýrafjörð og nágrenni. 
 Frekari upplýsingar um má finna 
á síðunni vidfjordinn.is. 
 

Notalegir dagar 

við fjörðinn

Strandgata 7 • 465 Bíldudalur 
Sími: 456 6666  • skrimsli@skrimsli.is

www.skrimsli.is

The Icelandic Sea Monster Museum
Skrímslasetrið
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Í Skrímslasetrinu á Bíldudal er skrímslasögum gerð góð skil á spennandi og 
nýstárlegan hátt. Heimsókn í setrið er skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna. 

Veitingar, minjagripasala og netaðgangur.

Opið alla daga vikunnar frá 1. júní til 
10. september. Frítt fyrir 10 ára og yngri 
í fylgd með fullorðnum.

SkrímslasetriðSkrímslasetrið
Bíldudal

Gistiheimilið Við fjörðinn hefur til umráða íbúð sem er sérstaklega löguð að þörfum fólks í hjólastól.
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Í Sjóræningjahúsinu á Patreksfirði geta fjölskyldur á ferðalagi fundið sér 

ýmiskonar afþreyingu. Þar er uppi sýning um sjórán, hægt er að grafa eftir földum 
fjársjóði á útisvæðinu og klæða sig í eitthvað af þeim sjóræningjabúningum 
sem gestir geta fengið lánaða sér að kostnaðarlausu, auk þess sem húsið 
sjálft þykir oft frekar spennandi. Mikið úrval er í húsinu af spilum og bókum 

fyrir allan aldur og ef veðrið er hrekkjótt er hægt að dunda sér inni við að 
spila eða lesa á meðan fjölskyldan gæðir sér á veitingunum sem bornar eru 
á borð í húsinu.  
 Sjóræningjahúsið er orðið þekkt fyrir að vera góður tónleikastaður og 
sumarið 2012 verður líflegt tónleikasumar í húsinu. Til dæmis um það má 
nefna tónlistarhátíðina  Pönk á Patró sem verður haldin í ágúst. Pönk á Patró er 
tónlistarhátíð fyrir krakka þar sem þau taka þátt í tónlistarsköpun og -flutningi 
með þekktum tónlistarmönnum. Þær hljómsveitir sem hingað til hafa tekið þátt 
í hátíðinni eru Pollapönk, Amiina og Dikta. 
 Einn stærsti viðburður sumarsins verður hinsvegar opnun sjóræningjaskóla 
í júní. Unnið hefur verið hörðum höndum að hönnun og undirbúningi hans allan 
veturinn, en þar verður á ferðinni afar skemmtileg afþreying fyrir upprennandi 
sjóræningja og fjölskylduna alla. Í skólanum verður hægt að nema og útskrifast 
alla daga en um nokkurs konar sjálfsnám er að ræða þar sem nemendur fylgja 
ákveðinni slóð og leysa ýmis verkefni á leiðinni; hnýta hnúta, rata eftir stjörnum, 
velja réttan kost og fleira sem sjóræningjar og aðrir sjófarendur hafa þurft að 
gera í gegnum aldirnar. Stefnt er á að skólasetning verði í lok júní. 
 Fylgist með frekari þróun mála á slóðinni sjoraeningjahusid.is. 

Sjóræningjaskóli á    
   Patreksfirði

Hótel Ísafjörður er þægilegt þriggja stjörnu heilsárshótel í höfuðstað Vestfjarða, 
tilvalinn áningarstaður fyrir náttúruunnendur á ferð um Vestfirði sem heldur 
vilja verja kvöldinu yfir góðum mat og kertaljósum á veitingastað en við 
prímus á tjaldstæði. Hótelið þjónar mjög fjölbreyttum hópi viðskiptamanna 
og er vel í stakk búið til að mæta þörfum ferðamanna, fjölskylda og fólks í 
viðskiptaerindum. Öll herbergin, 36 talsins, eru með sturtu, hárþurrku, sjónvarpi, 
síma, útvarpi og kaffisetti, auk þess sem öll herbergi og veitingasalir eru með 
háhraða nettengingu. Hótelið hefur þar að auki yfir að ráða einni forsetasvítu 
sé ætlunin að gera sérlega vel við sig. 
 Á neðstu hæð hótelsins, með útsýni yfir pollinn góða, er veitingastaðurinn 
Við Pollinn. Lögð er áhersla á gæði, jafnt í þjónustu og matreiðslu, og mikill 
metnaður lagður í að nýta hráefni úr nágrenninu á sem fjölbreyttastan hátt. 
Glænýr fiskur, lundi og hvalur, matreiddir eftir kenjum kokksins, eru á meðal 
rétta sem vekja hrifningu gesta. Við Pollinn er opinn frá 7 til 23 alla daga. 
Morgunverður er framreiddur á milli 7 og 10, en hádegisverður frá 11.30 til 14. 
Þá eru í boði ýmsir smáréttir og kaffi til klukkan 18 þegar kvöldverður hefst. 
Á veitingastaðnum er góð aðstaða til að taka á móti bæði smærri og stærri 
hópum. 
 Hótel Ísafjörður er staðsett við Silfurtorg, í bænum miðjum. Þar er gott að 
hafa bækistöðvar fyrir hvers kyns dagsferðir um norðanverða Vestfirði. 
Starfsfólk hótelsins leggur sitt af mörkum til að gera dvölina bæði ánægjulega 
og þægilega og hefur faglegan metnað til að takast á við viðfangsefni af ýmsu 
tagi. Persónuleg þjónusta og heimilislegt andrúmsloft hótelsins og nálægð við 
einstæða náttúru skapar skemmtilega umgjörð sem gestir kunna vel að meta. 
Frekari upplýsingar um Hótel Ísafjörð má fá á heimasíðunni hotelisafjordur.is.  

Þægileg dvöl á 
Hótel Ísafirði

Í sjóræningjahúsinu á Patreksfirði er starfrækt kaffihús og boðið 
upp á menningarviðburði af ýmsu tagi

Heillandi heimur bíður þeirra sem sækja sjóræningjana heim

Matreiðslumennirnir á Við Pollinn töfra fram gómsæta rétti með áherslu á svæðisbundið hráefni
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Kaupfélag Steingrímsfjarðar rekur verslanir  á Hólmavík, 
Drangsnesi og á Norðurfirði.  Allar eiga verslanirnar  það 
sameiginlegt að vera með breitt vöruúrval, persónulega og góða 
þjónustu. Einnig er á Hólmavík glæsilegur veitingaskáli og    
byggingavöruverslun. 

 
STALDRAÐU VIÐ Á STRÖNDUM  
 

  Norður f j örður  
  Da gvör u ve r s lun  
  Bens íns j á l f s a l i  

  Drangsne s  
  Da gvör u ve r s lun  
 Bens íns j á l f s a l i  

 Hólmav ík  
 Da gvör u ve r s lun  
 Vei t i ngas ká l i  
 Bens íns j á l f s a l i  
 B yggin ga vöru r  
 Bí l a vöru r  

Verið velkomin 

Höfðatún 4 
510 Hólmavík 
455 3100 
www.ksholm.is 

Melrakkasetur Íslands, staðsett í 
gamla Eyrardalsbænum í Álftafirði, 
er náttúru- og menningarsetur sem 
helgað er tófunni, eina al-íslenska 

landspendýrinu. Á sýningunni 
er tvinnað saman efni úr ólíkum 
áttum, líffræði, vistfræði, sagnfræði, 
rannsóknum og veiðisögu ásamt 
persónulegum frásögnum af 
einstökum veiðimönnum og afrekum 
þeirra. 
 Á Rebbakaffi er hægt að fá ýmsar 
gómsætar veitingar, létta drykki eða 
bjór frá Borg brugghúsi og kíkja á 
internetið sem er frítt og ótakmarkað. 
Í setrinu eru seldir ýmsir sérstakir 
minjagripir og þar er til dæmis hægt 
að kaupa bækur Páls Hersteinssonar 
heitins prófessors í spendýrafræði 
og sérlægs fræðimanns hvað varðar 
refi og lífshætti þeirra, en bækurnar 
eru ófáanlegar annarsstaðar. 
Aðstandendur Páls Hersteinssonar 
hafa látið setrinu í té nokkuð 
myndarlegt safn fræðibóka fyrir 
vísindamenn og gesti að skoða. 
Einnig bjóðum við upp á sýningar 
náttúrulífsmynda sem teknar voru 
á Íslandi og sýndar hafa verið 
á National Geographic og fleiri 
sjónvarpsstöðvum. Göngukort og 
bók með hjólaleiðum fást einnig í 
setrinu, enda er það tilvalin upphafs- 
og endastöð fyrir gönguferðir.
 Meðal annarra verkefna set-
ursins er að veita leiðsögn og 
upplýsingar fyrir þá sem langar að 
sjá melrakka í náttúrulegu umhverfi 
sínu. Setrið er leiðandi þátttakandi 

í samnorrænu verkefni sem kallast 
The Wild North og fjallar um sjálfbæra 
þróun náttúrulífsferðamennsku á 
norðurslóðum, en aðrir þáttakendur á 

Vestfjörðum eru m.a. Vesturferðir og 
Borea Adventures. 

Bjóða 
hvítabirni 
húsaskjól

Í vetur gafst vel-
unnurum seturs-
ins kostur á að 
tryggja sér sæti á 
menningarloftinu 
og eru nú rúmlega 
40 sæti merkt 
einstaklingum og 
fyrirtækjum sem 
keyptu stóla á loftið, 
en Penninn var 
sérlegur styrktaraðili 
s tó lakaupanna . 
Melrakkasetrið er 
því vel búið góðum stólum fyrir þá 
sem vilja láta fara vel um sig og njóta 
þeirra viðburða sem þar fara fram. 
 Í sumar verður boðið upp á tvær 
nýjungar á sýningu Melrakkasetursins 
auk efnis sem setrinu hefur borist 
frá einkaaðilum. Annars vegar er 
forláta snoðdýr sem setrinu var 
sent af veiðimanni norður í landi 
fyrir tveimur árum. Snoðdýrið hefur 
nú verið stoppað upp og verið er 
að vinna upplýsingatexta um þetta 
fyrirbæri, sem líklega er hin eina 

sanna kynjaskepna „skoffín“. Hins 
vegar er það hvítabjörn sem gekk 

á land í Hornvík á síðastliðnu ári, en 
vilyrði hefur fengist fyrir því að dýrið 

fáist að láni. Náttúrufræðistofnun 
sér um uppstoppun 
bjarnarins og leitar 
starfsfólk Melrakka-
seturs nú leiða til 
að greiða götu hans 
aftur til Vestfjarða og 
búa honum pláss á 
sýningunni. Björninn 
hefur fasta búsetu á 
Hornstrandastofu, 
en þar til sett hefur 
verið upp sæmandi 
gestastofa á þeim bæ 
hefur Melrakkasetrið 
boðið birninum 
húsaskjól, enda í 
góðu samstarfi við 
Hornstrandastofu. 

Viðburðaríkt 
sumar framundan

Brúðuleikhúsið Mikki og melrakkarnir 
verður sýnt um helgar í sumar, í 
samstarfi við Kómedíuleikhúsið og 
áhugasama leikara úr heimabyggð. 
Þar koma fyrir frægir og ófrægir refir 
sem spjalla saman um líf og tilveru í 
refaheimum. Mikki er rauðrefur frá 
Hálsaskógi í Noregi, mjög frægur og 
lífsreyndur. Þegar Mikka er boðið í 
Melrakkasetrið hittir hann fyrir tvær 
vestfirskar tófur sem hafa aldeilis 

þurft að hafa fyrir lífinu vestur á 
fjörðum. Sýningin naut styrkjar frá 
Menningarráði Vestfjarða, Ásta 
Þórisdóttir og Lilja S. Jónsdóttir 
hjá Dúkkukerrunni á Drangsnesi 

skrifuðu handritið, hönnuðu brúður 
og leikmynd en Elfar Logi Hannesson 
leikstýrir verkinu.
 Undanfarin tvö sumur hefur 
starfsfólk Melrakkaseturs fundið 
fyrir vaxandi áhuga og eftirspurn 
eftir ýmiskonar afþreyingu í setrinu. 
Hafa viðburðir verið vel sóttir af 
heimamönnum og aðkomufólki. 
Tónlistarviðburðir hafa verið 
sérstaklega vinsælir og hefur 
setrið til dæmis haldið ólympíuleika 
trúbadora og skipulagt pöbbarölt 
með öðrum veitingastöðum í þorpinu. 
Aukin áhersla verður á tónleikahald, 
markaðsstemningu og aðra viðburði í 
sumar og einnig efnt til handverks- og 
listasýninga og boðið upp á fræðandi 
erindi. Áhugasamir listamenn eru 
hvattir til að bóka loftið og veggina 
til sýninga- og tónleikahalds. Á 
Bláberjadögum 24.-26. ágúst verður 
svo margt um manninn í Súðavík; 
tónleikar, ýmsir listviðburðir, leikir og 
fræðandi erindi í Melrakkasetri og um 
allt þorpið.
 Melrakkasetrið er opið daglega 
frá 10 til 22 til frá 1. júní til 15. ágúst 
en samkvæmt samkomulagi á öðrum 
tímum. Frekari upplýsingar um setrið 
og starfsemi þess má fá á vefnum 
melrakki.is. 

Viðburðaríkt sumar í 
Melrakkasetrinu

Heiður tófunnar er í hávegum hafður í Melrakkasetrinu.

Mikki og melrakkarnir vekja lukku hjá yngri kynslóðinni, 

en þar koma saman ýmsir kunnir refir

Á Rebbakaffi er gott að hvíla lúin bein eftir göngu

 um nágrennið, eða bara njóta veðurblíðunnar

Sumarið í Melrakkasetrinu verður viðburðaríkt



Verið Velkomin Vestur 
Sveitahótelið Breiðavík við látraBjarg
456 1575 - 867 1575 - breidavik@patro.is - www.breidavik.is
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Mikið uppbyggingarstarf hefur átt sér 
stað í Breiðavík á síðustu árum, en 
þar er í dag rekin öflug ferðaþjónusta. 
Víkin þótti áður fremur afskekkt og 
er vissulega enn í dag þó nú sé 
fjölbreytta þjónustu þar að fá. Kyrrðin, 
einstök náttúra, iðandi fuglalíf og 
stórbrotið umhverfið laðar ferðalanga 
enn til Breiðavíkur, en í dag geta þeir 
hins vegar líka notið þess að setjast 
að heitri máltíð eða öðrum veitingum 
og skriðið upp í hreint rúm að degi 
loknum. 

 „Þetta er staður fyrir þá sem 
vilja njóta náttúrufegurðar, kyrrðar 
og næðis frá ys borgarlífsins. Það 
er mikið um að fólk komi og gisti í 
nokkra daga, annað hvort í tjöldum 
eða herbergjum. Flestir fara í lengri 
eða styttri gönguferðir og við gerum 
töluvert af því að trússa hópa á milli 
staða. Þá er farið með göngufólk 
að morgni og það sótt eftir langan 
göngudag að kveldi,“ segir Birna 
Mjöll Atladóttir, ábúandi í Breiðavík 
sem rekur Hótel Breiðavík ásamt 

eiginmanni sínum, Kerani St. Ólasyni. 
Birna og Keran eru bæði uppalin á 
svæðinu og þekkja þar svo til hverja 
þúfu. Þau eru óþrjótandi uppspretta 
fróðleiks um svæðið fyrir áhugasama 
gesti sína. Það getur komið sér vel 
fyrir þá einstaklinga, eða hópa, 
sem vilja nýta sér einhverja þeirra 
fjölmörgu gönguleiða sem hægt er 
að fara um nágrennið. 
 Frá Breiðavík er örstutt yfir í 
blómstrandi fuglalífið í Látrabjargi og 
er hótelið því afar vinsæll gististaður 
hjá erlendum ferðamönnum - 
sérstaklega þeim sem eru áhugasamir 
um fuglaskoðun. Listhneigðir 
ferðalangar njóta sín líka oft vel 
í Breiðavík, enda umhverfið afar 

Hverri þúfu kunnug
hvetjandi til listsköpunar. 
 Á Hótel Breiðavík bjóðast 
gestum uppábúin hótelherbergi, 
með eða án baðs. Þá er boðið 
upp á svefnpokapláss og gott 
tjaldstæði með frábærri aðstöðu; 
sturtum, eldhúsi, matsal, þvottavél 
og þvottasnúrum. Hægt er að grilla 
í heimagerðum kolagrillum sem eru 
á svæðinu. Fyrir húsbíla er rafmagn 
og stútur  fyrir seyrulosun. Þráðlaust 
og hraðvirkt internet er í Breiðavík 
og kaffi og te er frítt fyrir gesti og 
gangandi.
 Frekari upplýsinga um Hótel 
Breiðavík og alla þá þjónustu sem þar 
er í boði má afla á síðunni breidavik.is. 

