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Hvers vegna ættirðu að
ferðast um Vestfirði?
Flestir hafa farið hringveginn
svokallaða (þjóðveg eitt), og margir oft. Vestfirðir eru utan þessa
stóra hringvegar um landið en þar
er annar hringvegur og ótrúlega
stór. Ef sveigt er af þjóðvegi eitt
og farið vestur Dali og yfir Gilsfjarðarbrú, þar sem Vestfirðir hefjast, og síðan ekinn án útúrkróka
hringurinn vestur til Barðastrandar, norður til Ísafjarðar, inn Djúp
og yfir Steingrímsfjarðarheiði og
suður um Strandir, þá hafa verið
eknir 686 kílómetrar þegar aftur
er komið á þjóðveg eitt við Brú í
Hrútafirði. Þetta er rúmlega helmingurinn af „stóra“ hringveginum,
þjóðvegi eitt, sem er um 1339
kílómetrar.

Margir og ólíkir heimar

En svo eru allir hinir vegirnir
(jafnvel hringvegirnir) út frá hringnum sjálfum á Vestfjörðum. Til
dæmis eru um tólf kílómetrar frá
honum að safninu í Ósvör og
fimmtán til Bolungarvíkur. Aðeins
sjö kílómetrar til Flateyrar. En á
öðrum svæðum eru miklu lengri
leiðir þar sem ótalmargt er að sjá.
Þannig er suðursvæði Vestfjarða
heill heimur út af fyrir sig – Patreksfjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur, Sauðlauksdalur, Hnjótur í
Örlygshöfn og sjálft Látrabjarg,
svo fátt eitt sé nefnt.
Strandirnar norðan Hólmavíkur
eru annar heimur, þar sem ekið er
út af Vestfjarðahringvegi og norður í Árneshrepp. Djúpavík, Trékyllisvík...
Hvernig væri annars að skreppa

á Ingjaldssand? Eða verja vikutíma
í Reykhólasveitinni?
Einn heimurinn enn, og ekki sá
ómerkasti, er friðland Hornstranda. Þar eru engir bílar, engin
vélknúin ökutæki. Þar er engin
„traffík“ eins og uppi um allt miðhálendi landsins. Þar er meiri friður og kyrrð en nokkurs staðar annars staðar á Íslandi. Og þó að sífellt
fleiri leggi leið sína í friðlandið
og gangi þar um dögum saman, þá
er svæðið svo gríðarstórt, að varla
er hætta á því að rekast á nokkurn
mann. Og kyrrðin er svo djúp og
þögnin svo alger, að mörgum sem
þangað koma finnst að þeir hafi
aldrei áður heyrt algera þögn. Hluti
af þessari djúpu þögn eru hljóð
náttúrunnar – báran í fjörunni,
fuglakvakið, gagg tófunnar, selir-

nir sem stinga upp höfði og ávarpa
ferðamenn...

Ekki afgreiddir
í einni heimsókn
Vestfirðir verða ekki afgreiddir
í einni heimsókn, í einu sumarfríi.
Þeir eru ekki einn heimur utan við
hringveginn sem allir þekkja og
allir hafa farið. Þeir eru margir
heimar. Vestfirðir eru landfræðilega nærfellt lausir við Ísland
sjálft, eins og best sést á korti. Það
munar minnstu að þeir séu eyja.
En þessi „næstum eyja“ er
fjölbreyttari að náttúrufari og yfirleitt öllu sem Ísland hefur að bjóða
(nema stóriðju) en nokkur annar
landshluti.
Sá sem hefur ekki ferðast um
Vestfirði hefur ekki kynnst Íslandi
nema að hluta.

Notið Netið!
Þeir sem ætla að leggja leið
sína til Vestfjarða geta fundið
geysimiklar og gagnlegar upplýsingar á Netinu. Þar ber fyrst að
nefna Vestfjarðavefinn, en inn á
hann er t.d. hægt að fara með því
að smella á græna Vestfjarðakjálkann efst til vinstri á forsíðu fréttavefjar Bæjarins besta (bb.is). Á
Vestfjarðavefnum er saman kominn mikill fróðleikur um einstaka
staði um alla Vestfirði sem áhugaverðir mega teljast.
Á vef BB er einnig tenglasafn
með sérstöku safni vestfirskra
vefja, þar sem skoða má heimasíður fjölmargra aðila sem reka

ferðaþjónustu af einhverju tagi. Í
rauninni er vefurinn bb.is lykillinn
að öllu því sem finna má um
Vestfirði á Netinu.
Áður en lagt er af stað í ferð um
Vestfirði er gott að prenta út allar
þær upplýsingar sem að gagni gætu
komið í ferðinni.

Skipulag ferðar
og vandamál
sem upp koma
Stundum eru þær ferðir bestar
sem minnst eru skipulagðar en þó
eru ákveðnir hlutir sem þurfa að
vera á hreinu, ef ekki á illa að fara.
Ekki er heppilegt að varadekkið
sé vindlaust eða bensíntankurinn
tómur. Ekki er heppilegt að gleyma
greiðslukortinu heima, eða ökuskírteininu, að ekki sé minnst á
konuna og börnin.
Sitthvað getur komið fyrir á
langri ferð og aldrei er að vita
hvenær hjólbarði springur. Rétt er
að hafa samband við einhverja af
upplýsingamiðstöðvum ferðamála
á Vestfjörðum áður en lagt er af

FERD01.PM5

2

19.4.2017, 10:55

stað og fá nýjustu upplýsingar um
dekkjaverkstæði og viðgerðarþjónustu og aðra þjónustu sem
nauðsynleg kann að reynast. Á
sumum stöðum eru einyrkjar að
störfum og geta brugðið sér í vikufrí eins og annað fólk. Upplýsingamiðstöðvarnar leitast við að hafa
alltaf nýjar og réttar upplýsingar
og hjálpa ferðafólkinu til að finna
þá aðstoð og þjónustu sem þörf er
á hverju sinni.
Hefurðu séð...

www.bb.is

Geir í Ósvör

Tjöruhúsið í Neðstakaupstað á Ísafirði.

„Sumarkvöld í Neðsta“

Alla fimmtudaga í júlí eru
„Sumarkvöld í Neðsta“ á Ísafirði,
sjöunda árið í röð. Þau eru haldin
í Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað á
Ísafirði, einu af elstu húsum landsins í elstu húsaþyrpingu landsins.
Á Sumarkvöldum í Neðsta er
skemmtileg dagskrá þar sem
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blandað er saman tónlist og sögulegum fróðleik en gestir njóta veitinga á meðan. Alltaf er eitthvað
nýtt á dagskránni og þeir sem hafa
komið einu sinni, þeir koma aftur,
hvenær sem þeir geta. Meðal fyrirlesara í sumar má nefna Torfa H.
Tulinius, dósent við Háskóla Ís-

lands og loftskeytamanninn Óla
Koll.
Fyrir hópa sem eru á ferð á
Ísafirði utan hinna föstu sumarkvölda er hægt að fá dagskrána á
öðrum tímum eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar fást hjá Vesturferðum á Ísafirði.

Langoftast hafa myndir af
náttúru og sögustöðum Vestfjarða prýtt forsíðu þessa ferðablaðs. Síðast gat að líta fólk á
forsíðunni sumarið 1995 en þar
var um að ræða nafnlausan hóp
hjólreiðamanna á tröllavegi við
Arnarfjörð.
Á forsíðunni að þessu sinni
er aftur á móti maður með bæði
nafn og kennitölu – enda þótt
hann líti út fyrir að vera frá því
löngu fyrir daga kennitalna og
jafnvel bílnúmera. Hann heitir
Geir Guðmundsson – Geir í
Ósvör – og hann er í senn safnstjóri og safngripur. Geir tekur
á móti gestum í Ósvör í Bolungarvík í búningi sem hæfir staðnum – lifandi minjasafni um útgerðarhætti fyrri tíma á Íslandi.
Bolungarvík er nefnd elsta
verstöð landsins – þar nam land
Þuríður sundafyllir, sem „setti“
Kvíarmið á Ísafjarðardjúpi, eins
og það er orðað í Landnámabók,
en þetta orðalag má ef til vill
skilja á mismunandi hátt. Og
síðan hafa Bolvíkingar róið til
fiskjar á sínum litlu bátum, lítið
breyttum þangað til fyrsta vélin
var sett í íslenskan fiskibát hér
vestra fyrir 99 árum eða nokkru
eftir daga Geirs Guðmundssonar, ef marka má klæðnað hans
og allan útbúnað.
Í safnið í Ósvör kemur mikill
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fjöldi erlendra ferðamanna á
hverju sumri, auk hinna innlendu. Sagt er að Geir eigi það
til af prakkaraskap sínum, þegar
rúta er að koma með ferðamenn,
að sitja grafkyrr á þúfu við verbúðina gömlu á meðan fólkið
kemur labbandi og heldur að
þarna sé brúða í skinnklæðum.
Og þá getur gesti brugðið hastarlega þegar skinnklædda brúðan fer allt í einu að hreyfa sig
og stendur upp og býður gúmoren.
Í vörinni framan við verbúðina er sjófær sexæringur, fiskur
hangir í hjalli en uppi á lofti í
verbúðinni eru flet vermanna.
Niðri eru veiðarfærin, tækin og
tólin en Geir sýnir handbrögðin.
Vegalengdin frá Ísafirði og út í
Ósvör er aðeins rúmlega 10
kílómetrar. Og leiðin þangað,
um Óshlíðina frægu, gegnum
vegskálana og meðfram girðingum og grjótpylsum og öðrum
ofanflóðavörnum, er eins og sér
þess virði að fara þessa leið.
Frá Ósvörinni eru síðan aðeins um fjórir kílómetrar inn í
Bolungarvíkurkaupstað. Meðal
þess sem þar er sjálfsagt að
heimsækja í sömu ferð er Náttúrustofa Vestfjarða ásamt Náttúrugripasafni Bolungarvíkur í
björtum og glæsilegum húsakynnum.

Galdrasýning á Ströndum
Forsíðumyndin er af Geir
Guðmundssyni safnverði
í Ósvör í Bolungarvík.
Ljósmynd: Halldór
Sveinbjörnsson.

Vestfirði
Á ferð um

1. tbl. • 7. árg. • Júní 2001

Á FERÐ UM VESTFIRÐI
er frétta- og þjónustublað fyrir ferðafólk á leið
um Vestfirði. Blaðið
kemur út einu sinni
sumarið 2001. Upplagi
blaðsins er dreift
ókeypis um land allt.
Útgefandi: H-Prent ehf.,
Sólgötu 9, 400 Ísafirði,
sími 456 4560. Bréfasími
456 4564. Netfang:
bb@bb.is
Ritstjóri
og ábyrgðarmaður:
Sigurjón J. Sigurðsson.
Prentvinnsla:
H-Prent ehf.
Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og
annars efnis er óheimil
nema heimilda sé getið.

Velkomin til
Vestfjarða
,,Á ferð um Vestfirði”
hefur svo sannarlega sannað
gildi sitt þau sex ár sem
blaðið hefur verið gefið út.
Auka hefur þurft upplagt
þess við hverja prentun enda
hafa móttökurnar verið
framar björtustu vonum.
Það er von útgefenda að
blaðið verði sem flestum
ferðamönnum á leið um
Vestfirði til gagns og gamans
og að það veki áhuga hjá
fleirum til að sækja þetta
stórkostlega landsvæði
heim. Þeim aðilum sem lagt
hafa blaðinu lið er þökkuð
samvinnan og sú ósk lögð
fram að hún verði ekki
síðri á næsta ári.
Vestfirðingar fagna hverjum
gesti sem kemur og taka vel
á móti þeim, enda er
ánægður ferðamaður besta
innleggið til frekari uppbyggingar ferðaþjónustunnar á svæðinu.
Þeim ferðamönnum sem
eiga leið um Vestfirði í
sumar, sem og um aðra
landshluta, er óskað
ánægjulegs ferðasumars
með von um slysalaust
ferðalag.
Verið velkomin til
Vestfjarða.
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– fróðleg og skemmtileg
sýning sem á sér enga
hliðstæðu hérlendis
Fyrsti áfangi Galdrasýningar á
Ströndum var opnaður á Hólmavík
vorið 2000 og sóttu yfir 6.000
gestir sýninguna heim á fyrsta
starfsári hennar. Galdrasýningin
verður opin kl. 10-18 alla daga í
sumar til ágústloka.
Sýningunni er ætlað að kynna
atburði og mannlíf galdraaldar á
skemmtilegan og fræðandi hátt í
senn og vera um leið lyftistöng
fyrir menningarlíf og ferðaþjónustu á Ströndum. Þar er fjallað um
hina ýmsu galdra sem tengjast
þjóðsögum, í bland við sögulegar
staðreyndir um fjölda dómsmála,
fjölda galdrabrenna, hverjir urðu
fyrir barðinu á ofsóknunum og
hvar galdramál komu upp á Íslandi.
Þarna er m.a. að finna umfjöllun
um uppvakninga, tilbera og nábrækur, auk þess sem gerð er grein
fyrir réttarkerfi 17. aldar. Þá er
þar að finna umfjöllun um galdraskræður frá öllum tímum og fjallað
um nokkur fræg og athyglisverð
galdramál og persónur frá brennuöld. Strandamaðurinn Jón lærði
Guðmundsson á sitt horn á sýningunni og fjallað er um lífshlaup
hans. Auk þess er fjallað ítarlega
um ættartengsl valdsmanna á 17.
öld.