Í sumar bætist við þá afþreyingu 
sem gestum í Breiðavík stendur til 
boða. Þá tekur ný fjórhjólaleiga, 
rekin af Atla Snæ Keranssyni og 

Magnúsi Þóri Gunnarssyni, til starfa.
 Fjórhjól hafa reyndar lengi verið í 
notkun í Breiðavík, en þá eingöngu 
við bústörfin sem ábúendurnir 
Birna Mjöll Atladóttir og Keran 
St. Ólason, foreldrar Atla, sinna 
samhliða hótelrekstri. „Við höfum 
reglulega fengið fyrirspurnir frá 
gestum um hvort ekki væri hægt 
að leigja hjólin, en ekki getað orðið 
við þeim bónum þar sem hjólin 
hentuðu illa til útleigu og tilskilin 
leyfi voru ekki til staðar. Ég ákvað 
þess vegna að prófa að setja upp 
fjórhjólaleigu með almennilegum 
hjólum og búnaði,“ útskýrir Atli. 

Í sumar verður boðið upp stuttar
og lengri ferðir með leiðsögumanni. 
Sú stutta er um klukkutími og liggur 
um afar fjölbreytta og skemmtilega 
leið í víkinni. Lengri ferðin tekur 
um þrjá tíma og liggur frá Hótel 
Breiðuvík yfir í Keflavík. Á þeirri leið 
er stoppað á útsýnisstöðum með 
ógleymanlegri sýn yfir Rauðasand 
og Látrabjarg. Á báðum leiðum 
gefst ökumönnum tækifæri til að 
stoppa og taka myndir – eða bara 
til að njóta þess sem fyrir augu ber. 
 Hjólin fást leigð gegn framvísun 
ökuskírteinis. Fjórhjólin eru af 
tegundinni Can-am og þeirrar 
gerðar að vel fer um bæði ökumann 
og farþega. Miðað verður við 13 
ára aldurstakmark í ferðirnar. Um 
fjórhjólaleiguna má fræðast betur á 
slóðinni facebook.com/westfjords. 

Á fjórhjóli um 
Breiðavík

Kynntu þér málið á www.arionbanki.is/ibudarsparnadur og reiknaðu dæmið  
út frá eigin forsendum.

Með reglubundnum sparnaði þar sem lagðar eru fyrir að lágmarki 10 þúsund krónur á mánuði  
í tvö ár fá þeir sem taka íbúðalán hjá Arion banka:

Sparaðu fyrir þínum fyrstu 
íbúðarkaupum

Anna Guðný og Örn keyptu sína fyrstu 
íbúð eftir að hafa lokið háskólanámi 
í Danmörku. Þau tóku lán hjá Arion 
banka og nutu ráðgjafar frá starfs-
fólki bankans.

•	50% afslátt af lántökugjöldum

•	Frítt greiðslumat

•	Innflutningsgjöf, í formi gjafakorts

arionbanki.is  –  444 7000

Breiðavík er sælureitur fyrir þá sem vilja njóta náttúrunnar í friði og ró.

Það þarf ekki að leita lengi að fögru útsýni í Breiðavík.

Breiðavík er sælureitur fyrir þá sem vilja njóta 
náttúrunnar í friði og ró.
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Klassíska tónlistarhátíðin Við Djúpið 
er orðinn fastur liður á dagatali 
íslensks tónlistarfólks, en hún fer fram 
í tíunda skiptið á Ísafirði dagana 19. 
– 24. júní. Hátíðin var stofnuð með 
það að markmiði að gefa ungum 
og upprennandi tónlistarmönnum 
tækifæri til að sækja námskeið hjá 

færustu tónlistarmönnum heims. 
Þessa sýn hafa aðstandendur hátíðar-
innar enn að leiðarljósi, en hátíðin 
hefur þó vaxið og dafnað frá því að 

talið var í fyrstu hátíðina við djúpið. 
Ísafjörður og nágrenni býr til einstaka 
umgjörð um hátíðina, sem er orðin 
þekkt fyrir þá nánd sem skapast á 
milli þáttakenda, kennara og gesta.
 Liðurinn Leit að nýjum tónskáldum 

felur í sér stórkostlegt tækifæri fyrir 
ung tónskáld að stíga sín fyrstu 
skref, en þrír útvaldir tónsmiðir fá á 
ári hverju tækifæri til að semja fyrir 
heimskunna flytjendur. Í ár er það 
klarinettukvintettinn The Declassified 
sem vinnur með tónskáldunum og 
frumflytur verkin þrjú á hátíðinni. 

 Hefð er fyrir því að tónleikadagskrá 
Við Djúpið sé þrískipt. Á hádegis-
tónleikum, sem haldnir eru í 
samstarfi við Háskólasetur Vest-

fjarða, býðst almenningi að hlýða 
á létta tónleika með fræðslu. 
Aðalkennarar hátíðarinnar leika á 
Hátíðartónleikaröðinni, en þeir eru í ár 
þau Jorja Fleezanis, fiðluleikari; Stefán 
Ragnar Höskuldsson, flautuleikari 

og Vovka Ashkenazy, píanóleikari. 
Hátíðartónleikunum tilheyra einnig 
útvarpstónleikar á sunnudeginum 
og lokatónleikar verkefnisins 
Leit að nýjum tónskáldum. Loks 
koma nemendur á hátíðinni fram á  
nemendatónleikum. Í ár bætist fjórði 
liðurinn við tónleikadagskránna, en 
þar er um að ræða sérstaka Söngva-
skáldadagskrá. Þau Jussanam Dejah, 
Helgi Hrafn Jónsson, Skúli mennski 
og KK troða öll upp á tónleikum ásamt 
húshljómsveit. 
 Nánari upplýsinga um þáttakendur, 
hátíðina, dagskrá hennar og miðaverð 
má afla á heimasíðunni viddjupid.is. 

Nýir liðir 
Við Djúpið

Dagskráin:
 
Þriðjudagur 19. júní

20.00 Opnunartónleikar. Hamrar.
Jorja Fleezanis, fiðla. 
Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanó.

22.00 Söngvaskáld I. Húsið.
Helgi Hrafn Jónsson

Miðvikudagur 20. júní

12.10 Hádegistónleikar. Grunnskólinn, 
Aðalstræti.

20.00 The Declassified. Hamrar.

22.00 Söngvaskáld II. Húsið.
Jussanam Dejah

Fimmtudagur, 21. júní 

12.10 Hádegistónleikar. Grunnskólinn, 
Aðalstræti.

20.00 Hamrar.
Stefán Ragnar Höskuldsson, flauta
Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanó
Sæunn Þorsteinsdóttir, selló

22.00 Söngvaskáld III. Húsið.
Skúli Mennski

Föstudagur 22. júní

12.10 Hádegistónleikar. Grunnskólinn, 
Aðalstræti.

22.00 Hamrar.
Vovka Ashkenazy, píanó.
Sif Tulinius, fiðla.

22.00 Söngvaskáld IV. Húsið.
KK

Laugardagur 23. júní

12.0 Ísafjarðarkirkja.
James McVinnie, orgel.
Una Sveinbjarnardóttir, fiðla.

14.00 Nemendatónleikar I. Hamrar.

17.00 Ný tónskáld. Hamrar.
The Declassified. 

Sunnudagur 24. júní 

14. júní Nemendatónleikar II. Hamrar.

Frá vinnustofu nýrra tónskálda með Ensemble ACJW á hátíðinni í fyrra.

Hádegistónleikaröð Við Djúpið er afar vinsæl. 

Hér sést óbóleikarinn James Austin Smith 

frá New York.



Á liðnum árum hafa gestir á Suðureyri notið þess að upplifa lífið í íslensku 
sjávarþorpi. Ferðamenn á Súganda njóta þess að geta farið í göngu um bæinn 
með leiðsögn, skellt sér í stutta sjóstangveiðiferð, heimsótt fiskvinnsluna á 
staðnum eða jafnvel spreytt sig sem háseti á línubát og eru þannig í nánum 
tengslum við atvinnulífið í bænum. Sæluhelgin verður nú haldin í 25. sinn, en 
óhætt er að segja að vinsældir hennar fari síst minnkandi. Í sumar bætist enn 
við upplifunina, en þá býðst ferðalöngum að sækja Fiskiskólann, þar sem þeir 
fræðast um verkun og matreiðslu á fiski. 

 Hjónin Elías Guðmundsson og Jóhanna Þorvarðardóttir reka hraðbúð með 
öllum nauðsynjavörum í bænum, Fisherman hótel Suðureyri og veitingastaðinn 
Talisman, sem sérhæfir sig einmitt í ferskum fisk frá Suðureyri. Á Talisman 
er boðið upp á ýmsa gómsæta fiskrétti í fallegu umhverfi sem sækir ekki 
síður margt til Vestfjarða en maturinn sem á borð er borinn. Matarstellið 
er til dæmis handunnið á Suðureyri af leirkerasmiðnum Ólöfu Oddsdóttur, 
skemmtilegir þorsklampar eru eftir Dögg Guðmundsdóttur og matseðlarnir 
sjálfir eru innbundnir í hlýraroð. Gestir hótelsins hafa undanfarin ár getað 
komið með fisk sem þeir hafa sjálfir veitt – eða fengið á höfninni – og fengið 
hann eldaðan fyrir sig á Talisman. Nú kveður hins vegar við nýjan tón. 
 Séreldhús hefur verið innréttað fyrir þessa þjónustu, sem hefur hlotið nafnið 
Fiskiskóli Fisherman. Gestir fá þá aðstoð við að elda sinn eigin fjögurra rétta 
kvöldverð og útbúa nestispakka fyrir komandi dag. Þeir læra matreiðslu á 
ferskum fiski og setjast svo að ljúffengum kvöldverði. Fiskiskólinn fékk nýverið 
markaðsstuðning frá Vaxtasamningi Vestfjarða og Atvest til markaðssetningar 
í Bretlandi.
  Frekari fróðleiks um aðra þjónustu á Suðureyri eða upplýsinga um Hótel 
Fisherman, Talisman og Fiskiskólann má afla sér á síðunni fisherman.is. 

Hringt inn í 

Fiskiskólann á Suðureyri

Á veitingastaðnum Talisman er lögð áhersla á ferskar sjávarafurðir í anda Fisherman.
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Í sumar kemur út fremur 
óhefðbundin matreiðslubók með 
afar vestfirsku yfirbragði. Boðið 
vestur, eftir matreiðslumeistarana 

og hjónin Karl Kristján Ásgeirs-
son og Guðlaugu Jónsdóttur, 
er líka miklu meira en saman-
safn uppskrifta; hún er matar-
menningarbók. Í bókinni tefla Karl 
og Guðlaug saman vestfirskum 
matarhefðum og sérréttum við nýtt 
og spennandi eldhús. 
 Viðfangsefni Boðið vestur er 
matur og menning á Vestfjörðum, 
þó höfundar horfi einna helst til 
norðanverðra Vestfjarða. Bókinni 
er skipt upp í kafla eftir mánuðum 
ársins. Hverjum mánuði fylgja 
fjölbreyttar uppskriftir að ýmiss konar 
réttum að vestan, settar saman úr 
því náttúrulega hráefni sem í boði 

er og hefð er fyrir á hverjum árstíma 
– með sérstakri áherslu á það sem 

telst sérvestfirskt. Uppskriftunum 
fylgir svo ýmis fróðleikur varðandi 
hráefni, matarmenningu og hefðir. Í 
bókinni eru nokkrar frásagnir núlifandi 
Vestfirðinga sem tengjast allar mat og 

matarhefðum. Þar er til dæmis sagt 
frá búskaparháttum á Hornströndum, 
vestfirskri fiskistöppu, verkun á hákarli 
og harðfiski og nýtingu hvannar svo 
eitthvað sé nefnt.

Ríkuleg náttúra, menning og saga 
Vestfjarða skipa því stóran sess í 
þessu verki, sem er prýtt glæsilegum 
ljósmyndum úr smiðju Ágústs 
Atlasonar. Karl, Guðlaug og Ágúst 

hafa ferðast um fjöll og firnindi við 
gerð bókarinnar, en myndir í henni 
gera vestfirskri náttúru ekki síðri skil 
en girnilegum réttum þeirra hjóna.
 Boðið vestur er gefin út af 
Uppheimum og væntanleg  í júní. 
Hún kemur út á þremur tungumálum, 
íslensku, ensku og þýsku. Bókin 
verður fáanleg í öllum helstu 

bókabúðum sem og á sölustöðum 
fyrir vestfirskan varning víða á 
Vestfjörðum. Nánari upplýsingar 
um verkið og sölu og dreifingu þess 
má finna á síðunni uppheimar.is. Á 
þeirri síðu er einnig hægt að kaupa 
bókina í forsölu. Loks má nefna að 
hægt er að nálgast frekari fróðleik 
um tilurð bókarinnar og jafnvel fá ráð 
frá höfundum varðandi uppskriftir á 
Facebook-síðunni facebook.com/
bodidvestur. 
 Þau Karl og Guðlaug deila hér 
tveimur uppskriftum með lesendum – 
girnilegum rækjurétti og sumarlegum 
lambakjötsrétti þar sem hundasúrur 
og haugarfi fara með stórt hlutverk. 

 

 Hvítlauksristuð rækja 
í skel – elduð á hinni 

mögnuðu, finnsku 
Muurikka-pönnu

Þessi réttur á vel við sem forréttur 
eða hluti af hlaðborði. Allt sem 
þarf er góð rækja í skel, olía, salt 
og pipar, hvítlaukur, steinselja og 
eitt stykki Murikka-panna. Þessar 
pönnur eru finnskar að uppruna. 
Bæði er hægt að tengja þær við 
gas eða elda á þeim yfir logandi 
eldstæði eins og við prófuðum og 
sjá má á myndinni sem hér fylgir.
En snúum okkur að elduninni. 
Byrjið á því að sjóðhita pönnuna. 
Hellið örlítilli olíu á hana og skellið 
síðan rækjunum út á. Stærsti 
kostur Murikka-pönnunnar er sá 
að hitinn er öflugur og stöðugur en 
dettur ekki niður eins og algengt 
er að gerist heima í eldhúsi. Steikið 

rækjuna í svolitla stund og hrærið 
varlega í. Kryddið með salti og pipar, 
steinselju og hvítlauk. Með glóðuðu 
brauði og gæðahvítvíni er rétturinn 
ómótstæðilegur. Þess má geta að 
myndin er einmitt tekin í febrúar. Það 
er bráðsnjallt að krydda tilveruna með 
útieldun í frosti og snjó.
 

Hundasúra, haugarfi og 
vallhumall

Flestir krakkar eru sólgnir í hundasúrur. 
Mörg okkar fullorðnu eru það líka, 
stökkvum jafnvel á beit þegar við 
finnum álitlegan hundasúrustað að 
vori. Hundasúruna er hægt að nýta 
á ýmsan hátt. Í júlíkafla bókarinnar 
er gefin uppskrift að forrétti úr silungi 
en þar fer hundasúran einmitt með 
veigamikið hlutverk. Hún er stórfín í 
salöt af ýmsu tagi og einnig er mjög 
gott að blanda henni saman við aðrar 
kryddjurtir og nota hana á lambakjöt. 

Boðið vestur
-  vestfirsk matarmenningarbók fyrir sælkera

Karl og Guðlaug hafa farið víða við myndatökur fyrir bókina. Hér eru þau við Dynjanda ásamt Ágústi Atlasyni 
ljósmyndara og Baldri Sæmundssyni, góðvini þeirra úr veitingabransanum.

Í uppskriftinni sem fer hér á eftir 
notum við hundasúru, haugarfa og 
vallhumal. Hundasúran gefur frísklegt, 
súrt bragð, arfinn mildar hæfilega 
súra bragðið og vallhumallinn gefur 
skemmtilegan keim. Í bland við annað 
hráefni sem notað er lofum við mjög 
góðri útkomu.
 
Grillaðar lambasneiðar með villtum 
jurtum
800 g vöðvar úr lambalæri
1 dl ólífuolía
3 hvítlauksgeirar, saxaðir fínt
¼ tsk. svartur, malaður pipar
salt, magn eftir smekk
hundasúrur, væn hnefafylli
haugarfi, svipað magn og af 
hundasúrunum
vallhumall,  nokkur blöð

 

Skerið lambavöðvana í tveggja cm 
þykkar sneiðar og berjið létt með 
buffhamri. Skolið jurtirnar vel og 
saxið þær frekar smátt. Blandið 
saman olíu, hvítlauk, pipar, salti og 

jurtum. Grillið sneiðarnar á vel heitu 
grilli. Þegar kjötsafi fer að sjást ofan 
á sneiðunum er best að snúa þeim 
við. Grillið áfram þar til aftur fara að 

myndast smápollar ofan á sneiðunum. 
Makið nú kryddjurtablöndunni á kjötið 
og takið það af grillinu.
 Sem meðlæti er upplagt 
að hafa hefðbundnar grillaðar 
bökunarkartöflur. Einnig er mjög 
þægilegt að pensla þær með olíu, strá 
Maldon-salti á þær og baka í ofni við 
180° C í um það bil eina klukkustund. 
Við mælum einnig með frísklegu salati 
úr jurtum sem tíndar eru í náttúrunni. 
(Í bókinni er gefin uppskrift að slíku 
salati). Köld graslaukssósa er upplögð 
með þessum rétti og hér kemur 
uppskrift að henni.
 

Köld graslaukssósa
100 g léttmajónes
60 g sýrður rjómi
2 ½ -3 msk. agavesíróp
2 msk. Dijon-sinnep
graslaukur, góður vöndur

 Klippið graslaukinn nokkuð smátt. 
Hrærið majónesið út og blandið 
öllu öðru sem á að fara í sósuna vel 
saman. Gott er að láta hana standa 
í svolítinn tíma, láta hana ryðja sig 

eins og sagt er á kokkamáli.
 

Boðið vestur kemur út á íslensku, ensku og þýsku.

Hvítlauksristaðar rækjur virka vel í febrúarfrosti.

Náttúra Vestfjarða fer ekki síður með stórt hlutverk í 
bókinni en maturinn. 

Hundasúra, haugarfi og vallhumall eru ljúffeng kryddblanda með lambakjöti
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Ferðaþjónustan Eaglefjord á Bíldudal 
býður ferðalöngum upp á fjölbreytta 
þjónustu, bæði á sjó og landi. Boðið er 
upp á útsýnissiglingar um Arnarfjörð 
og nágrenni, sjóstangveiði, leiðsögn 
um Ketildali og víðar, grillferðir út í 
náttúruna og kvöldverði í Galleríi 
Dynjanda, svo nokkuð sé nefnt. 
Söguferðir EagleFjord á slóðir Gísla 
sögu Súrssonar í Geirþjófsfirði hafa 
einnig notið mikilla vinsælda. 
 Sögusvið Gísla sögu Súrssonar 
nær frá Önundarfirði til Breiðafjarðar – 
eða hver man ekki eftir Ingjaldsfíflinu? 
Bú sitt átti Gísli að Hóli í Haukadal 
í Dýrafirði þar til röð óheppilegra 
atburða, svo ekki sé meira sagt, leiddi 
til þess að hann var gerður útlægur. 
Þar með varð Geirþjófsfjörður 
aðalathvarf Gísla, en þar reisti Auður 
Vésteinsdóttir, eiginona hans, bæ 
sinn. Í firðinum má í dag sjá bæjarrústir 
sem taldar eru vera minjar um bæ 
Auðar og tóftir sem gætu hafa verið 
fylgsni Gísla þegar hann fór huldu 
höfði í firðinum. Þegar menn Eyjólfs 
hins gráa, sem vildi Gísla feigan, fundu 
hann loks í Geirþjófsfirði eftir margra 
ára útlegð barðist Gísli hetjulega fyrir 
lífi sínu á Einhamri. Sagan segir að 
honum hafi tekist að særa átta menn 
af fimmtán manna liði til ólífis áður 
en hann féll sjálfur. Gísli var urðaður 
neðan við Einhamar, og í klettinum 
má í dag lesa áletrun til minningar um 
hjónin Gísla og Auði. 
 Eftir að hafa fræðst um sögu 
svæðisins og notið náttúrufegurðar 
í ferð á vegum EagleFjord geta lúnir 
ferðalangar svo hallað höfði sínu á 
mjúkan kodda í einhverri af íbúðunum 

sem ferðaþjónustan hefur til umráða 
í íbúðagistingu sinni á Bíldudal. Þær 

eru alls sex talsins og hýsa allt frá 
fjórum og upp í fjórtán gesti hver. 
EagleFjord tekur að sér að skipuleggja 
ferðir fyrir hópa af hvaða stærð sem 

er, jafnt sumar sem vetur. Hafa má 
samband við Jón Þórðarson, pottinn 
og pönnuna í ferðaþjónustunni, og 
afla frekari upplýsinga á síðunni 
bildudalur.is.  

Fjölbreyttar ferðir 
með EagleFjord

Grillferðir Eaglefjord í Arnarfirði og víðar eru sívinsælar, enda fátt betra en að 
njóta góðs matar í góðra vina hópi undir berum himni.

Áð við Einhamar, þar sem Gísli Súrsson háði síðustu og hetjulegustu baráttu sína.
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Ég er þeirrar gæfu aðnjótandi að vera 
í einum hressasta gönguklúbbi sem 
um getur norðan Surtseyjar. Hingað 
til höfum við gengið á ólíka staði á 
Hornströndum, en þar sem hópurinn 
er í eðli sínu opinn og fordómalaus, 
er ekki ólíklegt að aðrar strandir eða 
önnur horn landsins verði rannsökuð í 
framtíðinni. Í nokkur ár höfum við farið 

í árlegar göngur þar sem eini fastinn 
hefur verið; Hornstrandir, gönguskór, 
hlátursköst, spaghetti og óvæntir og 
væntir glaðningar. Komum að því 

síðar. 
 Í þeim ferðum sem ég hef verið 
svo heppin að komast í, hefur verið 
farið í Hrafnfjörð í Jökulfjörðum, 
gengið þaðan í Furufjörð og 
Leirufjörð. Við höfum gengið frá 
Hesteyri í Veiðileysufjörð, tjaldað 
við Steinólfsstaði og gengið  upp í 
Kjaransvíkurskarð. Einnig höfum við 
gengið frá Hesteyri og yfir í Aðalvík 
bak Látrum, tjaldað þar, gengið á 

Straumnesfjall og víðar. Við höfum 
lent í öllum veðrum og vindum og 
einhvernveginn eru slíkar svaðilfarir 
alltaf það sem maður síðar minnist 
helst. 

Sérstaklega er mér minnistæð 
gangan frá Hesteyri yfir í Aðalvík, 
þar sem við gengum í gegnum öll 
þau ólíku veðurtilbrigði sem Ísland 
hefur upp á að bjóða; sól og logn, 
sól og vind, skýjað og stillu, rigningu, 
beljandi rigningu, halgél, hríð. Gott ef 

að hvirfilbylur hafi ekki gengið yfir líka. 
Eftir þá göngu var ekki þurr þráður 
á neinum meðlimi gönguklúbbsins 
og var lítið annað í stöðunni en að 
bíta á jaxlinn, vinda nærfötin, brosa 
út í annað, tjalda, halla undir flatt og 
bresta í söng.  Sem svo síðar var 
gert. Í Veiðileysufirði í fyrrasumar 
lenti hópurinn einnig í svo brjáluðu 
roki eina nóttina að það þurfti að 
fella flest tjöld sem annars hefðu 
fokið á haf út. Svo var hlaupið milli 
fjöru og tjalda með níðþungt grjót 
í fanginu til þess að tryggja tjöldin. 
Sú nótt var því með tugþrautarívafi 

og hjálpuðu þessar æfingar 
óneitanlega til við að festa svefninn 
á grasgólfinu í samkomutjaldinu, 
sem annars hefði ekki verið mikill. 
Annað hressilegt atvik inniheldur 

bráðaþursabit eins göngufélaga í 
Aðalvík, ekkert símasamband (þó 
sms-samband á einum rúmmetra við 
kamarinn), sjúkraflug á staðinn og 
sjúkrabörur gerðar úr tjaldbekkjum og 
göngustöfum sem leiddi svo til bata 
á sængurkvennadeild sjúkrahússins 
á Ísafirði. Sú saga er þó efni í lengra 

mál og kemur væntanlega út á prenti 
síðar.  
 Mér þykir sérstaklega vænt um 

þá hefð hópsins að hver og einn 
göngugarpur skuli bjóða upp á 
óvæntan glaðning í hverri ferð. Eftir 
nokkur ár eru sumir óvæntir glaðningar 
orðnir afar væntir glaðningar, en það 
dregur þó ekki úr skemmtanagildi 
þeirra. Glaðningarnir eru af ýmsum 
toga, matur eða drykkur, upplestur 
eða einhver furðugjörningur og 
eiga það allir sameiginlegt að sinna 
eiginverki sínu fullkomlega – að 

gleðja hina göngufélagana. Í minni 
fyrstu ferð verslunarmannahelgina 
2008, bauð ég og annar göngufélagi 
upp á spádóm með hjálp tarotspila. 
Við notuðum afar neytendavæna 

útgáfu af spilum sem hentar vel 
fyrir busa í andlegum málefnum og 
er sérstaklega hagkvæm á fjöllum. 
Við eyddum því bjartri og langri 

sumarnótt í neyðarskýli í Hrafnfirði, 
sem við breyttum í spádómsathvarf 
og gáfum félögum okkar persónulega 
spá í einrúmi. Þar var spáð fyrir um 
barneignir, hjónabönd, jarðskjálfta, 
eldgos og önnur persónuleg málefni 
og vorum við eftir á að hyggja, óvenju 
sannspáar þessa nóttina, sérstaklega 
um yfirvofandi giftingar og barneignir.  
Félagar okkar í hópnum ákváðu eftir 
nána íhugun að skíra þetta neyðarskýli 
í Hrafnfirði „Höfuðstöðvar Kaupþings“ 
og mætti segja að þarna í ágúst 2008 
hafi þeir einnig verið sannspáir um 
þróun mála næstu mánuði. 
 Í mínum huga eru það 
öfgarnar í náttúru og veðri sem 
eru það eftirminnilegasta við 
Hornstrandaferðirnar. Það er 
nefnilega þessi ákveðna og hárfína 
jafnvægislist milli vosbúðar og 
vellystinga sem er svo áhugaverð og 
verður þess valdandi að maður nýtur 
hvorra öfganna um sig enn betur. 
En samveran við skemmtilegt fólk í 
stórbrotinni náttúrufegurð er þó það 

FERÐAPISTILL
SILJA HAUKSDÓTTIR

Silja Hauksdóttir, leikstjóri, er 

meðlimur í gönguhópi sem hefur 

fengið að reyna ýmislegt á 

ferðum sínum um Hornstrandir. 

Hún segir hér frá sinni upplifun 

á þessum töfrandi stað. Blóðtengingu hef ég ekki við Vestfirði. 
Gísli Jónsson, afi minn var að vísu 
tengdur Bíldudal þó hann hafi ekki 
fæðst þar, en hann rak á fyrri hluta 
síðustu aldar meðal annars rækju-og 
fiskimjölsverksmiðju  þar í bæ. Hlín, 
dóttir mín á ættir að rekja til Ísafjarðar 
og Flateyrar í móðurlegg og Rakel 
konan mín er ættuð frá Suðureyri 
við Súgandafjörð.  Þangað höfum 

við vanið komur okkar síðustu ár og 
er staðurinn orðinn okkur mjög svo 
hjartfólginn.
 Ef sólin skín er borðaður 
morgunmatur úti. Ef rignir er borðað 
inni og horft upp í fjallið. Síðan er 
sunddótið tekið saman og labbað 
í laugina. Við hlið hennar er kirkjan 
fallega sem eins og aðrar kirkjur á 
Íslandi virðist ávallt vera harðlæst. 
En á sumarmorgnum kemur fólkið 
saman í sundlaugunum og þar er 

alltaf opið. Persónulega er ég ekki 
mikið fyrir sundlaugar en sú súgfirska 
er ekki eins og aðrar laugar af sinni 
tegund. Þar er besta uppáhellingin á 
Vestfjörðum og gott að sötra á kaffinu 

FERÐAPISTILL
BJÖRN HLYNUR
HARALDSSON

Leikarinn Björn Hlynur 

Haraldsson hefur síðustu sumur 

vanið komur sínar á Suðureyri. 

Hann segir hér frá 

draumadögum á súgfirsku sumri. 

við sundlaugarbakkann og dást að 
Geltinum sem gnæfir yfir girðingunni. 
Meðal gesta eru ferðamenn, íslenskir 

og erlendir, heimamenn og aðrir 
Vestfirðingar þar sem á Suðureyri er 
útisundlaug sem finnst annars ekki í 
nánasta umhverfi. 

 Þegar upp úr er komið er fljótlega 
farið niður að bryggju. Þar er fundin 
beita og í framhaldinu er dorgað 
við hafnarbakkann. Marhnúturinn 
er helsta takmarkið því oftast 
er veiðin æfing fyrir hina árlegu 

Mansakeppni sem haldin er í júlí ár 
hvert. Marhnúturinn er líka eins og 
allir vita myndarlegastur fiska.
 Síðan er hægt að rölta yfir í lónið 
sem er við bæjardyrnar og gefa 
þorskunum. Þar éta þeir úr lófa manns 
og eru eins og gæludýr bæjarbúa. 
Muna bara að veiða þá ekki því það 
má ekki. Þeir eru til skrauts eins og 
vaxtarræktarmenn sem eru ekki með 
vöðvana til að nota þá, þeir eru með 

þá til að við hin getum horft á þá. 
 Seinni veiðiferðin er oftast tekin 
seinna á kvöldin og þá er farið út á 

Brjót þar sem heimamenn segja að 
vænlegast sé að kasta stönginni frá 
landi síðla dags. Ef heppnin er með 

manni og Þjóðverjarnir einoka ekki 
bátana er sjóstangveiði lífsreynsla 
sem maður gleymir ekki. Sérstaklega 
ekki þegar siglingin ein og sér er nóg 
til að gera mann trúaðan á almættið og 
að eitthvað að ofan stjórni fegurðinni 
í umhverfinu.
 Síðustu ár hafa böllin í 
félagsheimilinu verið viðburður sem 
höfum ekki látið framhjá okkur fara. 
Stuðpinninn Benni Sig og hljómsveitin 
Express héldu uppi ballinu síðast og 
hef ég aldrei verið viðstaddur jafn 
mikið stuð þó ég hafi haft áhyggjur 

af heilsufari sumra í fjölskyldunni 
sem áttu erfitt með að hemja sig á 
dansgólfinu.

 Leiklistarhátíðin Act alone fer fram 
á Suðureyri frá og með árinu í ár og 
höfum við í Vesturporti stofnað til 

stuðnings- og vináttusambands við 
hátíðina sem rekin hefur verið áfram 
af þeim Elfari Loga Hannessyni og 
Ársæli Níelssyni og munum við eftir 
fremsta megni aðstoða þá félaga við 
að orðstír hátíðarinnar haldi áfram 
að vaxa og dafna. Í sumar sendir 
Vesturport hina bráðskemmtilegu 
„Bjórsögu Víkings Kristjánssonar“ 
sem gengið hefur hér sunnan heiða 
í vetur. Við erum full tilhlökkunar yfir 
því að fá að hjálpa til og erum stolt af 
því að tengjast jafn kraftmikilli hátíð 
og Act alone. 

Glöð í bragði en umfram allt lekker til fara. Á leið upp í Kjaransvíkurskarð.

Sjúkraflutningar í Aðalvík.

Bjargvætturinn lentur.

Fjölskyldan að leik.

Þegar sólin skín er gott að slaka á undir húsvegg.

Ferðin niður að bryggju er fastur 

liður þegar dvalist er á Suðureyri.

Aflinn getur verið góður, þó helsta takmark 

veiðanna sé að krækja í marhnút.

Suðureyri er sælureitur á sumrin.
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Þegar gengið er um friðlandið 
Hornstrandir getur verið erfitt að 
ímynda sér að þar hafi einu sinni búið 
fjöldi fólks, svo fjarri mannabyggð 
og harðbýlt sem svæðið er. 
Þessi afskekkti landshluti norðan 
Ísafjarðardjúps byggðist á svipuðum 
tímum og aðrir hlutar landsins. Bændur 
þar héldu búfénað, sóttu sjóinn og 
nýttu sér hlunnindi á borð við rekavið 
og eggjatöku í björgunum miklu. Dálítil 
sjávarþorp byggðust upp að Sæbóli 
og Látrum í Aðalvík og í Grunnavík 
í Jökulfjörðum og sömuleiðis varð 
fjölbýlt í kringum hvalveiðistöðina og 
síðar síldarverksmiðjuna á Hesteyri. 
 Hornstrandamenn reyndu, 
rétt eins og aðrir landsmenn, að 
nútímavæða heimahagana; leggja 
símalínur og vegi og smíða bryggjur. 
Það reyndist þeim hins vegar bæði 
erfitt og kostnaðarsamt. Samgöngur 
voru torsóttar og einangrunin mikil – 
sérstaklega yfir vetrartímann þegar 
vond veður gátu lamað allt svo 
dögum skipti. Vegalengdirnar voru 
líka miklar. Frá Horni í Hornvík eru til 
dæmis tvær dagleiðir fyrir gangandi 
mann yfir á Hesteyri, en þangað var 

skroppið eftir læknisaðstoð eða til 

að skila bók á bókasafnið. Þá var 
ekki síður erfitt að sigla litlum bátum 
í gegnum straumrastirnar fyrir opnu 
hafi. Loks fór svo að fólk gafst upp 
og byggð lagðist af á Hornströndum 
í kringum 1950.  
 Þó fyrrum ábúendur á Horn-
ströndum hafi kannski margir verið 
fegnir að segja skilið við einangrunina 
sem fylgdi daglegu lífi þar, er það 
einmitt hún sem höfðar svo sterkt til 
ferðalanga í dag. Á Hornströndum má 
njóta villtrar og óspilltrar náttúru eins 
og hún gerist best. Þar eru engir vegir, 
engar símalínur og svo sannarlega 
ekki símasamband – nema kannski 
á stöku kletti eða fjallsbrún. 
 Fjölmargir ferðaþjónar á norðan-
verðum Vestfjörðum og Ströndum 
bjóða upp á ferðir til Hornstranda 
sem vert er að kynna sér.  Sama 
hvort hugurinn stendur til gönguferða, 
kajakróðurs eða jafnvel refaskoðunar 
og hvort búa á í tjaldi eða gistirými ættu 
allir að geta fundið Hornstrandaferð 
við sitt hæfi. Það eina sem ferðirnar 
ólíku eiga sameiginlegt er eflaust að 

þær munu seint líða ferðalangi úr 
minni. 

Í villtri náttúru á 
HORNSTRÖNDUM

Hið tilkomumikla Hælavíkurbjarg á Hornströndum.