Framkvæmdir
sumarið 2001
Unnið er samkvæmt þeirri áætlun að Galdrasýningin verði á fjórum stöðum á Ströndum, þar sem
hver sýningarhluti verður helgaður
einstökum þáttum galdraaldar á
Íslandi. Söguleg yfirlitssýning á

Uppvakningurinn á Galdrasýningunni á Ströndum.
Hólmavík var opnuð á Hólmavík ingu annars áfanga Galdrasýningar þar verður boðið upp á fjölbreytta
vorið 2000 og nú sumarið 2001 á Ströndum. Hátíðin hefur fengið menningardagskrá helgina 10.-12.
verða nokkrar breytingar á þeirri nafnið Galdrastef á Ströndum og ágúst 2001.
sýningu.
Jafnframt er unnið af kappi að
sýningu við Laugarhól í Bjarnarfirði, í næsta nágrenni við bústað
Svans galdramanns á Svanshóli
sem m.a. er sagt frá í Njáls sögu.
Þessi hluti sýningarinnar verður
helgaður bjarnfirskum galdramönnum og kukli búandkarla á
öllum öldum Íslandssögunnar.
Auk þess verður skyggnst inn í
hugarheim og vistarverur íslensks
galdramanns á 17. öld. Hafinn er
undirbúningur fyrir byggingu 17.
aldar almúgahúss úr torfi og rekaviði sem rís í sumar og hýsa mun
þennan sýningarhluta.

Fjölskylduhátíð
í Bjarnarfirði
Jafnframt er ætlunin að halda
fjölskylduhátíð í Bjarnarfirði í
sumar, í tengslum við uppbygg-

Séð yfir sýningarsalinn.

SUNDLAUGAR ÍSAFJARÐARBÆJAR
Almenningstímar frá 1. júní til 26. ágúst 2001
Sundlaug Suðureyrar

Sundhöll Ísafjarðar
Sími 456 3200

Sími 456 6121

Opið alla virka daga
frá 20. júní kl. 7:00 - 21:00.
Laugardaga og sunnudaga
kl. 10:00 - 16:00
Heitur pottur og gufubað.
Guðubaðið er opið
fyrir karla: má. mi. fö. og l.
Fyrir konur: þ. og s.

Opið alla virka daga
kl. 12:00 - 21:00.
Laugardaga sunnudaga
kl. 11:00 - 18:00
Heitir pottar og vaðlaug.

Ath! Átta ára og yngri
þurfa að vera í fylgd með
14 ára og eldri

Sundhöll Flateyrar

Sundlaug Þingeyrar

Sími 456 7738

Sími 456 8375

Opið alla virka daga
kl. 10:00 - 21:00.
Laugardaga og sunnudaga
kl. 11:00 - 16:00.
Heitur pottur og gufubað.

Opið alla virka daga
kl. 08:00 - 21:00.
Laugardaga kl. 13:00-19:00
og sunnudaga kl. 11:00 - 17:00
Heitur pottur og nýir ljósabekkir.

Ath! Átta ára og yngri
þurfa að vera í fylgd með
14 ára og eldri!

Ath! Átta ára og yngri
þurfa að vera í fylgd með
14 ára og eldri
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Eyjarnar þrjár á Ísafjarðardjúpi
Flestir kannast við tvær af eyjunum á Ísafjarðardjúpi, Æðey og
Vigur, en sú þriðja, Borgarey, er
innst, minnst og minna þekkt en
hinar. Þar er heldur engin búseta
eins og í hinum tveimur, þó að svo
hafi verið á fyrri tímum. Nú er
einungis fuglabyggð í Borgarey
og blómlegt æðarvarp eins og í
hinum eyjunum tveimur á Djúpi.
Borgarey er fram undan Reykjanesi við Djúp og dregur nafn sitt
af klettaborg sem gefur henni svip.
Hún er ekki ferðamannastaður
heldur friðland fuglanna.
Æðey er stærst eyjanna á Djúpi
og vegna veðurathugana er nafn
hennar í veðurfréttum á hverjum
degi. Þar hafa erlendir vísindamenn einnig um árabil stundað
rannsóknir á norðurljósum. Æðey
liggur skammt undan Snæfjallaströndinni. Þar hefur jafnan verið
stórbú um langar aldir Íslandssögunnar. Einn viðburður á liðnum
tíma hefur öðrum fremur haldið
nafni hennar á lofti: Spánverjavígin frægu árið 1615.
Eyjan Vigur er einn helsti og
þekktasti ferðamannastaðurinn á
Vestfjörðum og þangað eru reglulegar og daglegar ferðir með bátum
frá Ísafirði. Þar er margt að skoða,
fuglalíf er þar afar blómlegt og er
eyjan þekkt fyrir mikla lundabyggð og mikið æðarvarp. Að auki
á fjöldi annarra fuglategunda þar
griðland.
Margar minjar um gamla lífshætti eru í Vigur. Þar má nefna
vindmylluna sem er enn gangfær
og í góðu lagi, ein sinnar tegundar
hérlendis. Báturinn Vigur-Breiður

er líklega um 200 ára gamall en
hefur gengið í gegnum mikla endurnýjun. Í raun svo mikla, að menn
telja að skipt hafi verið um síðustu
upprunalegu spýtuna fyrir fimmtán árum. Báturinn er vel sjófær
og verður settur á flot og látinn
liggja á víkinni í sumar. Vegna
fækkunar sauðfjár í eynni er hætt
að nota hann til að flytja fé milli
lands og eyjar vor og haust en það
var eitt af helstu verkefnum VigurBreiðs þar til fyrir stuttu.
Sagt hefur verið að tíminn standi
kyrr í Vigur. Nokkuð er til í því,
þó að kynslóðir (og ferðamenn)
komi og fari. Margt er lítið breytt
frá því að séra Sigurður Stefánsson
settist að í Vigur á síðari hluta
nítjándu aldar en afkomendur hafa
búið þar síðan mann fram af manni.

Garðurinn Skrúður við norðanverðan Dýrafjörð, rétt innan við
Núpsskóla, er einn elsti og merkasti skrúðgarður landsins og sjálfsagður viðkomustaður á ferð um
þessar slóðir. Garðurinn er merkilegur fyrir ýmislegt fleira en gróðurinn sem þar getur að líta. Auk
þess sem hægt er að njóta Skrúðs
þegar leiðin liggur um Dýrafjörð

Friðlandið á
Hor
nströndum
Hornströndum
Sérstök athygli er vakin á eftirfarandi reglum um friðlandið
á Hornströndum:
1. Hvers kyns meðferð skotvopna er öllum bönnuð mánuðina júní til september nema að fenginni sérstakri heimild
sýslumanns. Utan þess tíma er veiði einungis heimil landeigendum til hefðbundinna nytja.
2. Öll veiði, bæði fugla og fiska, er bönnuð án leyfis landeiganda, sem í hlut á.
3. Öll umferð vélknúinna ökutækja, þ.ám. torfærutækja,
snjósleða, fjórhjóla, dráttarvéla og jeppabifreiða, er bönnuð
utan vega og merktra slóða.
4. Á tímabilinu 15. apríl til 15. júní ár hvert þarf að tilkynna Náttúruverndarráði um ferðalög í friðlandinu. Þetta
ákvæði tekur þó ekki til ferða landeigenda.
5. Gangandi fólki er heimil för um svæðið. Þó er skylt að
ganga þannig um að ekki sé spillt lífríki, jarðmyndunum og
mannvirkjum.
Ísafirði, 10. febrúar 2001.
Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Ólafur Helgi Kjartansson.
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Eyjan Vigur á Ísafjarðardjúpi.
skeggjar boðið ferðalöngum upp
á lunda, fiskisúpur og fleira. Jafnframt er þar leyfi til að selja léttvín
og bjór.
Ný bryggja í Vigur hefur breytt

miklu til bóta um aðgengi þeirra
sem þangað koma. Einkum kemur
bætt aðstaða sér vel fyrir roskið
fólk sem áður gat átt í basli með
að komast úr skipi í land.

Skrúður í Dýrafirði
eitt af undrum Vestfjarða

SÝSLUMAÐURINN
Á ÍSAFIRÐI
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Í Vigur er veitingasala í Viktoríuhúsi, en það er um 140 ára
gamalt, frá tímum séra Sigurðar.
Þar er kaffi og meðlæti í boði en ef
áhugi er fyrir hendi geta eyjar-

verður haldin þar sérstök hátíð
laugardaginn 7. júlí 2001. Þar
verður mikið lagt upp úr því að
fræða þá sem koma um söguna að
baki garðinum og eitt og annað
fleira verður gert til að fjölskyldufólk geti glaðst í leik og starfi.
Séra Sigtryggur Guðlaugsson
prófastur á Núpi réðst í gerð matjurta- og skrúðgarðs í tengslum
við ungmennaskólann að Núpi.
Hann var langt á undan sinni samtíð en garðinn átti að nýta í kennslu
í jurtafræði og garðrækt jafnframt
því að venja nemendur á neyslu
garðávaxta og sýna hvað getur
þrifist í íslenskum jarðvegi. Jurtaog trjágarðurinn Skrúður var formlega stofnaður 7. ágúst 1909, enda
þótt upphaf hans megi rekja nokkur ár lengra aftur. Þessi dagur varð
fyrir valinu vegna þess að þá voru
liðin rétt 150 ár frá því að kartöflur
voru fyrst settar niður á Vestfjörðum að undirlagi séra Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal. Í Skrúði
er minnisvarði um hjónin séra Sigtrygg og Hjaltlínu Guðjónsdóttur
á Núpi.
Skrúður er eitt af undrum Vestfjarða, því að þar er að finna nokkur mjög sérstæð fyrirbæri. Gosbrunnurinn er líklega einn fyrsti
gosbrunnur á Íslandi og þótti mikið
til hans koma þegar hann var upp
á sitt besta. Haldnar voru sérstakar
gossýningar þegar gesti bar að
garði og gosstjórar voru þá synir
Sigtryggs, stofnanda garðsins.
Hægt var að skrúfa margvíslega
stúta á og síðan var þrýstingi hleypt
á. Þresti nokkrum, sem síðar varð
skipherra hjá Landhelgisgæslunni
og frægur í Þorskastríði, þótti hin
mesta skemmtan að skjóta mönnum skelk í bringu með óvæntum
vatnsgusum þannig að menn urðu
holdvotir. Sjálfsagt kom þessi
reynsla og þekking síðar að góðum

Sæmundur Kr. Þorvaldsson við innganginn að Skrúði í Dýrafirði.
notum þegar hann þurfti síðar að lítil flöt sem Sigtryggur nefnir
klekkja á Tjallanum við útfærslu „Tjaldstæði“ á korti. Hér er væntlandhelginnar. Hlynur, annar sonur anlega fyrsta skipulagða tjaldstæði
Sigtryggs, varð síðar veðurstofu- á Íslandi. Þar fyrir innan er dvalstjóri, en átti þá væntanlega erfið- arsvæði þar sem menn gátu teygt
ara með að ráða yfir því hvenær úr sér.
Í garðinum er að finna margar
væta kom úr lofti en þegar hann
mjög sjaldgæfar plöntur en mest
stýrði krönum í Skrúði.
Annað undur í Skrúði eru hval- áberandi er Evrópulerktréð sem er
kjálkarnir sem komu af einni líklega gróðursett árið 1910. Það
stærstu langreyði sem Norðmenn virðist stöðugt vaxa og er fyrir
veiddu og drógu að Höfðaodda, löngu síðan orðið stærsta tré garðssem þeir kölluðu Framnes. Reynd- ins og geysilega umfangsmikið.
ar er önnur slík uppstilling í Jóns- Þetta tré er eitt af merkilegustu
garði á Ísafirði en af mun minni trjám á Íslandi.
Rétt er að hvetja alla Vestfirðskepnu og síðar til komin. Hvalkjálkarnir gera garðinn mjög sér- inga og aðra þá sem eru á ferð um
stakan í öllu tilliti, hvort sem horft Vestfirði til að koma í Skrúð þann
er til annarra garða hér innanlands 7. júlí og fylgjast með og taka þátt
og í samanburði við skrúðgarða í í líflegri dagskrá sem auglýst verðEvrópu og þó að víðar væri leitað. ur betur þegar nær dregur.
Niðri í vesturhorni garðsins er
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Bankar og
sparisjóðir á
Vestfjörðum
Króksfjarðarnes
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 434 7766
Patreksfjörður
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 450 2500
Tálknafjörður
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 456 2551
Bíldudalur
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 456 2118
Þingeyri
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 456 8119
Flateyri
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 450 7600
Suðureyri
Sparisjóður Bolungarvíkur
sími 456 6155
Bolungarvík
Sparisjóður Bolungarvíkur
sími 450 7100
Ísafjörður
Íslandsbanki
sími 456 3744
Landsbanki Íslands
sími 456 3022
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 456 5388
Súðavík
Sparisjóður Vestfirðinga
sími 456 4888
Hólmavík
Búnaðarbanki Íslands
sími 455 5250
Sparisjóður Strandamanna
sími 451 3550

Upplýsingamiðstöðvar
á Vestfjörðum
Auk þeirra upplýsingamiðstöðva sem hér
eru nefndar eru ýmsir
aðilar í ferðaþjónustu á
Vestfjörðum sem hafa
tiltækar upplýsingar fyrir ferðafólk, svo sem
Hótel Bjarkalundur,
sími 434 7762, Hótel
Flókalundur, sími 456
2011, Flakkarinn á
Brjánslæk, sími 456
2020, og Ferðaþjónustan Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, sími 456
4844.
Reykhólum, Samkomuhúsinu,sími 434
7830.
Patreksfirði,
Gallerí Ísafold, Strandgötu 17, símar 456 1316,
456 1119, 895 7175
Tálknafirði, við sundlaugina, sími 456 2639.
Ísafirði, Edinborgarhúsi
sími 456 5121.
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Bensínstöðvar og
bensínafgreiðslur
á Vestfjörðum
Afgreiðslutími bensínstöðva
á Vestfjörðum er mjög mismunandi og stundum þarf að ræsa út
fólk til að afgreiða bensín. Meginregla ferðamannsins er sú, að
vera með slíka hluti á hreinu
áður en lagt er af stað í hvern
áfanga enda er stundum langt á

milli stöðva.
Best er að hafa samband við
upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Vestfjörðum áður en lagt
er af stað, t.d. miðstöðina á Ísafirði, sími 456 5121, og fá þær
upplýsingar sem eru nýjastar og
réttastar hverju sinni.