Það er mögnuð upplifun að ganga um 

friðlandið á Hornströndum.

Kaffihúsið Simbahöllin á Þingeyri hefur getið sér gott orð á þeim þremur sumrum sem það hefur verið 
starfrækt. Að kaffihúsinu standa þau Janne Kristensen og Wouter Hoeymissen. Húsið, sem nefnt er eftir 
kaupmanninum Sigmundi, eða Simba, sem rak þar verslun í fjölmörg ár, gerðu þau sjálf upp og skiptast nú 
á að standa vaktina yfir rjúkandi kaffivél og belgíska vöfflujárninu sem velunnarar hallarinnar þekkja svo vel. 
Í sumar hyggjast þau Janne og Wouter færa út kvíarnar, en þau reka nú einnig fjallahjólaleigu og 
hestaleigu.  
 Þau segjast finna fyrir auknum áhuga erlendra ferðamanna jafnt sem innlendra á því að skoða sig um 
á hjóli. „Það er góð leið til þess að uppgötva landið, sérstaklega fyrir fólk sem vill vera á ferðinni og finnst 
ekki gaman að sitja langtímum saman í bíl. Fólk vill ekki endilega fara í hjólaferðalag, þannig að það sé 
með allan farangurinn sinn á hjóli, en margir vilja samt geta hreyft sig aðeins og þá er fjallahjólið sniðug 
lausn,“ segir Wouter. Þau Janne hafa nú til leigu sjö hjól, en þar af eru tvö sérstaklega fyrir konur. Hjólin, 
sem eru af gerðinni Canyon, eru keypt frá Þýskalandi, og þykja afar góð og við allra hæfi. Nauðsynlegur 
aukabúnaður, svo sem hjálmar og verkfæri til viðgerða, fylgir hjólunum.

Svalvogavegurinn vinsælastur

Ein vinsælasta leiðin í nágrenni Þingeyrar er hinn frægi Svalvogahringur Elís Kjarans, sem réðist í gerð hans 
snemma á áttunda áratugnum eftir að Vegagerðin hafði afskrifað möguleika á að leggja veg að Svalvogum. 
Elís lét það ekki stöðva sig og komst að lokum hringinn á tryggu jarðýtunni sinni, sem gekk undir nafninu 
„teskeiðin“. Svalvogavegurinn liggur fyrir skagann á milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar; úr Keldudal, út fyrir 
Svalvoga, um Lokinhamradal, þar sem rithöfundurinn Guðmundur G. Hagalín sleit barnsskónum, og að 
Stapadal í Arnarfirði. Þá er farið um Fossdal og Kirkjubólsdal aftur til baka yfir í Dýrafjörð. Reikna má með 
heilum og heldur löngum degi sé ætlunin að fara Svalvogahringinn, því gera þarf ráð fyrir þó nokkrum 
pásum til að dást að ótrúlegri náttúrufegurð. Vegurinn er svo hálfgert ævintýri í sjálfu sér; hann liggur bæði 
um hamrabelti í fjallinu og alla leið niður í fjöru á kafla. Hafa þarf því varann á þegar stórstreymt er. 
 Fjölmargar aðrar styttri og auðveldari hjólaleiðir eru í boði í Dýrafirði og þá bjóða Janne og Wouter upp 
á sérsniðnar ferðir sem hafist geta víðar en á Þingeyri. Sé ætlunin að ferðast með leiðsögumanni er best 
að bóka ferðirnar í gegnum ferðaskrifstofuna Borea Adventures, sem Janne og Wouter eru í samstarfi við. 

Sofið í tipi-tjaldi

Ýmsar hestaferðir og reiðtúrar eru sömuleiðis í boði; tveggja tíma reiðtúrar fyrir byrjendur, fjögurra tíma 
túrar og dagsferðir fyrir reyndari reiðmenn. Þá er boðið upp á tveggja daga ferð um Svalvogaveg, en ekki 
er síðra að fara hann á hestbaki en á fjallahjóli. Þannig gefst jafnvel enn meiri tími til að dást að umhverfi 
og náttúru. Þá er einnig mögulegt að blanda ferðamátunum tveimur saman – að einhverjir í hópnum fari 
leiðina á hjólhesti en aðrir á lífs lifandi hesti. Janne og Wouter fóru eina slíka ferð síðastliðið sumar þar sem 
unglingarnir í fjölskyldunni vildu heldur hjóla. Var þá skipt í lið, þar sem fjallahjólin fara heldur hraðar yfir en 
hestarnir, og fjölskyldan hittist kát að kvöldi. Janne og Wouter hafa til umráða stórglæsileg tipi-tjöld fyrir 
slíkar ferðir. Tjöldin, sem minna helst á indjánatjöld, státa af eldstæði inni í tjaldinu og eru verðug endastöð 
eftir viðburðaríkan dag. Hægt er að bóka hestaferðir að vetri til líka. Hafa ber í huga að þær, eins og flest 
annað á Vestfjörðum, lúta þá lögmálum og duttlungum veðurguðanna. 
 Nánari upplýsingar um Simbahöllina, hjólaleiguna og hestaleiguna má fá á Facebook-síðu Simbahallarinnar 
facebook.com/simbahollin, eða í síma 869 5654 og 899 6659. Kaffihúsið er opið alla daga frá og með Hvítasunnu. 

Vöfflur, hjól og hestar í Simbahöllinni
Fjölmargir stuttir og lengri reiðtúrar eru í boði í nágrenni ÞingeyrarJanne og Wouter skiptast á að standa vaktina í notalegri Simbahöllinni

Janne og Wouter bjóða gestum sem fara í tveggja daga 
leiðangur að gista í tipi-tjöldum

Margt verður til að gleðja augað á Svalvogaleiðinni
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Fá kaffihús á landinu búa yfir jafnmiklum sjarma og Litlibær í Skötufirði. Þar 
halda ábúendur á Hvítanesi úti litlu kaffihúsi yfir sumarmánuðina, auk þess 
sem gestum býðst að skoða bæinn sér að kostnaðarlausu. Að rekstrinum 
standa hjónin Sigríður Hafliðadóttir og Kristján Kristjánsson sem sáu fram á 
að eitthvað þyrfti að gera í bænum þegar fleiri og fleiri vildu fá að kíkja á hann 
á leið sinni um Skötufjörðinn. 
 „Fólk var alltaf að koma við, svo við fórum að vera þarna yfir daginn og 
bjóða upp á kaffi og vöfflur. Það er alveg ókeypis inn, fólk fær að labba um 
og skoða og það er alls engin kvöð að kaupa kaffi,“ segir Sigríður, en nú er 
opið í Litlabæ fjórða sumarið í röð.
 Búið var á Litlabæ til ársins 1969, en þangað rekur stór og fríður flokkur 
fólks ættir sínar. Kristján, eiginmaður Sigríðar, er einmitt sá síðasti sem fæddist 
í bænum og er uppalinn í honum. Sjálf náði Sigríður þó að búa í Litlabæ eitt 
sumar, árið sem hann fór í eyði. Hún bjó þar ásamt eiginmanni sínum og 
tengdaforeldrum.
 Til að byrja með bjuggu tvær stórar fjölskyldur í húsinu, sem á 
nútímamælikvarða þykir afar lítið, eins og nafnið gefur raunar til kynna. Þá 
deildu rúmlega tuttugu manns með sér húsinu, sem var skipt í miðju. Á neðri 
hæð voru stofur, á efri hæð baðstofuloft en eldhús í kofum úti til. Gestum á 
Litlabæ þykir flestum merkilegt að hugsa til þess hversu margir bjuggu í sátt 
og samlyndi í húsinu, enda segir Sigríður flesta verða ein augu og eyru þegar 
inn í bæinn er komið. 
 Eftir að bærinn fór úr byggð og húsið fór smám saman að grotna niður 

forðuðu Sigríður og Kristján ýmsum munum úr bænum og héldu til haga. Síðar 
afhentu þau bæinn Þjóðminjasafni Íslands til varðveislu, en safnið stóð fyrir 
því að hann yrði lagfærður og gerður upp. Í dag er í bænum vísir að safni, 
aðallega með þeim munum sem þau Sigríður og Kristján björguðu á sínum 
tíma.  
 Litlibær verður opinn alla daga í sumar, frá klukkan 10 til 17. 

Minnsta kaf f ihús 
landsins? 

Litlibær í Skötufirði

Hægt verður að kaupa kaffiveitingar í Litlabæ í Skötufirði fjórða sumarið í röð. Ljósm. Mats Wibe Lund

Sigríður og Kristján björguðu sjálf ýmsum munum úr Litlabæ, en þar er nú vísir að safni.

Andi gamalla tíma svífur yfir vötnum í Litlabæ, þar sem á sínum tíma bjuggu rúmlega 20 manns.
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Gamla gistihúsið á Ísafirði er að finna í tveimur gömlum húsum að Mánagötu 
1 og 5 sem hafa verið gerð upp. Þar býðst gestum gisting í uppábúnum 
rúmum eða svefnpokum í heimilislegu og notalegu umhverfi í miðbæ 
Ísafjarðar. Í svefnpokaaðstöðunni er rými fyrir allt að 21 gest, en í húsinu 
er eldunaraðstaða, góð snyrtiaðstaða og setustofa með sjónvarpi, ef 
kvöldið skyldi ekki lokka gesti út fyrir dyr og á bæjarrölt. Á Mánagötu 5 
eru herbergin eru níu talsins, öll með vaski, sjónvarpi og tölvutengingu 
og notalegir baðsloppar fylgja herbergjunum. Sameiginleg bað- og 
snyrtiaðstaða er á hvorri hæð og hægt er að útvega barnarúm eða dýnur 
fyrir yngstu ferðalangana. 

 Morgunverður er innifalinn í gistingunni og framreiddur í morgunverðarsal. 
Gegn vægu gjaldi má svo smyrja sér samloku í nestispakkann af 
morgunverðarborðinu og hafa meðferðis í ævintýri dagsins. 
Frekari upplýsingar á síðunni gistihus.is. 

Notaleg dvöl í 

Gamla gistihúsinu

Snæfjallaströndin handan Djúps 
yfirsést engum sem kemur akandi 
norðurleiðina til Ísafjarðar. Ströndin 
er fjarska fögur – fögur úr fjarska 
– árið um kring, en ekki ætti þó að 
missa af tækifærinu til að uppgötva 
töfra þessa kyrrláta svæðis að sumri 
til. Snæfjallaströnd fór úr byggð rétt 
fyrir síðustu aldamót, en mannmargt 
var á svæðinu allt fram undir seinna 
stríð og blómstrandi mannlíf þrátt fyrir 
að svæðið væri þá einangrað og afar 
snjóþungt, eins og nafnið ber vitni um. 

 Í dag er starfrækt ferðaþjónusta 
að Dalbæ á Snæfjallaströnd þar sem 
bæði er hægt að fá svefnpokapláss 
og tjaldstæði. Í sumar verður efnt til 

fjölskylduhátíðar að Dalbæ helgina 
27. – 29. júlí. Dagskráin hefst með 
brekkusöng á föstudagskvöldinu 
kl. 21, en laugardeginum verður 
varið í ratleiki, knattspyrnumót og 
tónlistardagskrá. Honum lýkur með 
skemmtilegri kvöldvöku þegar kvölda 
tekur. Á sunnudeginum verður 
messað í Unaðsdalskirkju. 

 Dalbær, sem opinn er frá 15. maí til  
3. september í sumar, hýsir jafnframt 
Snjáfjallasetur, sem stendur fyrir 
ýmsum viðburðum tengdum sögu 
og menningu svæðisins. Þar má 
til dæmis skoða sýninguna Horfin 
býli og huldar vættir í Snæfjalla- og 
Grunnavíkurhreppum hinum fornu og 
fræðast um gamla lífshætti á þessu 
heillandi svæði, eða kynna sér betur 
tónskáldið þekkta Sigvalda Kaldalóns, 
sem hreifst svo af náttúrufegurðinni 
í Kaldalóni að hann gerði nafn þess 

að sínu.  Tilvalið er að staldra við í 
Kaldalóni, sem í raun er fjörður, á 
ferðinni um Snæfjallaströnd og að 
Dalbæ. 

 Í Dalbæ er sömuleiðis hægt að 
setjast að veitingum frá morgni til 
kvölds, sama hvort hugurinn stendur 
til kvöldverðar fyrir nóttina eða léttrar 
hressingar á dagsferðinni.
 Frekari upplýsingar um Dalbæ, 
Snjáfjallasetur og fjölskylduhátíðina 
má finna á síðunni snjafjallasetur.is. 

Fjölskylduhátíð á Snæfjallaströnd

Urðartindur er lítil en ört vaxandi 
ferðaþjónusta í Norðurfirði á 
Ströndum. Á liðnu sumri leigði 
Urðartindur út tvö smáhýsi, en 
aðstandendum ferðaþjónustunnar 
þótti fljótt ljóst að þörf væri á nýjum 
valkosti í gistingu í Árneshreppi. Því 
var ráðist í að innrétta fjögur herbergi 
með baði á hlöðuloftinu, en þau verða 
tekin til notkunar í júní. Urðartindur 
býður einnig upp á gott tjaldstæði 
með allri aðstöðu fyrir ferðamenn. Í 
sumar stendur jafnframt til að byggja 

grillhús ofan á gamalli súrheystóft 
á svæðinu, sem mun enn bæta 
aðstöðuna á svæðinu. 

Urðartindur býður upp á alla almenna 
þjónustu fyrir ferðamenn nema 
veitingar, en Kaffi Norðurfjörður er 
einungis steinsnar frá og stutt er í alla 
þjónustu og verslun fyrir ferðalanga. 
 Norðurfjörður er af mörgum talinn 
einn fallegasti fjörður Vestfjarða 
með einstökum fjallahring og góðri 
sandfjöru. Hreppurinn er paradís 
göngufólks, því frá Norðurfirði liggja 
margar leiðir um fjöll og fjörur með 
ósnortinni náttúru. Í Árneshreppi er 
því margt að sjá og margir markverðir 

staðir sem skynsamlegt er að gefa sér 
góðan tíma í að skoða. Einn dagur ku 
alls ekki vera tæmandi fyrir þá góðu sveit. 

Dagurinn 
dugar ekki til

Vestfirska forlagið er eflaust með 
afkastamestu bókaútgefendum 
landsins, sé tillit tekið til starfs-
mannafjölda og yfirbyggingar. 
Forlagið, sem stofnað var að 
Hrafnseyri við Arnarfjörð árið 1994, 
einbeitir sér að útgáfu á vestfirsku 
efni undir samheitinu Bækurnar að 
vestan, en þær bækur eru nú orðnar 
nærri þrjú hundruð talsins.   
 Bókaflokkar á borð við Mannlíf og 
saga fyrir vestan, Frá Bjargtöngum 
að Djúpi og Gamansögur að vestan, 
í bland við fjölmargar ævisögur og 
skáldsögur hafa skemmt lesendum í 
áraraðir. Nú síðast hefur endurútgáfu 

ævintýra hins slynga Basils fursta 
verið tekið fagnandi. 
 Forlagið og útgáfa þess hefur verið 
í stöðugri þróun frá upphafi og nú 
tekur forlagið skref inn í framtíðina 
og stofnar sérstaka rafbókadeild. 
Fyrirhugað er að setja sem flestar af 
eldri bókum forlagsins á rafbókaform 
og þjónusta þannig þá lesendur sem 
nýta sér gjarnan þessa nýju tækni. 
Tæknin er einföld í notkun. Keyptur 
er rafbókalesari og þá er rafbókum 
að vild hlaðið í lesarann, en þær 
geta kostað allt frá 5000 krónum og 
niður í 800 krónur og jafnvel minna. 
Öll viðskipti fara fram á netinu, svo 

þessi kostur er bæði vistvænn og 
hagkvæmur. Fyrstu bækurnar að 
vestan til að rata á rafbókaform verða 
fyrstu tvö heftin um Basil fursta; fyrstu 
tvö heftin úr ritröðinni Þjóðsögur og 
gamanmál að vestan, en þar velur 
Hemmi Gunn skemmtilegar vestfirskar 
gamansögur og loks gamansögurnar 
í enskri þýðingu. Bækurnar verða 
fáanlegar í ýmsum vefbókabúðum 
frá maílokum.
 Guðrún Steinþórsdóttir á Brekku 
í Dýrafirði verður deildarstjóri þessa 
nýja anga Vestfirska forlagsins, en 
Nina Ivanova mun sjá um allt umbrot 
og tæknivinnu á rafbókum forlagsins. 

Vestfirska forlagið stofnar rafbókadeild

Blásið verður til fjölskylduhátíðar að Dalbæ á Snæfjallaströnd síðustu helgina í júlí.

Ekki verða af þeirri upplifun að sjá Snæfjallaströndina í návígi - ekki bara úr fjarska.

Það er vel þess virði að æja í perlunni Kaldalóni á leiðinni að Dalbæ.

Margt er að sjá og skoða í Árneshreppi.

Urðartindur hefur til umráða tvö smáhýsi og bráðlega fjögur ný herbergi á hlöðulofti.

Gengið um 

sveitina

Gönguhátíðin Gengið um sveit 
verður haldin í Reykhólasveit um 
Jónsmessuna, dagana 21. – 24. júní. 
Boðið verður upp á göngur undir 
leiðsögn reyndra leiðsögumanna 
og sveitunga, en það er Eyjasigling 
sem stendur fyrir gönguhelginni. 

Helgin hefst með fjölskyldugöngu 
á fimmtudeginum. Lagt verður upp 
frá upplýsingamiðstöðinni og farið í 
skemmtigöngu niður að Langavatni 
og nágrenni. Á föstudeginum verða 
í boði þrjár miserfiðar göngur, þar 
af ein barnaganga. Laugardagurinn 
hefst með morgungöngu við hæfi 
barna. Sama dag verður jafnframt farin 
lengsta ganga hátíðarinnar, rúmir 20 
kílómetrar. Að kvöldi dags verður svo 

gengið upp á Vaðalfjöll. Stefnt er á að 
tindinum sé náð á miðnætti. Á síðasta 
degi Gengið um sveit verður farið í 
barnagöngu að morgni og þá farið 
í hjólaferð frá Stað á Reykjanesi að 
Bjarkalundi. Þeir sem enn hafa ekki 
fengið nóg af hreyfingu geta hjólað 
sömu leið til baka. 
 Opið verður fyrir skráningu í 
göngur frá 23. maí til 20. júní, en hún 
fer fram á netfanginu info@reykholar.

is. Upplýsingar um verð eða annað 
má fá á sama netfangi eða á síðunni 
visitreykholahreppur.is. 
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JÚNÍ
Ísafjörður verður í klassísku skapi dagana 19. – 24. júní, á meðan tónlistarhátíðin Við Djúpið stendur yfir. Fjölbreytt tónleikadagskrá höfðar eflaust til allra, en nýr 

dagskrárliður í ár er tónleikaröðin Söngvaskáld. Frekari upplýsingar á viddjupid.is. 

Viltu njóta listar á hjara veraldar? Listsýning Hrafnkels Sigurðssonar opnar í hinum afskekkta Galtarvita í Keflavík á sumarsólstöðum, 20. júní. Sýningin stendur út ágúst. 

Fylgist með á Facebook og á síðunni galtarviti.org. 

Dagana 21. – 24. júní verður Gengið um sveit í Reykhólahreppi. Í boði verða göngur undir leiðsögn reyndra leiðsögumanna úr sveitinni. Skráning í göngurnar stendur 

yfir til 20. júní, en hún fer fram á netfanginu info@reykholar.is. Frekari upplýsingar má finna á síðunni visitreykholahreppur.is. 

Gönguvikan Umfar í Vesturbyggð verður haldin síðustu vikuna í júní, dagana 23. – 30. júní. Fjöldi skipulagðra gönguferða verður í boði, allt frá stuttum og léttum 

fjölskyldugöngum til erfiðra gönguleiða fyrir þaulreynt göngufólk. Bóka þarf í ferðirnar fyrir 17. júní. Börn undir 12 ára aldri fá frítt í léttar ferðir séu þau í fylgd ábyrgðaraðila. 

Nánari upplýsingar á umfar.is. 

Strandamenn munu gleðjast dagana 29. júní – 1. júlí, en þá verða Hamingjudagar á Hólmavík haldnir hátíðlegir. Á meðal þess sem þar verður um að vera má nefna 

listsýningar, framkomu leikhópsins Lottu, spámiðill mætir á svæðið, hlaupagarpar spreyta sig á Hamingjuhlaupinu og Sauðfjársetrið stendur að vanda fyrir Furðuleikum 

á sunnudeginum, en í ár hefur setrið efnt til samkeppni um heimagerðar furðuhúfur. Frekari upplýsingar á síðunni strandabyggd.is/hamingjudagar. 

Þingeyri iðar af lífi á Dýrafjarðardögum, dagana 29. júní – 1. júlí. Ýmislegt verður um að vera þessa daga, listviðburðir munu setja mark sitt á bæinn, víkingar verða á 

kreiki, keppt verður í kassabílarallýi og boðið verður upp á bátsferðir og gokart-leigu. Fylgist með á vefnum thingeyri.is eða á Facebook-síðu Dýrafjarðardaga. 

JÚLÍ
Sambahátíð í Selárdal verður haldin laugardaginn 7. júlí, en þar verður fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna í boði frá klukkan 15 til 23. Tónleikar, sagnaskemmtanir, 

gönguferðir með leiðsögn, varðeldur og útigrill eru á meðal dagskrárliða, og loks frumflytur Elfar Logi Hannesson einleik sinn Listamaðurinn með barnshjartað. 

Hátíðinni er ætlað að safna fé til frekari endurreisnar og viðhalds á verkum og byggingum Samúels Jónssonar í dalnum. 

Dagana 12. – 15. júlí blómstrar Súgandafjörður, en þá stendur yfir Sæluhelgi á Suðureyri. Í tilefni af 25 ára afmæli Mansavina, sem standa að hátíðinni, verður hún 

sérstaklega vegleg þetta árið. Á meðal fastra liða má nefna mansaveiðikeppnina, húsmæðrafótboltann og sleggjukastið en fjölmargt annað verður einnig um að vera. 

Fylgist með á vefnum sudureyri.is. 

Hlaupagarpar flykkjast til Vestfjarða helgina 13. – 15. júlí, þegar blásið verður til Hlaupahátíðar á Vestfjörðum og Vesturgötunnar. Óshlíðarhlaup hrífur suma, en aðrir 

vilja heldur spara kraftana í Vesturgötuna, þar sem þrjár hlaupalengdir eru í boði. Einnig verður keppt í hjólreiðum, sjósundi og þríþraut. Skráning fer fram á vefnum 

hlaup.com, en frekari upplýsingar er að finna á síðunni hlaupahatid.is. 

Reykhóladagar eru árlegur viðburður í samnefndum hreppi, en þeir verða nú haldnir dagana 26. – 29. júlí. Hátíðin er sett með bíói á Báta- og hlunnindasýningunni, 

en aragrúi viðburða mun setja mark sitt á dagana. Þar má nefna Reykjanesmaraþonið, kassabílakeppni, spurningakeppni, dráttavélarkeppni og þaraleikana. Frekari 

upplýsingar má fá á netfanginu info@reykholar.is eða á síðunum reykholar.is og visitreykholahreppur.is. 

Fjölskylduhátíð í Dalbæ á Snæfjallaströnd er kjörið tækifæri til að sækja þá fögru sveit heim. Hátíðin verður haldin helgina 27. – 29. júlí. Dagskráin hefst með 

brekkusöng á föstudagskvöldinu, en á laugardeginum verður farið í ratleiki, efnt til knattspyrnumóts, boðið verður upp á flotta tónlistardagskrá og loks kvöldvöku. Á 

sunnudeginum verður messað í Unaðsdalskirkju. 

ÁGÚST
Messað verður í Selárdalskirkju sunnudaginn 5. ágúst í tilefni af 150 ára vígsluafmæli kirkjunnar, en það er Vinafélag Selárdalskirkju sem stendur fyrir messunni. 

Jafnframt verða til sölu ýmsir minjagripir til fjáröflunar fyrir frekari uppbyggingu og viðgerðir á kirkjunni. Fylgist með á Facebook-síðu Selárdalskirkju og vefnum arnfirdingur.is. 

Einleikjahátíðin Act alone hefur flutt sig um set og verður í ár haldin á Suðureyri dagana 9. – 12. ágúst.  Þar verður meðal annars hægt að sjá Grímuverðlaunasýninguna 

Superhero og sögulega einleikinn Náströnd – Skáldið á Þröm, sem fjallar um alþýðuskáldið Magnús Hj. Magnússon. Einnig verður boðið upp á tónleika á hátíðinni. 

Dagskráin verður kynnt nánar á heimasíðunni actalone.net í júlí. 

Tónlistarhátíðin Pönk á Patró fer fram í Sjóræningjahúsinu á Patreksfirði laugardaginn 11. ágúst. Þar er á ferðinni nokkuð sérstök tónlistarhátíð fyrir krakka, því þeir fá 

ekki bara að hlusta á skemmtilega tónlist heldur taka líka þátt í tónlistarsköpun og flutningi með þekktum tónlistarmönnum. 

Á Bláberjadögum í Súðavík, sem haldnir verða helgina 24. – 26. ágúst, verður margt um manninn í bænum. Ýmsir listviðburðir munu setja mark sitt á þorpið, hægt 

verður að sækja tónleika, hlusta á fræðandi erindi í Melrakkasetrinu eða bregða á leik – auk þess auðvitað að tína og borða bláber! 

Viðburðir á Vestfjörðum 
sumarið 2012

Hægt er að fara Svalvogaveg 
Elísar Kjarans á marga vegu. Margir 
aka, aðrir ganga, hjóla eða fara 
fetið á hestbaki. Þriðju helgina í 
júlí ár hvert fyllist vegurinn hins 
vegar af hlaupagörpum, en þá fer 
almenningshlaupið Vesturgatan fram 
á leiðinni. Á sama tíma stendur yfir 
Hlaupahátíð á Vestfjörðum.
 Almenningshlaupið Vesturgatan 

hefur farið fram síðan árið 2006. 
Hlaupið hefur notið sífellt vaxandi 
vinsælda, enda er það upplifun og 
ævintýri að hlaupa eftir þessum 

stórbrotna vegi á milli Arnarfjarðar 
og Dýrafjarðar. Vesturgatan á sér 
að hluta til rætur í öðru hlaupi, sem 
kallað var Kraftganga á Ströndum. Í 
því hlaupi var farið á milli Hornvíkur 
og Hesteyrar, um 25 km leið, en 
skipuleggendur voru þau Henry 
Bæringsson og Jóna Benediktsdóttir, 
sem þá ráku ferðaþjónustufyrirtækið 
Hornstrandir ehf og sigldu með 
ferðafólk inn í friðlandið. Kraftgangan 
var haldin þrisvar sinnum og þótti 
mörgum það súrt í broti þegar henni 
var hætt. Svo fór að þrír einstaklingar, 
Jón Páll Haraldsson, Ingvi Gunnarsson 
og Heimir G. Hansson, ákváðu að taka 
við kyndlinum af þeim Henry og Jónu, 
og halda Kraftgöngunni lifandi. Eftir 
umtalsverð heilabrot varð niðurstaða 
þeirra félaga þó sú, að fýsilegra 
væri að stofna nýtt hlaup sem fram 
færi nær alfaraleið, en þó þannig 
að þátttakendur fengju að upplifa 
einstaka náttúrufegurð Vestfjarða. 
Það leið svo ekki á löngu uns rétti 
staðurinn var fundinn.
 Strax var ákveðið að hlaupið yrði 
haldið í samvinnu við heimafólk í 
Dýrafirðinum. Þeir félagar komust 
fljótlega í samband við Sigmund F. 
Þórðarson á Þingeyri og má segja 
að það hafi verið ást við fyrsta 
símtal. Sigmundur hafði, ásamt fleiri 
Dýrfirðingum, gengið með samskonar 
hugmynd í maganum um nokkurt 

skeið og raunar voru þeir komnir 
með mun háleitari markmið. Sú 

hugmynd hafði nefnilega fæðst hjá 
Sigmundi og Halldóri Sveinbjörnssyni 
kajakræðara að Núpur yrði gerður 
að Íþróttamiðstöð Íslands og gert ráð 
fyrir - ásamt mörgu öðru - að þríþraut 
yrði ýtt úr vör. Hún færi þannig fram 
að róið væri á kajak yfir Dýrafjörð, 
hjólað fyrir Nes og inn Arnarfjörð og 
loks hlaupin Hrafnseyrarheiði yfir til 
Þingeyrar. Sú keppni á vonandi eftir 
að verða að veruleika.
  Íþróttafélagið Höfrungur tók að 
sér framkvæmd fyrsta mótsins, sem 
fram fór árið 2006. Boðið var upp á 
eina vegalengd, 24 km með rásmarki 
í Stapadal í Arnarfirði og endamarki 
á Sveinseyri í Dýrafirði. Þátttakendur 
voru 29, þar af var aðeins einn úr 
Ísafjarðarbæ, allir hinir voru lengra 
að komnir. Þáttakendum hefur 
fjölgað jafnt og þétt og hefur fjöldinn 
mestur verið yfir 200. Það sem helst 
kemur í veg fyrir að hlaupið verði 
enn fjölmennara eru fólksflutningar, 
en flytja þarf alla þátttakendur í 
rásmarkið í Stapadal með rútum og 
það er aðeins til takmarkaður fjöldi 
rúta á svæðinu, sem hægt er að aka 
eftir þessum vegi.
  Mótshaldið sjálft hefur sömuleiðis 
verið í stöðugri þróun.  Strax á öðru 
ári var farið að bjóða upp á styttri 
útgáfu af hlaupinu, svokallaða 
hálfa Vesturgötu, sem nú er búið 
að fastsetja í 10 km, með rásmarki 
skammt frá Svalvogavita og 
endamarki á Sveinseyri.  Árið 2011 
var svo í fyrsta sinn hlaupin löng 
Vesturgata, sem er um 45 km leið. 
Rásmark er á Þingeyri, en síðan er 
hlaupið upp Kirkjubólsdal, þaðan 
eftir Fossdal niður í Arnarfjörðinn, 
fyrir Nes og endað á Sveinseyri.  
Nokkrar vonir eru bundnar við að 
þessi vegalengd geti orðið helsti 
vaxtarbroddur Vesturgötuhlaupsins 
á næstu árum, enda þarf ekki rútur til 

að flytja þátttakendurna í rásmarkið.
 Árið 2009 var ákveðið að halda 
tvö stærstu almenningshlaup 
Vestfirðinga, Óshlíðarhlaupið og 
Vesturgötuna, um sömu helgi og 
blása um leið til mikillar hlaupahátíðar.  
Þetta fyrirkomulag mæltist afar vel 
fyrir hjá áhugafólki um hlaup og 
almenningsíþróttir og fór þátttaka fram 
úr björtustu vonum. Hlaupahátíðin 
hefur síðan undið upp á sig með 
nýjum greinum. Þannig eru nú á 

dagskránni, auk hlaupanna tveggja, 
fjallahjólreiðar á leiðinni fyrir Nes, alls 
um 55 km með rásmarki og endamarki 
á Þingeyri, sjósund sem fram fer á 
Ísafirði og þríþraut sem fram fer bæði 
á Ísafirði og í Dýrafirði. Einnig hefur 
skemmtiskokk Óshlíðarhlaupsins 
verið haldið á Þingeyri undanfarin 
tvö ár, samhliða hjólreiðakeppninni.  
  Hlaupavefurinn hlaup.is hefur 
um margra ára skeið haldið utan 
um einkunnagjöf og umsagnir 
þátttakenda um hin ýmsu 
almenningshlaup sem fram fara hér 
á landi. Þar hefur Vesturgatan ætíð 
komið vel út, hlaupið var t.a.m. valið 
næst besta almenningshlaup á Íslandi 
árið 2010. Það er því ekkert vafamál 
að Vesturgatan, eins og Hlaupahátíðin 
í heild, á alla möguleika á því að verða 
að enn stærri viðburði.
 Þeim sem vilja kynna sér 
Vesturgötuna og Hlaupahátíð á 
Vestfjörðum betur er bent á síðuna 
hlaupahatid.is. 
 

Vesturgatan 
   vex og dafnar

Óshlíðarhlaupið er sívinsælt.

Ljósmyndari: Hermann Erlingsson.
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Námskrá litla líffræðingsins:  Lífið á landi

Fuglar

Getur þú nefnt 10 fuglategundir? Hvernig notar maður fuglagreiningarbók? 
Af hverju þykist lóan vera vængbrotin? Af hverju er krían alltaf í svona vondu 
skapi? Hvar eru fuglarnir á veturna?

Refir

Refir eru hræddir við fólk en hægt er að sjá spor þeirra í fjörum og stundum 
er maður heppinn og sér þá skjótast hjá. Stundum er hægt að heyra í þeim 
gagga þegar maður er á fjöllum.

Húsdýr

Hvað getur þú nefnt mörg húsdýr? Hvað sjáum við mörg húsdýr á ferðalagi 
um landið? Er húsamús húsdýr?

Pöddur og smádýr

Geta köngulær í alvörunni vísað manni á berjamó? Vakna flugurnar í fjöruþanginu 
bara í góðu veðri? Kunna galdraflugurnar sem sitja alltaf á hvönninni virkilega 
að galdra? Breytast lirfur virkilega í fiðrildi þegar þær verða stórar?

Námsskrá litla líffræðingsins: Lífið í vötnum, sjó og fjöru

Hvalir

Eru hvalir ekki fiskar? Hvað borða hvalir?

Fiskar

Hvað getið þið nefnt margar fisktegundir sem eru í sjónum? Hvaða fiskar eru 
í ferskvatni? Hvernig anda fiskar? Hvar og hvernig er best að veiða hornsíli?

Selir

Hægt er skoða seli sem hvíla á steinum á mörgum stöðum um landið, hvernig 
skepna er þetta eiginlega?

Fjöruferð

Af hverju eru sumar fjörur svartar, sumar gular og sumar rauðar? Af hverju eru 
sumar fjörur með sandi og aðrar með steinum? Ýmislegt sem lítur út fyrir að 
vera dautt er í rauninni lifandi. Eru kuðungar lifandi? En hrúðurkarlar? Hvað 
með skeljar og krækling? Hvað eru ígulker? Labba krossfiskar? Oft er mikið 
líf undir steinum í fjörunni. Getið þið fundið marflær?