Ferðafólki bjóðast tjaldsvæði
á meira en þrjátíu stöðum á Vestfjörðum.
Aðstaðan og þjónustan á þeim
stöðum er afar mismunandi, allt
frá því að vera engin og upp í

fullkomna aðstöðu með sturtum
og sundlaug, þvottavélum, máltíðum og golfvelli við tjaldskörina. Hafið samband við upplýsingamiðstöðvar ferðamála sem
eru með þetta allt á hreinu.

Einn af helgustu
Tjaldsvæði
sögustöðum Íslands
Hrafnseyri við Arnarfjörð að
norðanverðu er einn af merkustu
sögustöðum Íslands. Þar bjó fyrir
um 800 árum Hrafn Sveinbjarnarson, eitt af helstu stórmennum og
göfugmennum landsins. Hann er
talinn fyrsti menntaði læknirinn á
Íslandi og nam fræði sín á Ítalíu.
En í seinni tíð er Hrafnseyrar
einkum minnst vegna þess, að þar
fæddist sjálfstæðisleiðtogi Íslendinga á nítjándu öld, Jón Sigurðsson, sem jafnan er nefndur Jón
forseti. Hann var þó ekki forseti
Íslands, heldur var hann forseti
Kaupmannahafnardeildar Hins íslenska bókmenntafélags og einnig
löngum Alþingisforseti. Fæðingardagur Jóns var 17. júní 1811 og
þótti sjálfsagt að afmælisdagur

hans yrði þjóðhátíðardagur Íslendinga.
Hrafnseyri var og er kirkjustaður. Núverandi kirkja þar er meira
en aldargömul, vígð árið 1886.
Þar rétt hjá stendur nú endurbyggður fæðingarbær Jóns Sigurðssonar,
reistur fyrir fáum árum samkvæmt
því sem menn telja sannast og
réttast og reyndar liggja merkilegar heimildir þar að baki. Í hinum
nýbyggða tveggja alda gamla
burstabæ er veitingasala á sumrum.
Á Hrafnseyri er einnig Safn Jóns
Sigurðssonar, þar sem getur að
líta fjölda gripa úr eigu Jóns og
myndir úr sögu hans. Staðurinn að
Hrafnseyri er helgur í sögu Íslands.
Fyrsti formaður Hrafnseyrar-

nefndar, sem skipuð var til að auka
veg staðarins, var Ásgeir Ásgeirsson, forseti Íslands. Hins vegar
var það fyrsta embættisverk Vigdísar Finnbogadóttur í stöðu forseta Íslands að opna Safn Jóns
Sigurðssonar árið 1980.
Staðarhaldari á Hrafnseyri hefur
um langt árabil verið Hallgrímur
Sveinsson, fyrrum skólastjóri, og
hefur hann verið vakinn og sofinn
yfir velferð staðarins og framgangi. Það má teljast athyglisvert,
að á Hrafnseyri er til heimilis bókaforlag Hallgríms, sem heitir því
einfalda nafni Vestfirska forlagið.
Það hefur á liðnum árum gefið út
fjölda bóka sem snerta sögu og
menningu á Vestfjörðum og fer
vegur þess vaxandi.

Gististaðir
Á Vestfjörðum eru yfir 60
gististaðir (ótrúlegt?) af öllum
gerðum og um allan fjórðunginn. Þar eru hótel eins og þau
gerast best á landsbyggðinni,
gistiheimili, bændagisting, skólar og þar fram eftir götunum og
stöðugt eru fleiri að bætast við.

Góða ferð á leið um Vestfirði!

Almennar viðgerðir
Bílaviðgerðir
Opið virka daga frá
kl. 08:00 til 18:00
Bílaverkstæði Sigurðar og Stefáns
Seljalandsvegur 86, Ísafirði
Sími 456 3379

Bensínstöðin Ísafirði
Hafnarstræti 6, Ísafirði, sími 456 3990

Grillvörur - leikföng
Gasvörur - Hlífðarfatnaður

Góða ferð!

Vestfirðingar, ferðafólk!
Velkomin í Reykjanes

Hafið þið komið í Reykjanes? Ef ekki, þá
skoðaðu heimasíðuna okkar www.rnes.is
og þú kemst að því að Reykjanes er ein af
þeim náttúruperlum sem líkja má við
„Vin í eyðimörk“ með öllu sínu
heita vatni, fegurð, fuglalífi og friði.
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Upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Vestfjörðum gefa allar
upplýsingar um gististaðina, um
þá aðstöðu og þjónustu sem er í
boði á hverjum stað, verðið og
annað sem máli skiptir. Snúið
ykkur til þeirra.

Opið frá kl. 7:30 til 23:30, alla daga
nema sunnudaga kl. 9:00 til 23:30.

Sjálfsali eftir lokun
SAMLOKUR • ÍS • VEIÐIVÖRUR
GRILL • KOL OG MARGT ANNAÐ

Bensínstöðin Ísafirði, sími 456 3574

Opið allt árið
Leitið ekki langt yfir skammt!
Starfsfólk Ferðaþjónustunnar í Reykjanesi
Sími 456 4844 • Fax 456 4845
netfang: reykjanes@snerpa.is – Veffang: www.rnes.is
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Einstök veðursæld í fallegum bæ
Ef einhvers staðar á Vestfjörðum er logn og hiti, sólskin og
blíða, þá er það á Bíldudal.“ Veðursældin í þessum fallega og kyrrláta bæ við Arnarfjörðinn hefur
löngum verið annáluð og gróðurríkið í bænum ber vissulega merki
þess. Nú búa tæplega þrjú hundruð
manns á Bíldudal og umsvifin voru
stundum meiri á fyrri tíð. Á nítjándu öld þótti saltfiskurinn frá
Bíldudal bera af öðrum íslenskum
fiski erlendis. Fyrir rúmri öld hófst
athafnamaðurinn Pétur J. Thorsteinsson handa á Bíldudal og þá
var staðurinn um skeið í fararbroddi í tæknivæðingu hérlendis.
Miklu seinna voru Bíldudals
grænar baunir landsþekktar.
Eitt af elstu húsunum á Bíldudal
stendur við Tjarnarbraut 2 og nefnist Vegamót. Þar mun hafa verið
reist sem íbúðarhús árið 1893 en
þegar árið eftir er það nefnt Hótelið
og þá er þar greiðasala og leigt út
húsnæði. Á næstu árum og fram
yfir aldamót gengur húsið ýmist
undir nöfnunum Veitingahúsið,
Gistihúsið eða Vertshúsið en síðan
mjög lengi Læknishús og lengst
af var það einungis íbúðarhús.
Húsið hlaut nafnið Vegamót fyrir
réttri hálfri öld en greiðasala og
hófst þar á ný fyrir aldarfjórðungi.
Árið 1986 taka hjónin Hannes
Friðriksson og Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir við rekstrinum og hafa
síðan byggt hann upp af miklum
myndarskap.
Veitingastofan Vegamót má
heita miðpunkturinn á Bíldudal.
Hún er ekki aðeins veitingahús
heldur er þar einnig verslun og
bensínstöð. Þar fá ferðamenn allar
nauðsynjar og sitthvað fleira en
sjálf veitingastofan er í skála framan við verslunina.
Rétt hjá Vegamótum, hinum
megin við götuna, er Reynimelur,
hús Jóns Kr. Ólafssonar söngvara,
sem er einhver kunnasti Bílddælingurinn á seinni árum. Þarna hefur
hann komið upp einstæðu tónlistarsögusafni, sem nefnist Melódíur
minninganna og var opnað á þjóðhátíðardaginn árið 2000.
„Í gegnum tíðina hef ég eignast
fjöldann allan af hljómplötum og
munum sem tengjast íslenskri tónlistarsögu og svona safn er kær-

komið tækifæri til að heiðra minningu horfinna listamanna og halda
merki þeirra sem enn eru í fullu
fjöri hátt á lofti. En þrátt fyrir að
sýningin sé yfirgripsmikil, spanni
allt frá Pétri Jónssyni óperusöngvara til Milljónamæringanna, þá
er óhætt að segja að þorri munanna
sé frá sjötta og sjöunda áratugnum.
Þá var „mitt fólk“ upp á sitt besta“,
segir Jón Kr. „Safnið tileinka ég
líka mörgu af því dásamlega fólki

sem ég hef kynnst í gegnum tónlistina. Nægir hér að nefna listamenn eins og Hauk Morthens, Sigfús Halldórsson, Jón Sigurðsson,
Svanhildi Jakobsdóttur, Ólaf
Gauk, systkinin Ellý og Vilhjálm
Vilhjálmsbörn, Svavar Gests,
Ragnar Bjarnason, Helenu Eyjólfsdóttur, bræðurna Ingimar og Finn
Eydal, Önnu Vilhjálms og Örvar
Kristjánsson.“
Jón Kr. Ólafsson var söngvari í

Facon á Bíldudal, sem starfaði á
7. áratug nýliðinnar aldar og allir
landsmenn þekktu. Segja má að
Facon hafi lokið ferlinum árið
1969 með útgáfu plötu þar sem
meðal annars var lagið Ég er frjáls
eftir Pétur Bjarnason síðar fræðslustjóra, en hann var einn af félögunum í Facon.
Tónlistarsafnið „Melódíur
minninganna“ er heimilislegt og
alíslenskt. „Ég á þá einu ósk að

Jón Kr. Ólafsson.
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fólki líði vel þegar það röltir hér
um og rifjar upp gamlar minningar“ segir Jón Kr. Ólafsson.
Safnið hans er opið allt sumarið
kl. 13-18 alla virka daga og eftir
samkomulagi um helgar.
Nýlega hefur Arnfirðingafélagið opnað myndarlega heimasíðu
(www.arnfirdingur.is). Þar er saman kominn margvíslegur fróðleikur um Bíldudal og Bílddælinga að
fornu og nýju.