Fiskisporðar og bryggjusporðar

Í vestfirskum sjávarþorpum syndir fiskur við allar bryggjur og það hefur alltaf 
verið vinsælt sport hjá börnum á ýmsum aldri að dorga af bryggjum. Með örlítilli 
heppni er hægt að fá margar spennandi tegundir á færið eins og þorsk, lúðu, 
kola, ýsu og meira að segja hefur heyrst af einstaka heppnum veiðimanni 
landa stórum og sprækum ufsa. Sú fiskitegund sem er hvað hjartakærust 
mörgum bryggjudorgaranum er þó vitanlega marhnúturinn. Þessi furðufiskur, 
sem bæði er alveg herfilega ljótur, vitagagnslaus og algerlega óætur, er 
raunar svo kær Vestfirðingum að heil veiðikeppni heitir í höfuðið á skepnunni, 
Mansaveiðikeppnin sem haldin er á Suðureyri á hverju ári. 
 Á höfninni er líka gaman að virða fyrir sér mannlífið, fylgjast með túristunum 
sem fara út til að veiða á sjóstöng, beitingafólkinu sem vinnur sín störf í 
skúrunum við höfnina, hvernig menn bera sig við að landa úr bátum og skipum, 
fylgjast með mávunum flögra um og svo framvegis.

Fjöruferð í Breiðafirði

Fallegur áningarstaður fyrir fjölskylduna er í Mjóafirði, þar sem hægt er að 
fara í stuttan göngutúr upp dalinn, skoða fossinn eða stikla um í fjörunni. 
Annar kjörinn áningarstaður er við Litlanes, eða í fjörunni í Kjálkafirði. Þar er 
skemmtilegt að una sér við að fleyta kerlingar eða tína skeljar. 
 Sumar fjörur á Vestfjörðum eru svartar en þegar lengra er farið eftir 
Barðaströndinni verða þær gular vegna skeljabrota. Þar má því finna allskyns 
smádýr, skeljar og kuðunga. Þanghrúgur, steinar og fjörupollar eru oft íverustaðir 
lítilla fjörukvikinda, hrúðurkarla og burstaorma. Krossfiskar halda mikið til þar 
sem sjórinn er grunnur og þegar fjarar út má finna marflær í litlum pollum og 
undir steinum. Stundum skolar líka ígulkerjum og öðrum skringiskepnum á 
land. 
 Í sandfjörum sjást oft spor eftir fugla. Eru það vaðfuglar eða endur? Fuglar 
í fjöruborðinu eru margskonar. Þekkið þið muninn á vaðfuglum, andfuglum 
og mávum? Hvað skyldu þeir vera að gera þarna í fjörunni?

Friðlandið í Vatnsfirði

Í Vatnsfirði eru margar gönguleiðir, langar sem stuttar, eins og Hrafna-Flóki 
fékk sjálfsagt að reyna þegar hann var að þvælast um fjörðinn fyrir 1144 árum 
síðan. Þá kom kappinn yfir hafið frá Noregi og hafði vetursetu á Íslandi. Þá 
hét landið að vísu ekki Ísland heldur Garðarshólmi. Eftir að allar kindurnar og 
kýrnar sem Flóki tók með sér til Íslands höfðu drepist úr sulti yfir veturinn, 
gekk Flóki upp á nálægt fjall. Þá sá hann alla firði fulla af hafís og gaf landinu 
þess vegna nafnið Ísland.
 Í Vatnsdalsvatni er hægt að veiða ef tilskilin leyfi eru fyrir hendi. Ef 
veiðistöngin er ekki með í för getur verið gaman að kíkja aðeins betur á 
Vatnsdalsá með öllum sínum fallegu fossum. Við hótelið í Flókalundi er lítill 
náttúrupottur, sem kallast Hellulaug, vandlega falinn niðri við sjóinn. Við hótelið 
er líka fótboltavöllur og leiksvæði svo ungviðið getur haft nóg fyrir stafni.

Costa Barða

Barðaströndin nær frá Vatnsfirði að Siglunesi. Þar er víða gott aðgengi að 
frábærum gulum sandströndum og þar er líka iðandi fugla- og dýralíf. Í góðu 
veðri þegar sólin skín verður sjórinn þægilega heitur þegar flæðir að þannig 
að hægt er að skella sér út í, þó ekki sé nema í stutta stund. Ef ferðalangar 
taka sér góðan tíma geta þeir skoðað alla fuglana sem hafa hreiðrað um sig 
á svæðinu, kannski sjá örn á flugi, álftir, gæsir, endur, fálka eða smyril. 
 Reiðskörð, við bæinn Rauðsdal, eru háir og þunnir berggangar sem ganga 
í sjó fram. Fjaran í kring er falleg og hægt að finna sér ýmislegt til dundurs. 
Í Reiðskörðum var afbrotamaðurinn Sveinn skotti hengdur árið 1648 og 
stóðu bændur í nágrenninu fyrir því. Sveinn þessi var sonur hins alræmda 
fjöldamorðingja Axlar-Bjarnar. 
 Við Haukabergsvaðal er gamall aflagður flugvöllur. Við vaðalinn er bryggja 
og þaðan eru nokkrir bátar ennþá gerðir út á grásleppuveiðar á vorin. Á 
bryggjunni er hægt að dorga og það er gaman að vaða í sjóinn í fjörunni.

Krossholt og Mórudalur 

Við Krossá á Barðaströnd er upplýsingaskilti um víkinga á Vestfjörðum þar 
sem sagður er hluti sögunnar um Gísla Súrsson. Í Krossholti er húsaþyrping, 
félagsheimilið Birkimelur og sveitaskólinn Birkimelsskóli og við skólann 
leikvöllur og sparkvöllur. Rétt fyrir neðan veg er sundlaug sem byggð var 
1948 og endurgerð 2008. 



Í Mórudalnum fyrir innan Krossholt eru margar fallegar gönguleiðir. Í dalnum er 
falin gömul sundlaug þar sem áður var kennt skólasund. Glöggir göngugarpar 
ættu að geta fundið laugina. Á göngu um svæðið er ekki úr vegi að læra 
aðeins um fjallagrös og blóðberg. Það vita til dæmis ekki allir að það er gott 
að gera te úr blóðbergi. Margir kippa plöntugreiningarbók með sér í ferðalagið. 
Þá er gaman að taka bókina út í náttúruna og greina plönturnar sem verða á 
vegi manns. Sumir tína líka blómin sem þeim finnst fallegust og þurrka á milli 
blaðsíðna í bókum. 

Rauðasandur

Rauðasandur liggur milli Skorarhlíðar og Látrabjargs. Í sólskini er eins og 
sandurinn glói, en hann er ríkur af hörpudisksmulningi sem veldur rauða 
litnum. Þetta er sólbaðsströnd íbúanna á suðursvæði Vestfjarða, sem sumum 
finnst nánast jafn góð og strandirnar á Spáni! 
 Skammt fyrir vestan bæinn Lambavatn, þar sem graslendið endar og 
sandarnir taka við, er hár grjóthóll sem heitir Skaufhóll. Þaðan er gott útsýni 
til Látrabjargs. Ofan til á Skaufhóli er sérstakur klettur sem heitir Karlinn á 
Skaufhóli sem vakir yfir svæðinu. 
 Rauðasandur var þéttbýll á árum áður. Saurbær, vestan megin Bæjarvaðals, 
var á 15. öld höfuðból Guðmundar ríka Arasonar og þar hafa búið mörg 
fyrirmenni. Nútildags er á Saurbæ rekið lítið kaffihús og þar er gott að fá sér 
að borða eftir langan dag í fjörunni.

Sauðlauksdalur

Fjöruferð á sandoddann við gamla Patreksfjarðarflugvöllinn í sunnanverðum 
firðinum er skemmtileg dagsferð og þar er sérstaklega vinsælt að spreyta sig 
á sandkastalagerð. Fyrir innan flugvöllinn er Sauðlauksdalur, sem er fyrrum 
kirkjustaður og stórbýli. Séra Björn Halldórsson var prestur þar um miðja 18. 
öld, en hann var fyrsti Íslendingurinn til þess að rækta kartöflur
 Sauðlauksdalsvatn er sérstaklega skemmtilegt veiðivatn fyrir börn og 
fullorðna, en þar veiðist urriði og bleikja. Veiðileyfi fást til dæmis á bensínstöðinni 
á Patreksfirði. Í Sauðlauksdal eru skemmtilegar stuttar gönguleiðir þannig að 
hægt er að bregða sér í göngutúr ef enginn fiskur bítur á.

Örlygshöfn

Á minjasafninu á Hnjóti er einstætt safn gamalla muna frá Vestfjörðum 
sem sýna vel daglegt líf fólks til forna. Þar er hægt að skoða hitt og þetta 

skrítið og skemmtilegt; gamla hatta og skó, gervifót og tréskeiðar, orgel og 
víkingaskip, báta og föt. Á Hnjóti er geymd fyrsta tölvan sem kom í Vestur-
Barðastrandarsýslu og margar kynslóðir af símtækjum. Þar er líka hægt að sjá 
skauta sem voru gerðir úr hrossleggjum og margt fleira spennandi. 
 Í Örlygshöfn er líka hægt að fara á hestbak í lengri og styttri ferðir. Það er 
til dæmis mjög vinsælt að ríða eftir ströndinni.

Látravík og Breiðavík

Bjargtangar, sem eru á Látrabjargi, eru vestasti hluti Evrópu. Hvallátrar í 
Látravík var því vestasta byggð í álfunni. Á árum áður bjó mikill fjöldi fólks á 
þessum slóðum og voru mikil umsvifin í Hvallátrum. Þá komu bændur víða 
að á veturna og reru til fiskjar á litlum árabátum. Á vorin fóru þeir svo aftur 
heim á bóndabæina sína til þess að sinna sauðburði og vinna allt sem þurfti 
að gera á bóndabæjum í gamla daga. 
 Allsstaðar í kring eru gylltar sandstrendur sem gefa umhverfinu ævintýrablæ. 
Í Breiðavík er rekin ferðaþjónusta en á árum áður var þar rekið drengjaheimili 
sem gerð var heimildarmynd um fyrir stuttu. Fjölmörgum sögum fer af búskap 
skessa, álfa, drauga og ófreskja á þessum slóðum og það var ekki óalgengt að 
menn sæju til álfaskipa, glímdu við ófreskjur eða væru eltir af draugum. Margir 
frægir draugar eins og skipstjórinn á ganginum, Pilli, Dalli og Rassbeltingur 
gerðu ýmiss konar óskunda í sveitinni. 

Látrabjarg

Látrabjarg er stærsta sjávarbjarg landsins og eitt þéttsetnasta fuglabjarg 
heims. Úti fyrir Látrabjargi eru klappir þar sem útselir koma sér makindalega 
fyrir og úti við sjóndeildarhringinn má stundum sjá hvali. Stöðugt grefur undan 
bjarginu þannig að allir gestir á Látrabjargi verða að passa sig vel og fara 
aldrei alveg að brúninni. 
 Bjargið iðar af fugli framan af sumri og er það ævintýraheimur sem verður 
varla með orðum lýst. Þó margar tegundir fugla verpi í bjarginu sjást ekki allar 
tegundirnar frá bjargbrúninni því sumar verpa neðarlega í bjarginu. Lundinn 
er svo gæfur þar sem hann situr á bjargbrúninni að það má næstum klappa 
honum. 

 Fuglabjörg verða til þegar sjórinn nagar sig smám saman inn í fjöllin. Fuglum 
finnst gott að vera í bjarginu vegna þess að þar eru þeir óhultir fyrir ref og 
öðrum hættum sem að þeim geta steðjað uppi á landi. 

Kollsvík og Hænuvík

Í Kollsvík var lengi verstöð og það er stórskemmtilegt að fara í feluleik í 
rústum verbúðanna niðri við sjóinn. Þar er einnig minnismerki og teikningar 
af verstöðinni eins og hún var á árum áður.
 Í Hænuvík er sjálfsagt mál að fá að sjá dýrin á bænum. Þar eru meðal annars 
kindur, dúfur, hænur og kanínur. Svo býr þar refur, sem vandlega er gætt að 
komist ekki í hænsnakofann. Í víkinni er hægt að vera í fjörunni, ganga til fjalla 
og fara í kvöldgöngu í fallegu sólarlagi í Ólafsvita á Sellátranesi. Áhugavert er 
að labba út á milli Helma, þar eru götóttar klettaborgir sem eru skemmtilegt 
myndefni. 
 Í fjörunum á öllum sunnanverðum Vestfjörðum er kannski merkilegast 
hvað sandurinn er mismunandi. Sums staðar er hann grófur, annarsstaðar 
fínn. Sums staðar er hann gulur, annarsstaðar rauður og enn annarsstaðar 
er hann svartur eða ljósgrár. Hvernig væri að safna sandi úr öllum víkunum í 
litlar dósir eða krukkur og bera saman?

Patreksfjörður 

Þegar keyrt er yfir Kleifaheiðina milli Barðastrandar og Patreksfjarðar er 
grundvallaratriði að muna eftir að veifa Kleifakallinum fyrir góðri ferð, hann 
vakir yfir ferðalöngum sem eiga leið framhjá. Það er líka hægt að staldra 
við hjá honum og fá sér frískt loft eða borða nesti. Stálskipið Garðar í botni 
Patreksfjarðar er mjög spennandi að skoða, en það hefur legið í Skápadal í 
tæp 30 ár. Á golfvelli Patreksfjarðar er hægt að spila golf á 9 holu golfvelli, 
þar sem börn undir sex ára aldri spila frítt. 
 Veiðigarpar geta einnig farið á sjóstöng frá Patreksfirði. Fyrir ofan bæinn 
er gönguleið þar sem hægt er að fara í alvöru fjallgöngu, finna hellisskúta, 
gamalt eyðibýli, fara í feluleik, týnast í skóginum fyrir ofan sjúkrahúsið og 
næla sér í rabarbarastöngul. Sundlaugin Brattahlíð er alltaf jafn skemmtileg, 
og grjótgarðurinn og fjaran á Vatneyri er ævintýraheimur. Í kringum 
Sjóræningjahúsið leynast líka stundum sjóræningjar. 

Tálknafjörður

Utarlega í Tálknafirði er sandfjara sem heitir Bakkafjara. Fjaran er í fallegum 

vogi, alveg við veginn þegar komið er framhjá Stóra Laugardal. Þar er upplagt 
að baða sig í sjónum og allir mega veiða fisk í fjöruborðinu og ef eitthvað ætt 
veiðist, grilla fiskinn í fjörunni.
 Í sjálfu þorpinu í Tálknafirði er nóg við að vera. Við tjaldsvæðið er sparkvöllur, 
leikvöllur og strandblaksvöllur. Þar er líka sundlaugin sem er með rennibraut. 
Það sem flestir Tálknfirðingar meta þó mest við þorpið sitt er líklega Pollurinn 
rétt fyrir utan þorpið. Pollurinn samanstendur af nokkrum litlum laugum sem í 
rennur vatn úr nálægri borholu. Þangað er notalegt að fara að loknum löngum 
degi í fjörunni eða bílnum og láta þreytuna líða úr líkamanum. Laugarnar eru 
misheitar og henta því öllum. 

Bíldudalur

Á Bíldudal er hægt að rekast á marga kynlega kvisti, bæði menn og skrímsli. Þar 
er mikil veðurblíða vegna skjólsins sem bærinn hefur af fjöllunum. Krakkarnir 
á Bíldudal stökkva því oft í höfnina til að kæla sig og foreldrunum er alveg 
sama því björgunarvesti eru á bryggjunni. Hægt er að fá róðrabáta lánaða án 
endurgjalds en aldurslágmarkið er 12 ár og allir verða að vera í björgunarvesti. 
 Frá Bíldudal er líka siglt í ferðir á söguslóðir Gísla Súrssonar, en þar eyddi 
hann síðustu árum ævi sinnar í felum frá mönnum sem vildu drepa hann. Síðasta 
bardaga sinn háði Gísli í Geirþjófsfirði þar sem hann stökk heljarstökk ofan af 
Einhamri og lenti á andstæðingi sínum með sverðið á undan og hjó manninn í 
tvennt, alveg niður að beltisstað. Á leiðinni heim er líka siglt um búsetusvæði 
skrímsla, sem einmitt er hægt að kynnast betur á Skrímslasetrinu!

Selárdalur

Eitt sérstæðasta safn landsins er safn Samúels Jónssonar í Selárdal í Arnarfirði. 
Höggmyndir Samúels höfða ekki síst til barna og er ekki að undra því Samúel 
hefur verið kallaður listamaðurinn með barnshjartað. Verk Samúels voru nýlega 
gerð upp af sjálfboðaliðum og hægt er að skoða þau og fræðast um þennan 
einstaka listamann á safninu. Þá er þar kirkja sem Samúel reisti sjálfur utanum 
eigin altaristöflu eftir að henni var hafnað af sveitungum hans. 
 Litlir söguspekingar hafa líka gaman af að fara í Selárdal, því þar áttu sér 
stað miklar nornaveiðar á öldum áður, þar sem hinn sprenglærði séra Páll  



 Björnsson (1621-1706) lék stórt hlutverk. Páll var mikill vísindamaður og þótti 
mikill og góður predikari. Þrátt fyrir visku sína stóð hann á bakvið galdraofsóknir 
í dalnum. Kona Páls, Helga Halldórsdóttir, átti við langvinn veikindi að stríða 
og var göldrum nágranna kennt um. Sex karlar og ein kona voru brennd á 
báli fyrir þessa meintu galdra. 
 Í vestanverðum Selárdal stendur Þórishlíðarfjall þar sem finna má  
plöntusteingervinga, leifar af beyki, vínvið, harðhnotu og fleiri tegundum sem 
eru meðal elstu minja um gróðurfar á Íslandi. Steingervingarnir eru ofarlega 
í fjallinu, í um 360 metra hæð og þykja óvenjulega greinilegir og fagrir.