Hrikalegasti „hringvegur“ landsins
– sagan af því, hvernig einn maður tók sig til og gerði bílveg
í þverhníptu bjargi þar sem það átti alls ekki að vera hægt
Hrikalegasti og magnaðasti
„hringvegur“ landsins er leiðin fyrir skagann milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar, einkum sá hluti vegarins sem liggur í þverhníptu bjarginu milli Keldudals í Dýrafirði og
Svalvoga. Ef einhver hringvegur
ætti að vera með stórum staf og
greini – Hringvegurinn – þá er það
líklega þessi vegur. Það vekur
reyndar furðu hvernig nokkrum
manni hefur yfirleitt dottið í hug
að leggja þarna veg og hvernig
yfirleitt hefur verið farið að því.
Goðsagnakenndar sögur hafa
gengið um þennan veg og Ómar
Ragnarsson hefur fjallað um hann
á sinn sérstæða hátt.
Hér var Vegagerðin ekki að
verki heldur einn maður að eigin
frumkvæði, hinn landskunni ýtustjóri og hagyrðingur Elís Kjaran
Friðfinnsson frá Kjaransstöðum í
Dýrafirði, sem nú er búsettur á
Þingeyri og kominn yfir sjötugt.
Á yngri árum vann hann á jarðýtu
hjá Vegagerðinni en rétt um 1970
keypti hann sér litla ýtu sem hann
átti í mörg ár. Á þeim tíma var enn
búskapur í Svalvogum, yst á skaganum, og þrjú býli voru í Lokinhamradal, nokkuð inn með Arnarfirðinum.
Elís tók sig til og byrjaði að
fikra sig á ýtunni út í bjargið og
búa til vegslóða. Hugmyndir höfðu
verið uppi um að gera veg í fjörunni en af því varð ekki. Úthafsaldan skellur þar óbrotin upp að
klettum og sá vegur hefði ekki
haldist þar sumarlangt, hvað þá
meira.
Elís Kjaran segir sjálfur frá á
þessa leið:

„Ég fór að klifra á minni litlu
vél og fann að hún var nánast eins
og maður væri þarna gangandi.
Ég er nú alinn upp við þessi fjöll
og vanur að gera mér til dundurs
að klifra í klettum og hef aldrei
verið lofthræddur, svo að það þjakaði mig ekkert. Ég hélt áfram og
nálgaðist klettana og gerði braut
sem ég komst á ýtunni og síðan á
jeppanum. Ég átti þá Land-Rover
jeppa og var ánægður með að geta
ekið á honum á eftir sjálfum mér.
Þá fann ég að þetta var orðið bílfært. Þetta var í byrjaðan júlí árið
1973 sem ég var að fikta þetta og
það greip mig strax áhugi að fara
eins langt og ég kæmist – og halda
mig í klettunum en fara ekki niður
í fjöru, eins og verkfræðingarnir
höfðu hugsað sér. Ég gekk þarna
og klifraði um klettana, fór upp á
næsta gang fyrir ofan þar sem vegurinn er núna og skoðaði mig þar
um og leist nú betur á að fara þar.
En ég sá að ég væri þá kominn í þá
himinhæð að það yrði erfitt að
komast nógu neðarlega aftur. Svo
að ég lét bara kylfu ráða kasti.
Þá kom nú einu sinni yfirverkstjóri Vegagerðarinnar og ræddi
þessi mál við mig. Hann sagði
mér að það væri enginn peningur
til í þennan veg, þannig að mér
væri óhætt þess vegna að hætta.
Og hann sagði meira: Þarna sem
ég væri að fara væri engin mæling
og þeir vildu nú helst mæla fyrir
vegum! Það væri samt ekki aðalatriðið, heldur hitt, að ég kæmist
aldrei út úr klettunum. Það eina
sem ég hefði út úr þessu væri að
ég hlyti að hrapa niður í fjöru og
drepa mig. Þess vegna væri best

að hætta og það strax.
Ég spurði hvort hann væri að
banna mér að gera þetta. Hann
sagðist gera það ef hann gæti, en
hann gæti það bara ekki, því hann
væri ekki landeigandi. Þetta væri
sér því nánast óviðkomandi. En
ég sæi sjálfur og það hlytu allir að
sjá, að ég gæti aldrei gert veg út úr
klettunum. Enda var klettaveggurinn þverhníptur fyrir framan, fjögur til fimm hundruð metra hátt
fjallið beint fyrir ofan og rúmir
sextíu metrar beint niður í sjó, svo
að þetta var ekkert álitlegt. En
einhvern veginn varð þetta til þess
að hvetja mig. Ég veit ekki hvað
það heitir – líklega íslensk þrjóska,
hugsa ég. Nema hvað, endirinn
varð sá, að eftir um það bil 500
klukkutíma vinnu þarna framan í
klettunum var ég kominn með
braut sem ég gat keyrt á jeppanum.“
Aðspurður segist Elís Kjaran
ekki vera manna dómbærastur á
það, hvort Svalvogavegurinn sé
hrikalegastur allra vega á Íslandi.
En báðir eru landsfrægir á goðsagnakenndan hátt, vegurinn og

Séð inn yfir Verdali í Arnarfirði.
höfundur hans.
„Já, ég hef rekið mig á það. Ég
er búinn að flækjast um allt land
og Ómar Ragnarsson kom með
myndavélina og myndaði þetta og
tíundaði á sinn hátt og dró ekkert
úr því að þetta væri svo og svo

hrikalegt. Það er matsaðriði hjá
hverjum og einum hvað er hrikalegt. Fyrir mér er þetta aldrei neitt
hrikalegt – eiginlega er ekkert
bratt, aðeins mismunandi flatt,
eins og skáldið sagði.“

Handverkhúsin og
handverkshóparnir
Handverkshús af ýmsu tagi
hafa sprottið upp í mörgum
byggðum Vestfjarða á undanförnum árum. Þar er unnið úr
margvíslegum efnum sem náttúran gefur, hvort sem það er úr
dýraríkinu, steinaríkinu eða
jurtaríkinu og hvort sem jurtirnar
eru sprottnar í vestfirskri jörð
eða hafreknar langan veg á vestfirskar fjörur.
Nöfnin á þessum handverkshúsum og handverkshópum eru
mörg af sérkennilegra taginu,
oft tveggja atkvæða kvenkyns-

orð sem enda á -a, svo sem
Assa, Drymla, Grúska, Koltra
og Purka. Líka eru til Kört og
Karitas, Strandakúnst og Gallerí
Ísafold, Steinar og málmar og
Rammagerð Ísafjarðar. Eða
einfaldlega Handverkshúsið.
Þeir sem vilja finna fallega
og gagnlega og sérstæða minjagripi að vestan, eða einfaldlega
eitthvað heppilegt til tækifærisgjafa, ættu að leita uppi handverkshús eða handverkshópa á
hverjum stað. Allar upplýsingar
fást á upplýsingamiðstöðvum.

Lítið inn á www.bb.is
Dalbær á Snæ-fjallaströnd

Heppilegur upphafs- og
endapunktur lengri og
skemmri gönguferða
Rekstur gistiþjónustu
og greiðasölu í Dalbæ á
Snæfjallaströnd hófst á
síðasta sumri og komu þar
þá á sjötta hundrað manns.
Ásamt gistingunni er
morgunverður í boði og
léttar veitingar.
Dalbær er heppilegur
upphafs- og lokapunktur
gönguferða af öllum
þyngdarstigum, allt frá
dagsferðum og upp í
margra daga ferðir um
Hornstrandir og Jökulfirði. Mjög skammt undan
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eru náttúruperlur eins og
Kaldalón og Æðey. Völlur
fyrir litlar flugvélar er við
Dalbæ og bryggja er í
Bæjum, um tvo km í burtu.
Frá vegamótum Vestfjarðavegar eru 38 km út í
Dalbæ á þokkalegum vegi.
Nokkrar aðrar vegalengdir
frá Dalbæ: Ísafjörður 220
km, Hólmavík 87 km,
Reykjanes 90 km, Bjarkalundur 90 km. Símar
ferðaþjónustunnar í Dalbæ á Snæfjallaströnd eru
897 6872 og 697 7818.
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Látrabjarg, Hornbjarg og Hælavíkurbjarg

Stórfenglegustu sjávarbjörg
og mestu fuglabjörg Íslands
Stórfenglegustu standbjörg Íslands og jafnframt mestu fuglabjörg landsins eru á Vestfjörðum.
Látrabjarg, sem jafnframt er vestasti oddi landsins, er stærsta sjávarbjarg landsins, um 14 km langt
og vel á fimmta hundrað metra
hátt þar sem það er hæst. Látrabjarg er eitt þéttsetnasta fuglabjarg
heims. Þar iðar allt af fugli framan
af sumri og hver stallur er setinn
sem raðað sé á jötu. Áætlað hefur
verið að um ein milljón fugla búi
í bjarginu og mun annar slíkur
staður vandfundinn. Stærsta álkubyggð heims er í Látrabjargi en
þar verpa annars einkum lundi,
fýll, langvía, svartfugl, stuttnefja
og rita. Fuglarnir verpa í nánu
sambýli í björgunum en þó eru ein

eða tvær tegundir gjarnan ríkjandi
í hverjum hluta bjargsins.
Að Látrabjargi undanskildu eru
Hornbjarg og Hælavíkurbjarg
mestu fuglabjörg landsins. Á vorin
verpa þar fjölmargar tegundir
bjargfugla og sjófugla. Einnig eiga
aðrar tegundir fugla sér varpstaði
í grasbölum og urðum sem myndast hafa ofan og neðan við björgin.
Þegar á heildina er litið er mestu
svartfuglabyggð á landsins að
finna í Hælavíkurbjargi en Hornbjarg er talið aðalbústaður langvíu.
Auk þessara fuglategunda má sjá
stuttnefju, máva og ritu í milljónatali. Aðrar fuglategundir sem nefna
má eru hvítmávur, álka, fýll, æðarfugl, svartbakur, hávella, toppönd, óðinshani, lundi og teista.

Hornbjarg og Hælavíkurbjarg
umlykja Hornvík, Hornbjarg að
austan en Hælavíkurbjarg að vestan. Vestan Hælavíkurbjargs er
Hælavík en austan Hornbjargs er
Látravík og þar er Hornbjargsviti.
Hælavíkurbjarg er þverhníptur
hamraveggur sem rís í 258 metra
hæð. Bjargið dregur nafn sitt af
klettadrangi sem stendur upp úr
sjónum framan við bjargið og
heitir Hæll. Annar drangur við hlið
hans heitir Göltur.
Nyrsta nef Hornbjargs heitir
Horn og draga Hornstrandir nafn
sitt af því. Horn er jafnframt nyrsti
tangi Vestfjarða og miðja Hornstranda en þar skiptast þær í Austur- og Vesturstrandir. Bjargið er
þverhnípt í sjó fram og þar eru

Frá Látrabjargi.
nokkrir háir tindar. Nær sá hæsti meðal helstu matarforðabúra
þeirra í 534 metra hæð í Kálfatind- fólksins á Vestfjörðum. Hagfræðium. Annar frægur tindur er Jörund- leg nauðsyn þeirra er nú að mestu
ur sem rís í 423 metra hæð. Horn- úr sögunni en þó er sigið eða gengbjarg er hrikalegt ásýndum en þó ið í þau á hverju ári. Einn af vorer minni hætta að síga það en boðunum á Ísafirði eru bjargmenn
Hælavíkurbjarg þar sem bjarg- sem koma með egg úr Hornbjargi
og Hælavíkurbjargi og bjóða til
brúnir eru lausari í sér.
Fuglabjörgin voru um aldir sölu á torgum.

Á Vestfjörðum eru
13 bæir og þorp
Vissirðu hvað það eru margir
bæir og þorp á Vestfjörðum? Þegar
talið er saman verður útkoman
þrettán. Sveitarfélögin eru hins
vegar aðeins tólf. Þó eru nokkur
sveitarfélög á Vestfjörðum þar
sem er ekkert þéttbýli. Í bæjunum
og þorpunum búa um 7.200 manns
af þeim um 8.150 sem búa á Vestfjörðum. Í dreifbýlinu búa um 950
manns.
Stærsti bærinn á Vestfjörðum
er Ísafjörður með um 2.800 manns.
Í sveitarfélaginu Ísafjarðarbæ eru
hins vegar fimm þéttbýliskjarnar.
Auk Ísafjarðar sjálfs eru það Þingeyri og Suðureyri með um 330
íbúa á hvorum stað og Hnífsdalur
og Flateyri með um 300 íbúa á
hvorum stað.
Í Vesturbyggð eru Patreksfjörður með um 730 íbúa og Bíldudalur
með um 270 íbúa. Í Tálknafjarðarhreppi er Tálknafjörður með um
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350 íbúa. Í Bolungarvík er Bolungarvíkurkaupstaður með um
1.000 íbúa. Í Súðavíkurhreppi er
Súðavík með um 180 íbúa. Í
Hólmavíkurhreppi er Hólmavík
með um 400 íbúa. Í Kaldrananeshreppi er Drangsnes með um 100
íbúa og í Reykhólahreppi eru Reykhólar með um 120 íbúa.
Engir þéttbýliskjarnar, sem svo
geta heitið, eru í fjórum hreppum
í Strandasýslu: Árneshreppi,
Kirkjubólshreppi, Broddaneshreppi og Bæjarhreppi.
Til skamms tíma voru mun fleiri
sveitarfélög á Vestfjörðum en nú
eru. Á síðasta áratug urðu sex
sveitarfélög að einu undir nafni
Ísafjarðarbæjar, Vesturbyggð varð
til úr nokkrum hreppum í VesturBarðastrandarsýslu og hreppar við
Ísafjarðardjúp runnu saman við
Súðavíkurhrepp og Hólmavíkurhrepp.

Neðstikaupstaður á Ísafirði
Byggðasafn Vestfjarða á Ísafirði á sér margra áratuga sögu
en höfuðstöðvar þess eru nú í
Neðstakaupstað á Ísafirði.
Neðstikaupstaður er elsta húsaþyrping landsins og standa þar
fjögur hús frá 18. öld. Fyrir fáum
áratugum átti að rífa þessi hús
en áhugamenn fengu afstýrt því
og hafa þau verið gerð upp og
endurbyggð eitt af öðru.
Búið er í tveimur af þessum
fornu húsum, Faktorshúsinu og
Krambúðinni (þar býr að sjálfsögðu ísfirskt safnafólk), en Sjóminjasafnið er í hinu mikilfenglega Turnhúsi. Veitingasalur er
í Tjöruhúsinu og þar eru Sumarkvöldin í Neðsta haldin á

fimmtudögum í júlímánuði ár
hvert. Húsin sjálf eru ekki aðeins
eitt allsherjar safn heldur einnig
umhverfi þeirra. Gömul eldsmiðja er þar í sérstöku húsi og
notuð af krafti en bátar standa á
kambi.
Neðstikaupstaður á Ísafirði er
einstakur í sinni röð á Íslandi og
þar er „skyldumæting“ fyrir alla
þá sem heimsækja Ísafjörð.

Siglingadagar á Ísafirði

Kajakróðrarkeppni
Meðal þess sem verður um að
vera á Siglingadögum á Ísafirði
síðast í júlí er keppni í kajakróðri
laugardaginn 28. júlí, þar sem
stefnt er að 5 km og 10 km kappróðri í blönduðum flokkum. Í 5

km keppninni verður lagt af stað
frá Arnarnesi við Skutulsfjörð og
róið að Suðurtanga á Ísafirði. Í 10
km keppninni verður róið frá
Hnífsdal og yfir fjörðinn að Arnarnesi og þaðan í Suðurtanga.

Lengri keppnin verður líklega
eins konar póstaleikur með léttu
ívafi, t.d. með svokölluðum
„survival“-póstum. Sem dæmi um
slík verkefni má nefna að bjarga
manni úr sjávarháska, kveikja eld
með spýtum og svolitlu byssupúðri
og að taka bátinn á land og hlaupa
með hann ákveðna vegalengd.
Um kvöldið verður verðlaunaafhending og skemmtun í Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað á Ísafirði.

Edinborgarhúsið á Ísafirði
Kajaknámog Listaskóli Rögnvaldar skeið í sumar
Vestfirðingurinn Rögnvaldur
Ólafsson er jafnan nefndur fyrsti
íslenski arkitektinn. Hann fæddist
í Dýrafirði 1874 en fluttist ungur
til Ísafjarðar og ólst þar upp. Hann
fór til Kaupmannahafnar til náms
árið 1901. Vegna heilsubrests varð
hann að hverfa frá námi þremur
árum síðar og hélt hann þá heim

til Ísafjarðar. Bæjarstjórn Ísafjarðar fékk Rögnvald til að gera uppdrátt af kaupstaðnum og það verk
vann hann 1905 til 1906.
Rögnvaldur varð síðar húsameistari ríkisins og teiknaði fjölmargar þekktar byggingar um land
allt á stuttri starfsævi en hann lést
árið 1917. Má þar nefna margar

kirkjur, svo sem kirkjuna á Húsavík og allmargar á Vestfjörðum,
Pósthúsið í Reykjavík og Vífilsstaðaspítala.
Á Ísafirði hefur um nokkurt árabil verið rekinn listaskóli sem ber
nafn Rögnvaldar í virðingarskyni
við hann. Skólinn er til húsa í
Menningarmiðstöðinni Edinborg,

stórhýsi við Aðalstræti sem Rögnvaldur teiknaði í byrjun síðustu
aldar til annarra nota en hefur nú
verið gert upp af miklum stórhug.
Auk Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar eru í Edinborgarhúsinu salir
fyrir myndlistarsýningar og þar
hefur verið komið upp leiklistarsal.

ÞAÐ ER
SAGA Í
HVERJUM SOPA
Í TJÖRUHÚSINU
Í NEÐSTAKAUPSTAÐ ÍSAFIRÐI
LJÚFFENGAR SÚPUR Í HÁDEGINU
KAFFI OG ÞJÓÐLEGT MEÐLÆTI
OPIÐ ALLA DAGA KL. 11:30-18:00
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Kajaknámskeið verður í Reykjanesi við Djúp dagana 20.-22. júlí í
umsjón Halldórs Sveinbjörnssonar
og Péturs Gíslasonar. Gist verður
á hótelinu eða tjaldsvæðinu. Sundlaugin í Reykjanesi er sú stærsta á
Vestfjörðum og hentar vel til kajakæfinga. Í nágrenninu eru falleg
sker, strönduð skip, heitar uppsprettur neðansjávar og selalátur
sem gaman er að skoða.

Vestfjarðavíkingurinn
Allir þekkja Vestfjarðavíkinginn, aflraunakeppni sem haldin er
árlega á ýmsum stöðum á Vestfjörðum, en upphafsmaður hennar
er kraftakarlinn Guðmundur Otri
Sigurðsson frá Otradal við Arnarfjörð. Í ár verður Vestfjarðavíkingurinn haldinn á norðanverðum
Vestfjörðum dagana 28.-30. júní.

Hæsta fjall
Vestfjarða
Fjallgarðurinn milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar er stundum
nefndur Vestfirsku alparnir. Þar
er Kaldbakur, hæsta fjall Vestfjarða, og rís upp frá botni Haukadals í Dýrafirði. Kaldbakur er 998
metrar á hæð, þannig að meðalmaður sem stendur þar á tindi og
réttir upp höndina kemur henni í
þúsund metra hæð. Auðvelt er að
ganga á Kaldbak, þrátt fyrir hæðina, og hann er sléttur að ofan.
Útsýni er stórfenglegt og gestabók
er geymd í vörðu þar sem fjallið er
hæst.

Hornstrandafriðland
– einstök náttúra, einstakt gönguland
Hornstrandafriðland á engan
sinn líka hérlendis – þó ekki nema
væri fyrir þá staðreynd, að þar eru
engir bílar og engin torfærutröll á
ferð um eyðibyggðirnar. Og þar er
heldur ekkert sauðfé á beit.
Hvort tveggja hefur sín áhrif.
Enginn hávaði frá bílum og engir
að spæna upp viðkvæma náttúru.
Og beitarfriðun í áratugi hefur skilað svo vöxtulegum og blómlegum
gróðri, að því verður naumast trúað
fyrr en þangað kemur. Það er hreinlega með ólíkindum. Þannig má
nefna hvannstóðið þar sem fyrrum
stóðu bæir – þar er hvönnin orðin
að mannhæðarháum skógi sem erfitt er að brjótast í gegnum.
Þeir sem hafa kynnst því af eigin
raun að ganga um Hornstrandafriðland koma aftur og aftur. Samt
er yfirleitt eins og þar séu helst
engir aðrir á ferð. Svæðið er geysistórt og alltaf má finna nýjar leiðir,
nýja áfangastaði, ár eftir ár.
Snjólínan liggur mjög lágt í
Hornstrandafriðlandi. Þess vegna
verður gróðurfarið einstakt – á
sama svæðinu eru strandjurtir, láglendisgróður og háfjallaplöntur
hvað innan um annað. Snjórinn
fellur jafnan á þíða jörð að hausti
og hlífir gróðrinum yfir veturinn.
Allt sumarið nýtur stöðugrar vökv-

unar frá bráðnandi fönnum hið
efra.
Strangar reglur gilda um mannaferðir, athafnir og umgengni í
Hornstrandafriðlandi. Markmið
þeirra er að hinni ósnortnu náttúru
verði ekki spillt. Hér í blaðinu er
auglýsing frá sýslumanni um þetta
efni. Hornstrandafriðland var
stofnað formlega fyrir rúmum aldarfjórðungi. Hins vegar hefur bílaog beitarfriðun í raun staðið miklu
lengur. Auk Hornstranda sjálfra
eru Aðalvík og norðurhluti Jökulfjarða innan friðlandsins.
Í Hornstrandafriðlandi eru náttúrufyrirbæri af hinu ólíkasta tagi.
Þar eru mikilfenglegustu strandbjörg landsins, mildar og mjúkar
sandstrendur, firðir og víkur, dalir
og fjöll. Selir eru á klöppum, hvalir
blása hið ytra. Frumbyggi Hornstranda í hópi spendýra, íslenska
tófan, verður oft á vegi ferðalanga,
jafnvel uppi á Straumnesfjalli,
hvað svo sem hún er að gera þar.
Og fuglategundirnar sem þarna
verpa eru milli þrjátíu og fjörutíu,
auk annarra sem eiga þar viðkomustað á lengri leið.
Komdu í Hornstrandafriðland,
taktu þér nokkra daga og kynnstu
kyrðinni og náttúrunni. Og þig
mun langa að koma aftur. Þetta
landsvæði mun taka vel á móti þér
á ný og sýna þér eitthvað nýtt í
hvert skipti sem þú kemur. En eitt

Frá Aðalvík.
er alltaf eins: Hvíldin sem felst í
því að vera utan þjónustusvæðis,
eins og það er kallað, utan við

streitu daglegs lífs, innan um
blómin og fuglana og horfa upp í
himininn þegar áfanga er náð.

leiðarlýsingar Gísla Hjartarsonar komnar út í einu riti

Aðalstræti 16 – Ísafirði
Sími4563041
Opið virka daga frá kl. 10-18
laugardaga frá kl. 11-14

Leiðsögn á gönguferðum um Hornstrandir

Einhverjar bestu leiðarlýsingar
um Hornstrandir sem birst hafa á
prenti fram til þessa eru greinar
Gísla Hjartarsonar á Ísafirði, sem
birtust í Ársritum Útivistar fyrir
allnokkrum árum. Alltaf hefur verið nokkuð spurt um þessar greinar
en flestum hefur þótt óaðgengilegt
að þurfa að kaupa fleiri bækur til
að komast yfir greinarnar.

Íslensk handunnin
gjafavara í miklu úrvali
– Miklu meira en þig grunar –
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Ársrit Útivistar 2001, sem kom
út í lok maí í vor, er helgað Hornströndum. Að mestu er ritið verk
Gísla Hjartarsonar á Ísafirði og
ávöxtur af áratuga starfi hans við
fararstjórn og leiðsögn um norðursvæði Vestfjarða og söfnun hvers
konar heimilda sem tengjast því.
Verulegur hluti af leiðarlýsingum
Gísla um Hornstrandir hefur áður

Hraðbankinn í Íslandsbanka
er opinn allan sólarhringinn!

19.4.2017, 10:55

birst í einstökum heftum af riti
Útivistar. Þær eru hér hins vegar á
einum stað í fyrsta sinn, fyrir utan
að Gísli hefur í vetur aukið, uppfært og betrumbætt allan textann.
Hluti af efninu er nýsaminn og
hefur ekki birst áður.
Gísli hefur til að bera þá tvo
meginkosti sem þarf til að vinna
verk af þessu tagi: Annars vegar
afburðaþekkingu á leiðum, örnefnum og sögu þessa landsvæðis og
hins vegar ritfærni í besta lagi til
að koma þeirri þekkingu á framfæri.
Ritið er afar mikilvægt framlag
til kynningar á ferðaleiðum um
óbyggðirnar norðan Djúps. Upplagið er stórt á íslenskan mælikvarða enda fá allir félagsmenn
Útivistar ársritið, auk þess sem
það verður til sölu fyrir aðra þá
sem stunda ferðalög um óbyggðir
Íslands. Mikill fjöldi ljósmynda
er í bókinni og á hverjum stað eru
viðeigandi hlutar úr nýju sérkorti
Landmælinga Íslands um Hornstrandir, sem út kom um síðustu
áramót.

Þemaferðir
um Vestfirði
Það er hægt að fara margar
yfirreiðir um Vestfirði og leggja
stund á eitt sérstakt viðfangsefni
í hverri ferð. Var ekki annars
einhver embættismaður í
Reykjavík, sem notaði sumarfríin sín í fjölda ára til að skoða
allar kirkjur á Íslandi og taka af
þeim myndir?
Sem dæmi um „þemu“ sem
taka mætti fyrir á ferð um Vestfirði mætti nefna heimsóknir í
hin fjölmörgu söfn á Vestfjörðum eða ferðir um söguslóðir í
fornritum, svo sem Gísla sögu
Súrssonar, Grettis sögu, Fóstbræðra sögu, Hávarðar sögu Ísfirðings og Sturlungu. Nóg er af
fjöllum á Vestfjörðum til að
ganga á og yrði það viðfangsefni
seint fullklárað. Náttúruskoðarar hefðu nóg við að vera, hvort
sem þeir einbeittu sér að fuglaskoðun eða jarðfræðinni og jarðsögunni eða gróðri jarðar.
Auðvelt er að sameina ólík
áhugamál, svo sem að fara í
hestaferðir til náttúruskoðunar,
en nokkrar hestaleigur eru á
Vestfjörðum. Golfarar gætu farið hring á öllum golfvöllum
Vestfjarða. Sérstæð hringferð
um Vestfirði gæti fólgist í því
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að fara í allar sundlaugar, gamlar og nýjar, úti og inni, enda má
þar finna marga og mjög ólíka
sundstaði, allt frá torflauginni
fornu í Reykjanesi (þar er mikilvægara að þvo sér vel eftir að
komið er upp úr heldur en áður
en farið er ofan í).
Nú mun að mestu aflagður sá
háttur frambjóðenda til Alþingis, að koma á hvern einasta
sveitabæ á Vestfjörðum og
drekka þar kaffi. Því valda
fremur breyttir samfélagshættir
heldur en þrálátar magabólgur
þingmanna vegna ofdrykkju á
kaffi. Kannski væri þetta samt
áhugaverður möguleiki fyrir þá
sem búnir eru að klífa öll fjöll,
fara hring (eftir hring) á öllum
golfvöllum, synda í öllum sundlaugum, koma í allar kirkjur,
vaða yfir allar ár, skoða öll söfn.