Arnarfjörður

Önundarfjörður er stór og breiður fjörður og þar má finna sér margt til dundurs. 
Við Flateyri er Sólbakkalón þar sem nýlega var komið fyrir lítilli bryggju sem 
auðveldar aðgengi að lóninu. Á sumrin eru á lóninu bátalíkön smíðuð af 
heimamanninum Úlfari Önundarsyni. Þá eru þar litlir leikfangabátar sem börn 
og fullorðnir geta leikið sér með við lónið. 
 Í Félagsbæ á Flateyri er alþjóðlegt brúðusafn þar sem eru til sýnis 200 
handgerðar brúður frá öllum heimshornum. Í gömlu bókabúðinni neðar í sömu 
götu má æfa sig í að vigta mjöl á gamalli búðarvigt, eða prófa að skrifa með 
blekpenna. Fjallageitur geta reynt sig við að ganga eftir snjóflóðavarnargarðinum 
fyrir ofan Flateyri, þaðan sem er frábært útsýni yfir fjörðinn. Neðarlega á 
varnargarðinum er sérstakur útsýnispallur með skífu þar sem helstu örnefni 
eru merkt. Við hinn forna kirkjustað Holt er svo að finna eina fallegustu 
fjöru landsins. Um verslunarmannahelgi er þar haldin stór og skemmtileg 
sandkastalakeppni. 

Skrúður og Víkingar

Í Dýrafirði er hægt að eyða mörgum vikum án þess að láta sér leiðast eitt 
augnablik. Ef ætlunin er hins vegar að eyða þar aðeins einum eða tveimur 
dögum mælum við sérstaklega með heimsókn í Skrúð og á Þingeyri. Fyrsti 
og elsti skrúðgarður okkar Íslendinga er í Dýrafirði, nánar tiltekið að Núpi. 
Garðurinn heitir Skrúður og draga aðrir skrúðgarðar nafn sitt af honum. 
Garðurinn hefur að geyma fjölda algengra sem og sjaldgæfari plantna. Hliðið 
inn í garðinn vekur mikla athygli ferðalanga, en það er kjálki úr hval sem fenginn 

var úr norskri hvalabræðslu sem var í Dýrafirði fyrir um 100 árum. 
 Eftir heimsóknina í Skrúð er tilvalið að heimsækja víkingana á Þingeyri, en 
þar hefur verið reist heilt víkingaþorp með útivistarsvæði í víkingastíl. Aðstaðan 
er mynduð úr hringhleðslu úr grjóti með langeldi fyrir miðju, sviði, bekkjum 

og borðum auk grillaðstöðu. Á laugardögum á sumrin er svo haldin sérstök 
víkingakvöldvaka þar sem hægt er að sigla um á víkingaskipi og kynnast 
handverki frá víkingatímanum. 

Brúðusafn og Bátalón

Önundarfjörður er stór og breiður fjörður og þar má finna sér margt til dundurs. 
Við Flateyri er Sólbakkalón þar sem nýlega var komið fyrir lítilli bryggju sem 
auðveldar aðgengi að lóninu. Á sumrin eru á lóninu bátalíkön smíðuð af 
heimamanninum Úlfari Önundarsyni. Þá eru þar litlir leikfangabátar sem börn 
og fullorðnir geta leikið sér með við lónið. 
 Þegar út á Flateyri er komið er hægt að renna við í Félagsbæ þar sem áður var 
kaupfélag en er nú félags- og menningarmiðstöð Flateyringa. Þar er alþjóðlegt 
brúðusafn þar sem eru til sýnis 200 handgerðar brúður frá öllum heimshornum. 
Fjallageitur geta reynt sig við að ganga eftir snjóflóðavarnargarðinum fyrir ofan 
Flateyri, þaðan sem er frábært útsýni yfir fjörðinn. Neðarlega á varnargarðinum 
er sérstakur útsýnispallur með skífu þar sem helstu örnefni eru merkt. Við 
hinn forna kirkjustað Holt er svo að finna eina fallegustu fjöru landsins. Fjaran 
býður upp á hlaup og leiki og minnir á sólríkum dögum á suðrænar strendur 
þar sem sjá má fólk busla og jafnvel synda í sjónum.

Þorskar, endur og Skollasandur

Ekki eru það margir sem eiga þorska sem gæludýr, en það mætti segja að 
íbúarnir á Suðureyri séu meðal þeirra fáu sem geta státað sig af því. Rétt fyrir 
innan bæinn er lón þar sem feitir og fínir þorskar halda til. Þorskarnir eru feitir 
því þeim er gefið að éta af gestum og gangandi, og fínir þar sem sumir þeirra 
koma jafnvel svo nálægt að hægt er að klappa þeim létt. Fái maður ekki nóg 
af því að gefa fiskunum að éta er hægt að fara inn í þorpið og gefa öndunum 
á tjörninni brauð. Það litla sem þá er eftir af nestinu getur maður borðað í 
skógræktinni sem er fyrir ofan tjörnina. 
 Sundlaugin á Suðureyri er einnig sú vinsælasta á Vestfjörðum, væntanlega 
vegna þess hversu vel fer saman veðurblíðan sem yfirleitt er í Súgandafirði 
og sú staðreynd að laugin er undir beru lofti. Vilji maður hitta á heimamenn 
í stuði er þó best að veðja á Skollasand, rétt fyrir utan byggðina. Þar er stór 

sjávarútvegi fyrr og síðar, eins og veiðar, verkunaraðferðir, skipasmíðar og 
sjá gömul skipalíkön. Í safninu er líka eldgamall kafarabúningur til sýnis.

Hin gamla aðferð til að sólþurrka saltfisk er enn í heiðri höfð á safninu. Á 
góðum og sólbjörtum dögum getur fólk séð hvernig verkunin og breiðsla á 
fiskinum fer fram. Þegar skemmtiferðaskip eru í bænum, sem gerist alloft yfir 
sumarið, stendur leikhópur unglinga í bænum fyrir dans- og söngatriðum fyrir 
gesti af skipunum. Sjálfsagt er að renna þá við og fylgjast með. Vélbáturinn 
Gestur frá Vigur sem er í eigu safnsins og smíðaður er 1906, er notaður 
til siglinga með gesti safnsins um Pollinn á Ísafirði. Krókurinn Dokkan er 
sérútbúinn fyrir fróðleiksfús börn. Þar er hægt að sitja á gömlum skólabekkjum 
úr grunnskólanum á Ísafirði og föndra og lita.

Tunguskógur 

Í Tungudal sem liggur inn af Skutulsfirði, lúrir lítill en gróinn skógur, Tunguskógur. 
Í dalnum er mikil veðursæld. Í Tunguskógi og nágrenni leynast skemmtilegar 
gönguleiðir og rjóður með bekkjum og borðum þar sem tilvalið er að setjast 
niður og njóta fuglasöngsins, lækjarniðarins og gróðuranganarinnar. Lítill 
lækur rennur í gegnum skóginn sem vinsælt er að vaða í á sumrin en einnig 
er gaman að ganga upp að fossinum sem er við skóginn. Í mynni dalsins er 
níu holu golfvöllur og sex holu æfingavöllur sem hentar vel fyrir byrjendur. 
Aðeins innar í dalnum má finna stórt tjaldsvæði þar sem krakkar á öllum aldri 
geta fengið útrás í skemmtilegum leiktækjum. 

Naustahvilft

Naustahvilft er stór hvilft við Skutulsfjörð, gegnt Ísafirði. Samkvæmt gamalli 
þjóðsögu varð hún til þegar stór og mikil tröllskessa sem var á ferð um landið 
þreyttist á göngu sinni og fékk sér sæti á Kirkjubólsfjalli. Þar sat hún og laugaði 
fæturna í sjónum en vegna þunga skessunnar seig fjallið og þegar hún stóð 
upp varð eftir dæld í hlíðinni. Hvilftin er áberandi frá Ísafirði og hún er líka 
kölluð Skessusætið og Skálin. 
 Auðvelt er að ganga upp í Naustahvilft, en hægt er að fylgja lækjunum 
sem renna úr skálinni niður að veginum um Kirkjubólshlíð. Gangan er brött 
en stutt og tekur um eina klukkustund. Þeir sem ná alla leið upp verða ekki 
sviknir af útsýninu, hvort sem gengið er um sumar eða vetur, að kvöldi til 
eða í dagsbirtu. Þegar upp er komið er skylda allra göngugarpa að kvitta í 

klettur sem nefnist Kerling við fjöru sem gaman er að leika sér í. Gönguleiðir 
á þessum slóðum eru margar og ef maður er á ferð um síðsumarið er yfirleitt 
krökkt af berjum í nærliggjandi hlíðum.

Ósvör og Náttúrugripasafnið í Bolungarvík

Safnið í Ósvör er einstakt í sinni röð en það er endurgerð verstöð frá 
árabátatímanum. Verstöðin er ein hin elsta sinnar tegundar á landinu og er 
lögð áhersla á að halda henni í sem upprunalegastri mynd. Í Ósvör er salthús, 
fiskihjallar, sexæringur, dráttarspil, fiskireitur og útihjallar sem gefa staðnum 
blæ liðinna tíma. Inni við eru munir sem tilheyra árabátatímanum, skinnklæði 
sjómanna og ýmis verkfæri og munir sem voru nauðsynlegir vermönnum til 
daglegra nota. Safnvörðurinn er löngu orðinn heimsfrægur en hann bregður 
sér í sjóklæði sem hæfa staðnum og segir sögur af lífi sjómanna hér áður fyrr. 
 Náttúrugripasafnið er inni í bænum sjálfum. Náttúrufræðiáhugamenn á
öllum aldri hafa gaman af fuglasýningunni, sem er ein sú stærsta sinnar 
tegundar á landinu og telur yfir 160 tegundir fugla. Þar er einnig að finna seli, 
minka, refi, blöðruselsbrimil og landsfrægan hvítabjörn. Þeir sem kaupa sér 
aðgang í Ósvör fá afslátt inn á Náttúrugripasafnið og öfugt. Frítt er fyrir 16 ára 
og yngri á bæði söfnin.

Skálavík

Fátt er skemmtilegra en að eyða degi í Skálavík. Sandfjaran kallar á kastalagerð 
og þeir sem eru í sólarlandaskapi geta buslað aðeins í sjónum. Þar sem sjórinn 
við Ísland er ansi kaldur er kannski enn betra að stökkva í hyl í ánni rétt fyrir 
ofan fjöruna. Þetta sport er vinsælt meðal þeirra sem eiga bústað í Skálavík 
og því er tilvalið að slást í hópinn og henda sér í hylinn eða vaða aðeins þar 
sem grynnra er í ánni. 
 Þeir sem eru rómantískir í anda ættu að fara með ástinni sinni og börnum 
til Skálavíkur að kvöldi til og njóta útsýnisins og sólarlagsins. Ljósmyndir af 
sólarlagi hafa yfirleitt skorað hátt í ljósmyndasamkeppnum tímarita og því er 
ekki úr vegi að ungir ljósmyndarar hefji ferilinn í Skálavík. 

Byggðasafnið

Byggðasafn Vestfjarða er í Turnhúsinu í Neðstakaupstað á Ísafirði þar sem 
er elsta húsaþyrping landsins. Þar má fræðast um ýmislegt sem tengist 

gestabókina sem er þar fest við stóran stein. 

Raggagarður og Valagil

Í ytri byggðinni í Súðavík er fjölskyldugarður sem heitir Raggagarður. Þar er 
að finna fjöldann allan af leiktækjum sem henta börnum á öllum aldri. Meðal 
leiktækja eru þau hefðbundnu eins og kastali, klifurgrind, rugguhestur og róla 
en af þeim óhefðbundnari má nefna aparólu, sveiflustaur og hringekju þar sem 
maður hangir í stað þess að standa eða sitja. Veran í Raggagarði er með öllu 
ókeypis og er tilvalið að njóta dagsins í garðinum og taka með nesti eða grilla. 
Innst í botni Álftafjarðar er gil sem nefnist Valagil. Gilið er djúpt og áin rennur 
niður gilið í mörgum fossum. Gangan þangað er ekki ýkja erfið og er merkt 
gönguleið frá þjóðveginum alla leið að gilinu.

Selaskoðun í Djúpinu

Selir eru sagðir vera með mannsaugu og í íslenskri þjóðtrú er sagt á tregafullan 
hátt frá mönnum og konum í selslíki sem þurfa að velja milli þess að vera í 
sjónum eða á landi. Á fáum stöðum á Íslandi er jafn algengt að sjá seli eins 
og við strendur Ísafjarðardjúps. 
 Þeir sem vilja vera nokkuð vissir um að sjá fleiri en einn og einn sel á stangli 
ættu að hafa augun opin þegar þeir keyra framhjá bænum Látrum í Mjóafirði 
en þar rétt við land er stórt sker sem er jafnan þéttsetið selum og kópum. 
Sömu sögu er að segja við Reykjanes. Selirnir og afkvæmi þeirra halda sig 
oftast í grennd við land, einkum á svæðum þar sem þeim stafar annars hætta 
af óvinum eins og háhyrningum. Urtur (selamömmur) kæpa (eignast kópa) á 
vorin. Urtan passar vel upp á ungana sína og flytur kópinn með sér á bakinu 
eða á milli hreifanna þegar þau eru á sundi og hefur hann hjá sér á landi.

Vigur

Ófá íslensk grunnskólabörn hafa lesið söguna um Sirrý í Vigur, þar sem segir 
frá lífi lítillar stelpu sem býr í eynni. Nú er Sirrý orðin nokkrum árum eldri en 
hún var þegar bókin var skrifuð en á þó enn heima í Vigur með foreldrum 
sínum. Auðveldast er að sigla í Vigur frá Ísafirði og tekur siglingin um hálftíma. 
Þegar komið er út í eyju fær maður að skoða sig aðeins um. Þegar maður 
kemur upp að vindmyllunni fær maður lítið prik sem er bráðnauðsynlegt að 
hafa til að komast um eyjuna. Aðeins þeir sem sækja Vigur heim komast að 
því hvað maður á að gera við þetta prik... 

 Í Vigur er líka mikið af æðarfugli sem er alveg óhræddur við manninn, 

enda vanur því að hafa fólk í kringum sig. Í eyjunni er mikið af lunda, sem 
býr í djúpum holum í jörðinni. Þar bíða litlu lundaungarnir eftir að fá mat frá 
mömmu þangað til þeir verða nógu stórir til að geta flogið sjálfir. 

Ævintýradalurinn Heydalur

Ævintýradalurinn gæti verið nafn á spennandi bók um börn á ferðalagi í dal 
þar sem hver dagur ber með sér ný ævintýri. Þegar maður er ekki að leika 
sér í fótbolta á túnunum eða renna sér fram og aftur í aparólunni, getur maður 
siglt á kajak á firðinum eða farið í hestaferðir um dalinn. Lengst uppi á fjalli er 
stöðuvatn, Ausuvatn, þar sem hægt er að renna fyrir fisk. 
 Í dalnum er á sem liðast af heiðinni niður í sjó og nánast ofan í ánni er 
lítill heitur pottur. Vatnið í pottinum kemur heitt beint upp úr jörðinni. Fólki á 
öllum aldri finnst gaman að kæla sig niður í ánni og hita sig upp í pottinum til 
skiptis. Páfagaukurinn sem býr í Heydal er snillingur í að herma eftir fólki og 
hefur mjög gaman af því að læra ný orð og setningar. Passið ykkur bara á því 
að þegar þið heyrið símann hringja er það líklega páfagaukurinn að gabba.

Sauðfjársetur á Ströndum

Sauðfjársetrið í Sævangi er safn fyrir alla fjölskylduna og þá sérstaklega börnin. 
Þar er nefnilega ekki bara sögusýning, kaffistofa og handverksbúð, heldur 
er safnið fullt af skemmtilegri afþreyingu. Sauðfjársetrið er mjög lifandi safn 
sem er sérstaklega hugsað fyrir börn sem vilja prófa, þefa, snerta og fikta. 
Djörfustu gestirnir geta fengið mjólkurpela og gefið síþyrstum heimalningunum 
á setrinu að drekka. 
 Inni á safninu geta krakkar á öllum aldri leikið sér í barnahorninu með 
óteljandi leikföng eins og legg og skel. Ýmis furðufyrirbæri má sjá í víðsjánni og 
hægt er að klæða sig í skrítin bændaföt. Hægt er að prófa gömlu kjötstimplana 
og vigta fjölskyldumeðlimi á kindavigt. Í litlum kassa sem  hangir á veggnum 
er gamalt hrútaband í lokuðum kassa. Opni maður kassann gýs upp lútsterk 
hrútalykt svo manni finnst maður bara vera kominn í fjárhúsin eða í réttir. 
Þeir sem mæta á hátíðisdaga eins og fjörudag, dráttarvéladag, furðuleika og 
hrútaþuklið verða heldur ekki sviknir af skemmtuninni og alltaf eru börnin í 
aðalhlutverki.