Djúpavík á Ströndum.

Einstakt hótel á einstökum stað á Ströndum

Eitthvert sérstæðasta hótel Íslands og þótt miklu víðar væri
leitað er Hótel Djúpavík á Ströndum. Og jafnvel þótt þetta einstæða
heilsárshótel (!) á þessum afskekkta stað væri alls ekki þarna,
þá væri staðurinn samt þess virði
að gera sér þangað ferð. Saga
Djúpavíkur er ævintýraleg. Á þessum stað var engin byggð þegar
síldarsöltun hófst þar undir lok
fyrri heimsstyrjaldarinnar og mikinn fjölda fólks dreif þangað til
vinnu víða af landinu. Bryggjur
voru gerðar og síldarplön, íbúðar-

hús og verslanir risu. En svo kom
kreppan mikla og skyndilega var
allt búið.
Um miðjan fjórða áratug nýliðinnar aldar var önnur atrenna gerð
að atvinnumálum á Djúpavík og
öllu stærri hinni fyrri. Þá var reist
þar risavaxin síldarverksmiðja,
stærsta steinsteypta hús sem byggt
hafði verið á landinu og búin hinum fullkomnustu tækjum til lýsisbræðslu og mjölvinnslu. Umsvifin
voru ævintýraleg. En svo hvarf
síldin og fólkið fór burt.
Eftir standa minnismerkin um
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þessi miklu umsvif, þar á meðal
verksmiðjan mikla, ógnvekjandi
og dularfull eins og í bók eftir
Enid Blyton. Og „Kvennabragginn“ svokallaði, sem hugsjónahjónin Eva Sigurbjörnsdóttir og
Ásbjörn Þorgilsson gerðu upp fyrir
hálfum öðrum áratug og breyttu í
hótel og reka enn.
Náttúrufegurðin á þessum slóðum er einstök og alltaf ný með
nýjum árstíma – vetur, sumar, vor
og haust. Djúpavík er sérlega
heppilegur staður til dvalar fyrir
skáld.

Í fótspor fyrri kynslóða á gamalli þjóðleið á Ströndum

Gengið fyrir Stiga

Ferðafólk!
Verið velkomin
til Súðavíkur

Við opnum snemma og
lokum seint alla daga
vikunnar
Fjölbreytt úrval af
matvörum og öðrum
neysluvörum

HAMRABORG EHF.

Leiðin fyrir Stiga er gömul þjóðleið milli Kollafjarðar og Bitrufjarðar á Ströndum, eftir fjörunni
milli bæjanna Broddadalsár og
Skriðinsennis. Vegfarendur nú á
dögum aka þjóðveginn yfir Bitruháls eða Ennisháls eins og hann er
yfirleitt kallaður, en ekki fyrir Ennishöfðann. Hægt er að ganga í
hvora áttina sem er, en gera þarf
ráðstafanir til að nálgast farartækið
aftur ef menn vilja komast hjá því
að rölta sömu leið til baka. Einnig
er hægt að láta nægja að ganga út
að klettinum Stiga og síðan til
baka. Leiðin er falleg, menn eru á
þjóðsagnaslóðum og hluti göngunnar er um friðlýsta og stórbrotna
náttúru.
Ef gengið er frá Broddadalsá
tekur Langavík við fyrir utan Klifið og er gengið um hana góða
stund. Síðan taka við Sýruvík og
Ólafsvík. Sagt er að Fellskirkja í
Kollafirði, sem helguð var Ólafi
helga Noregskonungi í kaþólskri
tíð, hafi átt allan reka í Ólafsvík
fyrr á öldum. Í kirkjunni var líkneski af konunginum varðveitt
fram á 19. öld og sögn um að það
hefði rekið á land. Vel má hugsa
sér að það hafi rekið í Ólafsvík.

Normandí í Frakklandi, er í sumar
með ljósmyndasýningu í nýrri sýningarálmu safnsins. Þetta eru um
70 landslags- og mannlífsmyndir
sem François hefur tekið á ferðum
sínum um Ísland frá 1997. François hefur einstaklega næmt auga
fyrir litum og formum í landslagi
Íslands, sem hann hefur tekið
ástfóstri við.

D

býður ykkur velkomin.
Gisting, veitingar, gönguleiðir,
bátaleiga og kajakleiga.
Sími 451 4037 • Fax 451 4035
http://www.djupavik.com

Sími 456 3868 – Símbréf 456 4075
Farsími 899 0742
Netfang: gistias@snerpa.is
Veffang: www.randburg.com/is/aslaug.html
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Örninn og barnið
Eftir að kemur fyrir Stiga sést
inn á Heggstaðanes og inn Miðfjörð og Hrútafjörð. Beint á móti
er Vatnsnesið og utar er Tröllaskaginn. Skagaströnd er í sjónlínu,
einnig Hvammstangi við Miðfjörð. Frá Stigakletti tekur við
ógreiðfær urð sem gengur næstum
í sjó fram. Heitir hún Tólfmannaurð, enda segir sagan að þar hafi
12 bændur farist er skriða hljóp úr
fjallinu. Í klettunum efst í fjallinu
er Arnarstapi – þar var fyrrum

– eitt yfirgripsmesta safn landsins og gerólíkt öllum öðrum

Hótel
júpavík

og Faktorshúsið í Hæstakaupstað

Úr Ólafsvík koma menn í Stigavík, en norðan til í henni eru klettarnir Broddar, sem bæirnir
Broddanes og Broddadalsá eru
kenndir við. Þar við sérkennilega
klettana segir sagan að sé dys
Brodda gamla sem hafi verið landnámsmaður og sér glöggt móta
fyrir haugnum. Að sögn er þar
fólginn mikill fjársjóður og
ógrynni af gulli, sem þó er erfiðleikum bundið að nálgast. Broddi
gamli lagði það á fyrir dauða sinn
að til að hægt væri að nálgast
gersemarnar þyrfti óspjölluð mey
að dvelja á dysinni dimma haustnótt með óskírt ungabarn með sér.
Þetta hefur aldrei verið reynt, en
seint á 19. öld reyndi förumaðurinn
og þjóðsagnasafnarinn Tómas víðförli að grafa í dysina. Hann varð
aldrei samur eftir
Í sunnanverðri Stigavíkinni þarf
að gæta sjávarfalla er fjaran er
gengin, en fullhraustir geta klöngrast eftir ógreiðfærri skriðu fyrir
ofan víkina. Þar rís Stigaklettur
undir Ennishöfða og var fyrrum
einstigi þarna um. Á öldum áður

var gangandi fólki vandkvæðum
bundið að fara þessa leið og ófært
hestum, því við Stigaklett fellur
sjór að bergi við flóð. Einstigið
var svo breikkað og gert fært hestum seint á síðustu öld og haldið
við fram á miðja þessa. Hald
manna er að snemma á öldum hafi
verið gerður timburstigi við klettinn svo fólk mætti komast yfir og
hann fengið nafn sitt af því mannanna verki. Önnur skýring á þessari
nafngift gæti falist í náttúrulegum
þrepum í brekkunni upp á Stigaklett. Landamerki milli Broddadalsár og Skriðinsennis er um
Stigavíkurgjá og Stigaklett.

Minja- og flugminjasafn Egils Ólafssonar

HAFNARSTRÆTI 7 • ÍSAFIRÐI • SÍMI 456 3166

Gistiheimili Áslaugar

Fjársjóðurinn
enn ófundinn

Sögufélag Barðastrandarsýslna

Úr Minja- og flugminjasafni Egils Ólafssonar.
Auk þess sem safnið að Hnjóti
verður opið kl. 10-18 alla daga í
sumar fram til 15. september (og á
öðrum tímum eftir samkomulagi)
verður þar sumardagskrá með fjölbreyttu sniði.
François Hervieu, sem er frá

Á Jónsmessunni (24. júní) er
áformaður stofnfundur að sögufélagi Barðastrandarsýslna. Eitt af
helstu markmiðum félagsins er að
standa að söfnun og skráningu
þjóðháttalýsinga úr Barðastrandarsýslum. Önnur markmið eru að
vekja áhuga héraðsbúa á þjóðlegum fræðum, á sögu og minjum
héraðsins og hvetja yfirvöld og
almenning til að varðveita gamla
muni, skjöl, mannvirki og annað
sem kann að hafa sögulegt gildi
fyrir héraðið.

Samtíð og framtíð
Á íslenska safnadaginn stendur
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til að innsigla kistil sem geymir
ritsmíðar skólabarna héraðsins
aldamótaárin 2000 og 2001. Börnin hafa á síðasta skólaári verið að
skrifa hugleiðingar sínar um samtímann og framtíðina eftir 50 ár.
Eftir að kistillinn hefur verið
innsiglaður verður hann varðveittur í safninu og ekki opnaður aftur
fyrr en að 50 árum liðnum. Það
var forseti Íslands, herra Ólafur
Ragnar Grímsson, sem lagði grunn
að þessu verkefni þegar hann vígði
Flugminjasafnið og opnaði nýju
sýningarálmuna við safnið 26.
ágúst á síðasta ári.

Munir Gísla á Uppsölum
Kaffitería er í safninu þar sem
gestir geta gætt sér á vestfirsku
kaffibrauði á milli þess sem þeir
skoða eitt yfirgripsmesta safn
landsins. Jafnframt er minjagripaverslun í safninu þar sem boðið er
upp á fjölbreyttan varning og póstkort. Í safninu hefur síðan verið
sett upp fyrirlestraraðstaða þar sem
hægt er að horfa á lifandi myndir
innan um muni Gísla á Uppsölum,
sem Ómar Ragnarsson gerði
ódauðlegan.

Frá Strandasýslu.
arnarhreiður og er sögn um að 1877. Þá drukknuðu í góðu veðri,
örninn þar hafi eitt sinn rænt ung- rétt við land, báðir bændurnir á
bænum, annar með konu sinni, og
barni á Skriðinsenni.
fleira af heimilisfólkinu. Frá þessum hörmungaratburði er sagt í
Tár heimasætunnar
Eftir að Tólfmannaurð sleppir Gömlum glæðum, minningum
er komið að Þröskuldavík og síðan Guðbjargar Jónsdóttur frá BroddaSandvík. Rekafjörur eru þarna nesi.
miklar. Brátt blasir við allhár þverhníptur hamar, Kýrhamar, sem
Guðmundur biskup góði vígði að
hluta á sínum tíma. Nyrðri hlutinn,
sem er aðskilinn með sprungu, er
óvígður. Tveir klettar niður af
hamrinum nefnast Karl og Kerling.
Niður Kýrhamar fellur lítil lind
og segir þjóðsagan að hún hafi
sprottið fram þegar Guðmundur
vígði bergið. Í annarri sögu þar
sem biskupinn kemur hvergi við
sögu segir að í Kýrhamri hafi búið
óttalegt hamratröll sem rændi
heimasætu á nálægum bæ og gerði
að konu sinni. Uppsprettan sé tár
hennar yfir örlögum sínum.
Þegar kemur nær bænum á
Skriðinsenni rifjast upp skelfilegt
sjóslys sem þar varð 1. desember
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Ennismóri
Skriðinsenni hefur mjög lengi
verið í eign sömu ættar. Nú á
dögum er oft talað um Ennisætt
og er þá átt við afkomendur Lýðs
Jónssonar hreppstjóra sem bjó á
Enni og Önnu konu hans.
Ekki hafa allir fylgifiskar þeirrar
ættar átt upp á pallborðið hjá
mönnum, en draugurinn Ennismóri fylgir enn í dag nokkrum
einstaklingum í ættinni og er
stundum á sveimi í utanverðri
Bitru. Þykjast margir núlifandi
Strandamenn hafa orðið fyrir
hrekkjum Móra á þessu svæði.
Hefur hann jafnvel fiktað við rafkerfi í bílum og fleira álíka tæknilegt en slíkt er fátítt meðal drauga.

Drangajökull
Drangajökull er fimmti stærsti
jökullinn á Íslandi, um 200 ferkílómetrar – vissirðu það? Og
hann er jafnfram einn hinn sérstæðasti. Þar verða stundum stórbrotin framhlaup, þegar skriðjökultungur brölta fram með
ógnarkrafti, krosssprungnar og
ægilegar.
Drangajökull dregur nafn af

hinni stórfenglegu hamrasmíð,
dröngunum í Drangaskörðum á
Ströndum. Tvö af jökulskerjunum
(núnatökkunum) á Drangajökli eru
alþekkt úr Áföngum Jóns Helgasonar – Hljóðabunga og Hrolleifsborg.
Á fyrri tímum voru alfaraleiðir
yfir Drangajökul. Frægar eru ferðir
bænda við Djúp sem sóttu rekavið
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á Strandir og drógu á hestum
yfir jökul. Á síðustu árum eru
ferðir á Drangajökul á jeppum
og vélsleðum vinsælar. Þar var
t.d. mikill fjöldi slíkra farartækja um páskana í vor – undir
vökulu eftirliti laganna varða,
sem voru bæði með áfengismæla og alls konar búnað til
skyndihjálpar og björgunar.