Kirkjuból við Steingrímsfjörð

Á ferðaþjónustubænum Kirkjubóli við Steingrímsfjörð á Ströndum er vel tekið 
á móti fjölskyldufólki og þar eru rólur og leiktæki við bæinn. Hægt er að 
fara í göngu um Kirkjubólsfjall frá bænum. Hún er tæplega 5 kílómetra löng, 
hækkunin er 220 metrar og tekur það um tvo tíma að ganga leiðina. Það ætti 
því ekki að vera hressum krökkum ofraun að spreyta sig á göngunni. 
 Við fjöruna á Kirkjubóli eru bekkir og borð og lítil skilti búin til úr rekaviði 
sýna helstu örnefnin í nágrenninu. Í námunda verpa æðarkollur og teistur. 
Æðarkollurnar eru merkilegar fyrir dúninn sem landeigendur safna úr 
hreiðrunum þeirra. Æðarfuglinn býr til hreiðrið sitt úr sinu og stráum og smá 
dúni sem vex á maganum á fuglunum. Dúnninn gerir hreiðrið mýkra og hlýrra 
fyrir eggin og ungana. Bændur fara um þrisvar til fjórum sinnum yfir sumarið og 
taka dálítið af dúninum en passa að taka ekki of mikið svo hreiðrið eyðileggist 
ekki. Bændurnir gæta þess líka að refur eða minkur komist ekki til að ræna 
eggjunum úr hreiðrunum. Þannig hagnast bæði bændurnir og æðarfuglarnir 
af samvinnunni.

Galdrasýning á Ströndum
Galdrasafnið á Hólmavík

Flest höfum við einhvern tímann látið okkur dreyma um að kunna að galdra, 
kannski til að losna við að taka til í herberginu okkar eða til að skora hreina 
þriggja stiga körfu. Í gamla daga reyndi fólk að galdra til að létta sér lífið og 
á Hólmavík er heilt safn sem fjallar um galdra og galdrafólk. Andrúmsloftið í 
kringum Galdrasafnið á Hólmavík er dularfullt og inni á safninu lifnar gömul 
þjóðtrú við og ævintýri skapast. 
 Á Galdrasafninu gefast reglulega tækifæri til að taka þátt í að kveða 
niður drauga með alvöru galdramanni af Ströndum. Það getur verið ansi 
taugastrekkjandi og því gott að halda fast í pabba eða mömmu  meðan mest 
gengur á.  Safnið er opið alla daga og þar er einnig að finna kaffihús, Kaffi 
Galdur, þar sem gott er að setjast niður eftir árangursríkan ratleik.

Galdrasýning á Ströndum
Kotbýli kuklarans

Í Bjarnarfirði á Ströndum stendur Kotbýli kuklarans. Fyrr á öldum voru 
galdramenn brenndir á báli fyrir galdra og kukl ýmiskonar. Ef bónda á einum 
bæ leið eitthvað skringilega var algengt að leita skýringar á því í að nágranninn 
hefði eitthvað verið að fikta með galdra. Galdrarnir voru af ýmsu tagi og átti 
að nota til þeirra þulur, galdrastafi, jurtir og ýmsar dýraafurðir eins og heila úr 
hrafni eða blóð úr hjarta hrafns. 
 Langflestir þeirra sem voru dæmdir fyrir galdra og brenndir á báli voru 
fátækir kotbændur. Þeir bjuggu í litlum lágum og lélegum húsum, áttu fá dýr og 
þurftu að puða til að eiga í sig og á. Þessum kotbændum fáum við að kynnast 
í Kotbýli kuklarans. Þar er meðal annars að finna ótal galdrastafi sem gaman 
er að leita uppi og merkja við í sérstökum bæklingi sem hægt er að nálgast í 
þjónustuhúsinu. Við kotbýlið er einnig að finna risastóran tröllastól á bakvið 
hól sem gaman er að máta sig við. Kotbýli kuklarans er hluti af Galdrasýningu 
á Ströndum og er opið alla daga og ókeypis fyrir börn yngri en 12 ára.

Mótorkrossbrautin á Hólmavík

Mótorkrossfélag Geislans á Hólmavík tók nýlega í gagnið Skeljavíkurbraut, 
mótorkrossbraut sem er staðsett rétt fyrir utan Hólmavík í landi Skeljavíkur 
og Kálfaness. Þar er 1400 metra löng keppnisbraut og 600 metra löng 
barnabraut. Brautirnar eru allar gerðar í sjálfboðaliðavinnu. Frítt er að fara í 
barnabrautina. Barnabrautin er fyrir hjól með fjórgengisvélar undir 250 kúbikum  
og tvígengisvélar undir 125. Brautin er með miklu landslagi eins og það er 
kallað og frekar mjúk. Hún er nær einungis úr mold, sandi og leir. Óheimilt er 
að vera í brautinni nema vera útbúinn lágmarksöryggisbúnaði. Allir verða að 
vera með hjálm, hlífðargleraugu, brynju og í viðurkenndum hjólastígvélum. 
Ökumenn undir 18 ára aldri þurfa að vera í fylgd forráðamanna.

Kerlingarklöngur og Grímsey

Þjóðsagan segir að endur fyrir löngu hafi tvær tröllskessur ætlað að moka 
Vestfirði lausa frá restinni af Íslandi. Önnur þeirra byrjaði að moka í Breiðafirði 
og hin byrjaði í Húnaflóa. Eftir því sem þær mokuðu meira urðu til stærri 
og stærri haugar af grjóti og mold og þannig urðu eyjarnar á Breiðafirði og 
Húnaflóa til. En ekki tókst þeim ætlunarverk sitt að öllu leyti, því þegar sól reis 

að morgni voru um tíu kílómetrar af landi eftir sem skildu Vestfirði og Ísland að. 
Kerlingin sem mokaði Húnaflóamegin byrjaði að hlaupa heim til sín þegar sólin 
fór að rísa en náði ekki lengra en til Drangsness, þar sem hún varð að steini og 
stendur þar enn. Við klettinn er lítið upplýsingaskilti þar sem hægt er að lesa 
sér frekar til um lífshlaup tröllskessanna og afdrif samverkafólksins. Þeir sem 
eru flinkir að príla ættu endilega að reyna að klifra upp á klettinn. Grímsey, 
sem er rétt fyrir utan Drangsnes er stærsta afrek skessunnar. Eyjan er krökk 
af lunda og öðrum fugli, og er hægt að sigla þangað með báti frá Drangsnesi.

Heiti lækurinn í Bjarnarfirði

Í Bjarnarfirði á Ströndum er heitur lækur sem rennur við bílastæði 
galdrasýningarinnar og sundlaugarinnar. Í læknum geta börnin vaðið eða 
striplast og það er alveg tilvalið að vaða frá girðingunni yfir steyptu brúnna, 
að veginum og yfir hann og niður að ánni. Við ána er lítill foss í læknum sem 
má nota sem sturtu eða reyna að klifra upp hann. 
 Þá er hægt að veiða hornsíli í mörgum skurðanna við Bjarnarfjarðará, engin 
net eru þörf, hægt er að veiða hornsíli í krukkur eða bolla ef maður er snöggur. 
Við mælum hins vegar með því að sílunum sé sleppt aftur að veiðum loknum, 
þau eru hvort eð er of lítil til að hægt sé að borða þau.

Fjörurnar á Ströndum

Fjörurnar frá Drangsnesi norður í Árneshrepp hafa að geyma marga fjársjóði. 
Um allt liggja rekaspýtur af öllum stærðum og gerðum, sumar virkilega 
furðulegar. Hvernig ætli þær hafa orðið til? Í fjörunni er einnig hægt að finna 
fullt af rusli sem hefur rekið á land. Einu sinni fannst til dæmis stakur strigaskór 
í stærð 37 í fjörunni í Trékyllisvík. Pabbinn í fjölskyldunni hélt því fram að 
skórinn hefði dottið af farþega á skemmtiferðaskipi úti fyrir ströndum landsins. 
Mamman hélt að þetta hefði líklega verið skór úr farangri einhvers á siglingu 
norður á Hornstrandir. Eftir miklar vangaveltur skar unglingurinn í hópnum 
upp þann úrskurð að líklega hefði einhver verið að synda í sjónum og verið 
étinn af hákarli. Lærdómurinn sem við getum dregið af þessari sögu er að ef 
við ætlum að synda í sjónum er líklega best að vera ekki í strigaskóm því þá 
syndir maður of hægt og getur ekki flúið hákarlana. Það er líklega betra að 

vera með froskalappir.

 En það er hægt að gera fleira en búa til lygasögur. Í Kaldbaksvík eru 
til dæmis kjöraðstæður fyrir sandkastalagerð. Víða geta líffræðingar 
framtíðarinnar æft sig með nákvæmri úttekt á smádýralífi fjörunnar. 
Hinir geta á meðan safnað skeljum eða kræklingum í kvöldmatinn eða 
fleytt kerlingar.

Djúpavík

Þó Djúpavík sé lítil er hún full af ævintýrum. Í lýsistankinum í 
síldarverksmiðjunni er mergjaður hljómburður og gaman að skríða í 
tankinn og prófa hljómburðinn. Þar hafa hljómsveitir á borð við SigurRós, 
Amiina og Hraun tekið upp lög eða spilað sér og öðrum til ánægju. 
Annarsstaðar í verksmiðjunni er listasýning þar sem börn geta fengið 
að spreyta sig á að búa sjálf til listaverk. Við hliðina á verksmiðjunni 
ryðgar skipið Suðurland og vitnar um liðna tíma. 
 Í Djúpavík er líka hægt að veiða á allan mögulegan og ómögulegan 
máta. Bæði er skemmtilegt að fara niður í fjöru og dorga af bryggjunni. 

Þá eru bátsferðir í boði og gaman að draga upp eins og einn gulan 
þorsk eða einn ófrýnilegan steinbít. Berjaspretta er mikil í námunda við 
Djúpavík en sýnum hófsemi í berjaáti, við munum öll hvernig fór fyrir 
Jóni Oddi og Jóni Bjarna eftir að þeir belgdu sig út af berjum í útilegu.

Árneshreppur og Þórðarhellir

Árneshreppur er falleg sveit full af sögum og fallegum svæðum. 
Gaman er að leggja leið sína í Þórðarhelli sem er undir Reykjaneshyrnu. 
Leiðin hefst við Litlu-Ávík, er stikuð og tekur um klukkustund að ganga 
hvora leið. Þórðarhellir er manngengur hellir, 10*12 metrar að grunnfleti, 
sem hægt er að skríða ofan í. Sagan segir að þar hafi leynst maður að 
nafni Þórður sem var ástfanginn af stúlku í Litlu-Ávík. Stúlkan flutti til 
hans í hellinn og eignaðist með honum barn. Allt lék í lyndi þangað til 
pabbi hennar komst að öllu saman, nam stelpuna og barnið á brott og 
reyndi að drepa Þórð sem varðist með grjóti og slapp. 
 Það er alveg ógleymanleg reynsla að skella sér í sund í Krossneslaug 

sem er lítil sundlaug í fjöruborðinu á Krossnesi. Frítt er í laugina fyrir börn yngri 
en 6 ára. 

Náttúran á Reykhólum

Á Reykhólum og í nágrenni er fuglalífið með því fjölbreyttasta sem gerist hér 
á landi. Þannig hefur himbrimi verpt við Langavatn um árabil og örninn sést 
oft svífa tignarlega yfir Reykhólum. Á kvöldin sjást uglur oft á sveimi og ef fólk 
gefur sér tíma er hægt að koma auga á fálka og smyrla og fjölmargar aðrar 
tegundir. Við Langavatn hefur verið byggt lítið fuglahús og þá er gott að hafa 
með sér kíki og fuglagreiningarbók eða -kort. 
 Boðið er upp á bátsferðir út í Skáleyjar og Flatey, en siglt er frá Stað rétt 
vestan við Reykhóla. Í eyjunum er ýmislegu að kynnast, eins og þeim fjölbreyttu 
hlunnindum sem bændur nýttu sér hér áður fyrr og gera að mörgu leyti enn. 
Þar má nefna fisk- og selveiðar auk fugla- og eggjatekju. Börn geta vaðið eða 
synt í sjónum milli tanganna við Neðravatn og vaðið í heitum leir í voginum 
við sjávarhúsin við Sladdanaust á sólríkum degi. 

Barmahlíðin - ,,Hlíðin mín fríða”

Öfugt við frændur okkar á Norðurlöndunum ölumst við Íslendingar fæstir 
upp við að klifra í trjám með tilheyrandi hrufluðum lófum og einstaka falli - en 
umfram allt skemmtun. Skógræktarfélög um land allt hafa unnið að því af kappi 
undanfarna áratugi að rækta upp skóga og er nú svo komið að í nokkrum 
þeirra eru trén orðin nógu stór til að hægt sé að leika sér í þeim, klifra, príla 
og sveifla.
 Í Barmahlíð á Reykhólum er einstakur skógur þar sem gaman er að leika 
sér, ganga eftir merktum gönguleiðum, drekka úr læknum sem rennur í 
gegnum skóginn, fara í feluleik og skoða fossinn sem er í grennd. Í fallegu 
rjóðri er aðstaða fyrir þá sem vilja borða nesti og setjast aðeins niður. Svo er 
alltaf gaman að dást aðeins að útsýninu og úr Barmahlíðinni er það engu líkt, 
ekki síst á fallegum sumardegi. Þá sést yfir Borgarlandið og Bjartmarsstein 
og í bakgrunninum skartar Skarðsströndin sínu fegursta.

Breiðafjörður

Reykhólar liggja við Breiðafjörð, sem er víðáttumikill flói sem skilur að 

Vestfjarðakjálkann og Snæfellsnesið. Í Breiðafirði eru þúsundir eyja, sem sumir 
segja að séu óteljandi. Kíkið á kortið og reynið að telja þær! Breiðafjörður er 
eitt þýðingarmesta búsvæði fugla á Íslandi og meðal mikilvægari fuglasvæða 
í Evrópu. Einkum er um að ræða sjófugla, vaðfugla og haferni, en helsta 
varpsvæði arnarins er einmitt við Breiðafjörð. Ríkustu ástæður fyrir auðugu 
fuglalífi eru gnótt fæðu, mikil sjávarföll og gjöfull sjór. 
 Helstu eyjaklasar á norðurhluta Breiðafjarðar eru Flatey, Hergilsey, 
Svefneyjar, Hvallátur og Skáleyjar. Nú eru allar eyjar nema Flatey komnar úr 
ábúð, en í Flatey er búið allt árið. Ferjan Baldur hefur viðkomu í Flatey fjórum 
sinnum á dag á sumrin á ferð sinni yfir Breiðafjörð. Gaman er að taka sér far 
með bát um Breiðafjörðin og skoða eyjarnar og náttúrulífið sem þar er að 
finna. 

Spennandi sýningar á Reykhólum

Sumarið 2011 sameinuðust tvær spennandi sýningar á Reykhólum og til varð 
Báta- og hlunnindasýningin á Reykhólum. Hlunnindi er það kallað þegar 
bújörðum fylgja „óhefðbundin“ tækifæri til að afla matar eða auka lífsgæði. 
Hlunnindi eins og dúntekja, selveiðar og eggjatekja voru mjög mikilvæg 
kringum Breiðafjörðinn. Hægt var að veiða fugla og tína fjallagrös og ber. 
Á sýningunni fær fólk að kynnast æðarkollunni á sérstakan hátt með lifandi 
leiðsögn og svo er hægt að láta taka af sér mynd með æðarfjölskyldu í 
hólmunum. Selurinn Kópur er ansi vinsæll hjá krökkum sem kíkja á sýninguna 
og svo er líka gaman að skoða og heyra af gömlum bátum sem siglt var um 
Breiðafjörðinn þveran og endilangan á árum áður. Frítt er fyrir börn 15 ára og 
yngri á Báta- og hlunnindasýninguna í fylgd fullorðinna.  
 Á Össusetri Íslands er sýningin Arnarsetur Íslands, sem er tileinkuð 
haferninum. Þar er að finna ýmsan fróðleik um þennan mikilfenglega fugl. 
Þegar heim er komið er gaman að rifja upp heimsóknina með því að skoða 
vefmyndavél Össusetursins, en hún fylgist með arnarforeldrum í nágrenninu 
sem sjást bera mat í unga sína eða undirbúa hreiðrið – eða sinna öðrum 
búverkum sem nauðsynleg eru þann daginn. 
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Dalbæ, Snæfjallaströnd
Símar: 898 9300 /698 7533
snjafjallasetur@snjafjallasetur.is
www.snjafjallasetur.is 
Opið: 15.maí - 3. sept. Fjölskylduhátíð 27.-29. júlí.

Listasafn Samúels í Selárdal

Brautarholti, Selárdal við Arnarfjörð
Símar: 8452334/6987533
Netfang: olafur@sogumidlun.is
www.sogumidlun.is/pdf/samuel_net.pdf
Opið júní - ágúst. Sambahátíð 7. júlí
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