Nokkrar
Hvað
er
„fjölskylduvegalengdir
væn ferðaþjónusta“?
Nýsköpunarverkefni í íslenskri ferðaþjónustu

Reykjavík - Hólmavík
Reykjavík - Ísafjörður
- um Bröttubrekku og Barðaströnd
- um Steingrímsfjarðarheiði
Reykjavík - Bjarkalundur
Reykjavík - Patreksfjörður

273 km

457
496
215
403

km
km
km
km

Frá Hólmavík
Árnes í Trékyllisvík
Bjarkalundur
- um Tröllatunguheiði
Brú í Hrútafirði
Djúpavík
Drangsnes
Ísafjörður
Laugarhóll í Bjarnarfirði

101 km
50 km
115 km
74 km
37 km
224 km
30 km

Frá Ísafirði
Arnardalur
Bíldudalur
Bjarkalundur
- um Barðaströnd
- um Ísafjarðardjúp
Bolungarvík
Bæir á Snæfjallaströnd
Djúpmannabúð í Mjóafirði
Flateyri
Flókalundur
Hnífsdalur
Hólmavík
Hvítanes við Djúp
Melgraseyri
Núpur í Dýrafirði
Patreksfjörður
- um Barðaströnd
- um Bíldudal
Reykjanes við Djúp
Suðureyri
Súðavík
Vatnsfjörður við Djúp
Þingeyri

13 km
144 km
242 km
226 km
15 km
216 km
135 km
26 km
116 km
4 km
224 km
74 km
195 km
38 km
178 km
172 km
172 km
23 km
22 km
164 km
48 km

Frá Bjarkalundi
Búðardalur
Bæir á Snæfjallaströnd
Djúpmannabúð í Mjóafirði
Flókalundur
Hólmavík
- um Tröllatunguheiði
Ísafjörður
- um Barðaströnd
- um Ísafjarðardjúp
Króksfjarðarnes
Patreksfjörður
Reykhólar
Skriðuland í Saurbæ
Vatnsfjörður við Djúp

61 km
88 km
93 km
126 km
50 km
242 km
226 km
17 km
188 km
15 km
26 km
102 km

Frá Patreksfirði
Bíldudalur
Bjarkalundur
Breiðavík
Flókalundur
- um Barðaströnd
- um Bíldudal
Flugvöllur á Sandodda
Hnjótur í Örlygshöfn
Ísafjörður
- um Barðaströnd
- um Bíldudal
Látrabjarg
Saurbær á Rauðasandi
Tálknafjörður
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Rakel Pálsdóttir, meistaraprófsnemi í þjóðfræði, vinnur í sumar
við að fjalla um, skýra og skilgreina hugtakið „fjölskylduvæn
ferðaþjónusta“. Sögusmiðjan á
Ströndum hlaut styrk úr Nýsköpunarsjóði námsmanna til að ráða
háskólastúdent í sumarstarf til
þessa verkefnis. Til að útfæra það
í raunverulegum aðstæðum er
Kirkjubólshreppur tekinn sem
dæmi, en hann er í miðri Strandasýslu, rétt sunnan við Hólmavík.
Þannig verður hugmyndin útfærð fyrir afmarkað svæði, lítið
og viðráðanlegt en síðan getur sú

vinna orðið módel fyrir önnur
svæði og sveitarfélög hérlendis.
Lítið sem ekkert hefur verið
fjallað fræðilega hér á landi um
„fjölskylduvæna ferðaþjónustu“.
Jafnframt þessu er ætlunin að gera
úttekt á möguleikum á rekstri sérstaks fyrirtækis, sem einbeitir sér
að margvíslegri fjölskylduvænni
afþreyingu. Miðað er við að
fyrirtækið hefði aðsetur á svipuðum slóðum, á Hólmavík eða í
Kirkjubólshreppi.
Hlutverk Rakelar er að safna
saman og vinna úr heimildum og
fræðiritum um fjölskylduvæna

ferðaþjónustu með aðferðum félags- og hugvísinda. Við hugmyndavinnu og úrvinnslu er ætlast
til að hún setji fram raunhæfar
tillögur í takt við það svæði sem
er tekið sem dæmi við rannsóknina. Um leið er ætlast til þess að
tillögurnar séu líklegar til að skila
íbúum beinum hagnaði og hafi
jákvæðar afleiðingar á mannlíf og
menningu á svæðinu.
Sögusmiðjan hefur samráð og
samvinnu við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Ferðaþjónustuna
Kirkjuból vegna hugmyndavinnunar.

Íþróttamiðstöðin
Árbær Bolungarvík
sími
sími 456
456 7381
7381

Opnunartímar sundlaugar og íþróttasalar er sem hér segir frá 1. júní
Mánudagar kl. 08:00-11:00
og kl. 13:00-20:45
Þriðjudagar kl. 13:00-20:45
Miðvikudagar kl. 08:00-11:00
og kl. 13:00-20:45
Fimmtudagar kl. 13:00-20:45
Föstudagar kl. 13:00-20:45
Laugardagar kl. 10:00-17:45
Sunnudagar kl. 10:00-18:45

Ath! Flautað er
upp úr sundlaug
15 mín. eftir
auglýstan
lokunartíma

Ath! Íþróttasalur er opinn virka daga til kl. 22:00.
Á föstudögum kl. 13:00-18:00 er heimilt að vera
með sundlaugarleikföng. Þreksalurinn er opinn
á opnunartíma sundlaugar.

Saunabað
Fimmtudagar
Fimmtudagar kl.
kl. 17:00-20:45
17:00-20:45 Konur
Konur
Föstudagar
Föstudagar kl.
kl. 17:00-20:45
17:00-20:45 Karlar
Karlar
Laugardagar
Laugardagar kl.
kl. 13:00-15:30
13:00-15:30 Konur
Konur
Laugardagar
Laugardagar kl.
kl. 15:30-17:45
15:30-17:45 Karlar
Karlar

Ljósalampar
Leigutími er
sá sami og
opnunartími
sundlaugar

Á sunnudögum verður sundlaugin sérstaklega
upphituð fyrir ungabörn og ,,kulsækið fólk"
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Veðursæld og náttúrufegurð inni á miðjum Vestfjarðakjálkanum

Stórhýsin í Reykjanesi við
Djúp hafa skipt um hlutverk
Í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp
eru geysimiklar skólabyggingar.
Þar var héraðsskóli og barnaskóli
um áratugaskeið en ekkert skólahald hefur verið þar um nokkurt
árabil. Nú er þar í staðinn rekin
ferðaþjónusta árið um kring. Nýjasta skólaálman í Reykjanesi er
ekki nema um tuttugu ára gömul
og sýnir það hversu fljótt tímarnir
breytast.
En flest annað er óbreytt í
Reykjanesi. Staðurinn er mjög
miðsvæðis inni á Vestfjarðakjálkanum og það hefur í för með sér að
veðurfar er þar mun sólríkara og
þurrviðrasamara á sumrum en utar.
Afleggjarinn að Reykjanesi er um
17 kílómetrar frá aðalveginum yfir
Eyrarfjall í Djúpi en um fjórir
kílómetrar frá hringveginum fyrir
Vatnsfjarðarnes. Í Reykjanesi er
bæði bryggja og flugbraut.
Náttúrufar er afar fjölbreytt í
Reykjanesi. Nesið sjálft er langt
og mjótt á milli Reykjarfjarðar og
Ísafjarðar í Djúpi en byggingarnar
standa fremst á nesinu og því er
sjórinn á þrjá vegu. Snæfjallaströndin blasir við handan Djúpsins, Langadalsströnd handan Ísa-

fjarðar og Borgarey er ekki langt
undan. Jarðhiti er mikill í Reykjanesi, jafnvel undir skólabyggingunum þannig að gólfin í kjöllurum
eru heit og þarf þar ekki aðra kyndingu. Auk hveranna á þurru landi
eru heitar uppsprettur frammi í
sjó og koma sumar þeirra upp á
fjöru. Fuglalíf er ríkulegt í Reykjanesi og selir eru þar oft á fjörum.
Fjölbreyttar gönguleiðir eru í
Reykjanesi og þar eru miklar og
góðar örnefnamerkingar.
Sundlaugin í Reykjanesi er hin
stærsta á Vestfjörðum eða 50 x
12,5 m útisundlaug. Í henni er að
sjálfsögðu sjálfrennandi heitt vatn
úr jörðu en umhverfis mestan hluta
laugarinnar er góð skjólgirðing.
Þá er nýr sólpallur við laugina,
nýtt gufubað og sturta ásamt
bekkjum sem þægilegt er að sitja
á niðri í vatninu. Búningsklefar
eru rétt við laugina með góðum
sturtum. Sundlaugin er alltaf vel
heit og segja má að vegna hennar
telji þeir ferðalangar sem þangað
koma Reykjanes vera einn áhrifaríkasta hvíldarstað á Vestfjörðum,
þar sem þreytan og stressið hverfur
í heita vatninu og hreina loftinu.

Húsakynni Ferðaþjónustunnar í
Reykjanesi eru mjög rúmgóð og
oft eru haldin mjög fjölmenn ættarmót í Reykjanesi. Veitingasalurinn
rúmar 80-120 manns í sæti og er
opinn alla daga. Þar er rúmgóð
setustofa með sjónvarpi og aðstaða
fyrir gesti til að komast í tölvu og
kíkja í póstinn sinn eða senda
tölvupóst. Einnig geta gestir unnið
á tölvu og sett á disklinga eða
geisladiska með geislaskrifari er
til reiðu.
Í austurálmunni er mjög góð
aðstaða fyrir ráðstefnur og fundi.

Á efri hæðinni er salur 7 x 17 m
salur sem hentar vel fyrir fyrirlestra og stóra fundi og tvær 7 x 8
m stofur. Á neðri hæð er einn stór
9 x 17 m salur en í gistiálmu eru
tvær 8 x 17 m stofur ásamt matsal.
Í öllu húsinu er mjög gott sjálfvirkt
brunavarnakerfi sem fer í gang
við óeðlilegan reyk eða mikinn
hita hvar sem er í húsinu og er
hægt að staðsetja þann stað um
leið og kerfið fer í gang. Aðstaða
er fyrir inniíþróttir í 120 fermetra
leikfimisal sem er rétt við aðalhúsin. Einnig er fótboltavöllur í

Reykjanesi.
Mjög góðar vegamerkingar fyrir
Reykjanes eru við vegamót í
Mjóafirði og í Ísafirði. Til Hólmavíkur eru um 90 km en um 170 km
til Isafjarðar. Bensín og olíusala
er í Reykjanesi. Ferðaþjónustan í
Reykjanesi er opin allan ársins
hring og hægt er að fá gistingu í
uppbúnum rúmum eða svefnpokaplássi. Rúmgóð tjaldstæði eru rétt
við húsin. Þar hefur verið komið
fyrir snyrtiaðstöðu með rennandi
vatni og salernum.

Gallerí Slunkaríki á Ísafirði
Sýningarsalurinn Slunkaríki
(Gallerí Slunkaríki) við Aðalstræti
á Ísafirði er einn minnsti en jafnframt einn virtasti myndlistarsalur
landsins. Þar hafa verið samfelldar
myndlistarsýningar um rúmlega
aldarfjórðungs skeið og margir af
þekktustu listamönnum þjóðarinn-

ar sýnt þar verk sín, auk þess sem
fjöldi erlenda listamanna hafa
haldið þar sýningar. Það hefur
sannast á Slunkaríki, að metnaður
og virðing eru ekki alltaf í réttu
hlutfalli við stærðina eða hinar
ytri umbúðir.
Slunkaríki ber nafn húss sem á

sínum tíma stóð í hlíðinni rétt
ofan og utan við byggðina á
Ísafirði. Þar bjó heimspekingurinn
og skáldið Sólon Guðmundsson,
maður sem fór sínar eigin leiðir í
tilverunni og var stundum álitamál
hvort hann var þessa heims eða
annars.

Friðsæld og fjölbreytni
Bolungarvík er lítill og friðsæll
kaupstaður nyrst við vestanvert
Ísafjarðardjúp. Þar er vel tekið á
móti ferðafólki til lengri eða
skemmri dvalar. Í bænum er lítið
gistiheimili og sumarhús og gott
tjaldsvæði í skjóli íþróttahúss og
sundlaugar. Þaðan er örstutt í
verslanir og á opinn leikvöll.
Sundlaugin er notaleg innilaug
með skjólgóðu útivistarsvæði, þar
sem eru tveir heitir pottar, barnapollur og sólbekkir. Einnig er þar
hægt að bregða sér í þrektæki,
ljósalampa og sánabað.
Rétt fyrir utan bæinn, í mynni
Syðridals er golfvöllur með níu
holum. Í Syðridal er allstórt vatn,
Miðdalsvatn eða Syðridalsvatn, og
rennur úr því áin Ósá til sjávar.
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Ágæt silungsveiði er bæði í ánni
og vatninu og töluverð von er einnig á því að setja í lax í ánni.
Gönguleiðir eru fjölmargar í nágrenni Bolungarvíkur. Fyrir þá
sem leggja ekki í hefðbundnar
fjallgöngur er tilvalið að ganga
upp veginn sem liggur upp á Bolafjall og var gerður vegna ratsjárstöðvarinnar sem það er. Þaðan er
geysilega gott og ógleymanlegt
útsýni inn Ísafjarðardjúp og norður
í Jökulfirði. Einnig er tilvalið að
ganga eða aka leiðina til Skálavíkur, þar sem áður var blómleg
byggð fyrir opnu úthafi. Nú er þar
einungis sumarbyggð.
Hestaleigan Hraun býður bæði
syttri og lengri hestaferðir frá Bolungarvík.
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Í Bolungarvík eru tvö söfn og
bæði stórmerk, hvort á sinn hátt. Í
miðjum bænum er Náttúrugripasafn Vestfjarða, þar sem meðal
annars getur að líta uppstoppaðan
hvítabjörninn fræga sem skipverjar á Guðnýju ÍS veiddu fyrir
nokkrum árum með umdeildum
hætti. Um 3-4 km utan við bæinn,
á leiðinni til Ísafjarðar, er minjasafnið Ósvör. Þar er verbúð að
fyrri tíðar hætti með öllum búnaði,
fiskreitar, hjallar og trönur með
fiski. Í vörinni er ferðbúinn sexæringur og gangspil. Ósvör er einhver vinsælasti og fjölsóttasti viðkomustaður ferðamanna á Vestfjörðum. Nánar er sagt frá Ósvör á
öðrum stað hér í blaðinu meðal
annars á bls. 3

Sólbakki í Önundarfirði.

Sólbakka- og Sandshátíð haldin í fyrsta sinn

Óshlíðarhlaupið haldið
í níunda sinn í sumar

Hið árlega Óshlíðarhlaup nýtur
sívaxandi vinsælda og verður haldið í níunda sinn laugardaginn 30.
júní í sumar. Hlaupið verður að
venju hálfmaraþon (21 km), 10
km og 4 km en að þessu sinni gefst
einnig kostur á því að fara hálfmaraþonið og 10 kílómetrana á
hjólaskíðum.
Í hálfmaraþoni er ræst í Bol-

ungarvík og hlaupið um Óshlíð,
Hnífsdal og Eyrarhlíð til Ísafjarðar, áfram inn eftir Skutulsfjarðarbraut og síðan til baka að Silfurtorgi á Ísafirði. Hlaupaleiðin er
mjög fjölbreytt og skemmtileg og
ekki spillir að hún er líka ægifögur.
Á næsta ári verður Óshlíðarhlaup hluti af Íslandsmóti. Það er
því tilvalið að koma og kynnast

aðstæðum og hlaupa æfingahlaup
í sumar. Sérstök heimasíða Óshlíðarhlaupsins er www.swim.is/
hlaup/ og þar er hægt að fá nánari
upplýsingar og skrá sig í hlaupið.

Mikið verður um dýrðir í Önundarfirði um verslunarmannahelgina sumarið 2001. Þá munu
Önfirðingafélagið og Ingjaldur,
vinafélag Ingjaldssands, taka
höndum saman um að halda
veglega hátíð undir nafninu
Sólbakka- og Sandshátíð.
Glæsileg og fjölbreytt dagskrá verður fyrir alla fjölskylduna, bæði á Flateyri og á Ingjaldssandi og verða fjölbreyttir
viðburðir á báðum stöðum.
Einnig verður mikið um að
vera á Ingjaldssandi um Jónsmessuna í sumar. Þá munu tugir
hestamanna og annarra gesta

fjölmenna á Sandinn til skemmta sér og öðrum. Dagskrá Jónsmessuhátíðar er mjög fjölbreytt
og má kynna sér hana nánar í
netfréttablaðinu Ingjaldsfréttum (www.ingjaldur.is)
Þess má geta, að líklega eru
Ingjaldsfréttir eitthvert öflugasta héraðsnetfréttablað veraldar, ef miðað er við fjölda þeirra
sem búsettir eru í viðkomandi
héraði (í þessu tilviki fjórir).
En á Ingjaldssandi gildir eins
og víðar: Því færri sem eru eftir
heima, þeim mun fleiri eru
fluttir burt en hugsa jafnan til
gömlu ættarslóðanna.

Göngukort og leiðarlýsingar fyrir alla
Ferðamálasamtök Vestfjarða
hafa gefið út fjölda göngukorta
með leiðarlýsingum um heppilegar og skemmtilegar gönguleiðir

víða á Vestfjörðum.
Þar eiga allir að finna gönguleiðir við sitt hæfi, stuttar og langar, auðveldar og erfiðar, fyrir unga

og gamla. Og alltaf er þessum
kortum að fjölga. Kortin og allar
nánari upplýsingar fást á upplýsingamiðstöðvum á Vestfjörðum.

Svæðisleiðsögumenn
Á Vestfjörðum eru allmargir
svæðisleiðsögumenn, sem bæði
hafa mikla reynslu í leiðsögn um
ákveðin svæði og sérþekkingu á
þeim og hafa auk þess stundað

nám og lokið prófum í svæðisleiðsögn.
Þeir sem vilja fá slíka leiðsögumenn til fylgdar með stærri eða
smærri hópum, innlendum eða er-

lendum, geta fengið nánari upplýsingar á upplýsingamiðstöðvum
á Vestfjörðum og látið þær hafa
milligöngu um útvegun leiðsögumanns

Velkomin til
Hólmavíkur
Gisting á nýju tjaldstæði með leiktækjum úr rekaviði. Þaðan er upplagt að fara í
dagsferðir norður Strandir, vestur í Djúp eða suður að Breiðafirði. Njótið útivistar á
golfvellinum, í fjörunni eða á merktum göngustígum. Skreppið á hestbak eða rennið
fyrir lax. En umfram allt: Njótið þess að vera til í kvöldkyrrðinni. Það kostar ekkert.
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Vestfirðir – óskasvæði kajakræðara
Langar þig að læra á kajak? Eða
ertu þaulreyndur ræðari sem langar
að prófa eitthvað nýtt og spennandi? Komdu þá vestur.
Vestfirðir eru smátt og smátt að
verða „Mekka“ kajakræðara á Íslandi. Þar eru sumir af bestu ræðurum og kajakkennurum landsins.
Þangað koma reyndir kajakræðarar
til að ferðast um fjölbreyttara
svæði en þeim gefst annars staðar
kostur á. Og þangað koma óreyndir
kajakræðarar til að læra listina og
allt sem kajakróðri og kajakferðum
viðkemur. Þar má nefna, að maður
sem var að koma á fót kajakaleigu
í öðrum landshluta í vor kom til
Ísafjarðar „til að læra hjá besta
kennaranum á landinu“ eins og
hann orðaði það sjálfur.
Ísafjarðardjúp og Jökulfirðir eru
óskaland (eða óskasjór) kajakmanna. Þar eru leiðir og áfangastaðir við allra hæfi. Þaulvanir
ræðarar og útivistarmenn láta sér
þau svæði hins vegar ekki alltaf
nægja, heldur róa þeir norður fyrir
Hornstrandir og damla árinni á
lygnum sjó undir stórbrotnustu

standbjörgum landsins, Hornbjargi
og Hælavíkurbjargi, á meðan himinninn logar í miðnætursólarbáli

norðurslóða.
Þeir sem vilja komast í samband
við vestfirska kajakræðara, kenn-

ara og leiðsögumenn og vita
meira um þá fjölbreyttu og
spennandi möguleika sem bjóð-

ast, ættu endilega að hafa samband
við upplýsingamiðstöðvar ferðamála eða Vesturferðir á Ísafirði.

Er Króksfjarðarnes ekki þorp?
Margir halda að Króksfjarðarnes í Reykhólahreppi (í Geiradalshreppi áður en hreppar voru sameinaðir) sé þorp eða þéttbýli en
svo er ekki. Á opinberum kortum
hefur staðurinn löngum verið
merktur sem þorp. Fyrir meira en
hundrað árum var löggiltur verslunarstaður í Króksfjarðarnesi en
ekki reis þar upp þorp.
Rétt við þjóðveginn hefur mjög
lengi verið kaupfélag og pósthús
og bankaafgreiðsla fyrir sveitirnar
í kring. Miklu neðar á nesinu var
félagsheimilið Vogaland byggt
fyrir nærri hálfri öld og þar hefur

kaupfélagið líka verið með sláturhús.
Ef þú ætlar að senda bréf að
Reykhólum, þá er póstáritunin 380
Króksfjarðarnes. Ef barn sem á
heima við Hellisbraut á Reykhólum sendir bréf ásamt heimilisfangi
og póstnúmeri í einhvern þátt í
útvarpinu, þá segir útvarpið að
barnið eigi heima á Króksfjarðarnesi. Þó er vegalengdin milli Reykhóla og Króksfjarðarness yfir þrjátíu kílómetrar.
Í stuttu máli: Ekki er neitt þorp
eða þéttbýli í Króksfjarðarnesi og
hefur aldrei verið.

Ráðstefnubærinn Ísafjörður
Ísafjörður hefur allt til að bera
til ráðstefnuhalds: Fullkomna
fundarsali af öllum stærðum, mikið og gott gistirými og fjölbreytta
veitingastaði. Og ekki síst nægilega afþreyingu milli funda og
reyndar allan fundartímann fyrir
makana sem koma með vestur.
Mikill fjöldi af ráðstefnum,
fundum og þingum af öllu tagi
hefur verið haldinn á Ísafirði á
undanförnum árum. Fundir eru
einkum haldnir í sölum Hótels
Ísafjarðar, í geysistórum fundarsal
á efstu hæð Stjórnsýsluhússins,
en þann sal má hólfa niður að
vild, og í nýjum og sérútbúnum
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ráðstefnusal í Menntaskólanum á
Ísafirði. Að sjálfsögðu er fjarfundabúnaður til staðar.
Þegar makar koma með eru
skipulagðar dagskrár fyrir þá að
vild. Til dæmis er farið á Náttúrugripasafnið í Bolungarvík og út í
Ósvör, til Súðavíkur og Súgandafjarðar, Flateyrar eða Þingeyrar,
og oft er skroppið út í Vigur.

Marsellíus Sveinbjörnsson á Ísafirði ritar í gestabókina í Naustahvilft.

Fangamörk á hvolfi í Naustahvilft við Skutulsfjörð

Gönguferðir og gestabækur
Um árabil hefur gestabók verið komið fyrir á hverju vori
uppi í Naustahvilft í Skutulsfirði. Gangan þangað upp er
flestum auðveld – spurningin
er bara að hver og einn taki
þann tíma sem hann þarf til að
labba upp. Sumir fara þangað
einu sinni á sumri, blása svolítið
á leiðinni en njóta þess að horfa
niður á kaupstaðinn á Ísafirði á
meðan þeir kasta mæðinni áður
en þeir skrifa nafnið sitt í bókina. Aðrir hlaupa þangað upp
nærfellt á hverjum einasta degi

frá vori og fram í fyrstu snjóa.
Naustahvilft er í fjallinu á móti
Ísafjarðarkaupstað handan fjarðarins, beint upp af ytri enda flugbrautarinnar á Ísafjarðarflugvelli.
Lagt er af stað í gönguna nánast
frá þeim stað þar sem Kirkjubólsfeðgar voru brenndir á báli fyrir
galdra árið 1656. Uppi á blábrúninni er geysimikið bjarg með höggnum fangamörkum tveggja af
kunnustu borgurum Ísafjarðar fyrir
hundrað árum eða svo. En fangamörkin eru á hvolfi. Ástæðan er
sú, að í Dalvíkurskjálftanum fræga
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árið 1934 valt bjargið hálfa veltu
og munaði ekki nema hársbreidd að það húrraði alla leið
niður.
En Naustahvilftin er ekki eini
staðurinn í gönguferðum á Vestfjörðum þar sem hægt er að
kvitta fyrir komuna. Nú eru
komin út ný gönguleiðakort
fyrir ýmsar miserfiðar gönguleiðir í nágrenni Ísafjarðar. Í
tengslum við þau hefur verið
komið upp skiltum og gestabókum á nokkrum völdum stöðum
og fleiri eru á leiðinni.

Bjarkalundur við Berufjörð og svæðið þar í kring
leggjarinn til Reykhóla, sem liggur
m.a. um hina blómfögru Barmahlíð („Hlíðin mín fríða“). Rétt hjá
Bjarkalundi er Berufjarðarvatn, en
úr því rennur Alifiskalækur út í
Þorskafjörð. Nafn þessa lækjar er

Hótel Bjarkalundur í Reykhólasveit stendur rétt við þjóðveginn
vestur á firði, á eiðinu milli Berufjarðar og Þorskafjarðar. Frá
Bjarkalundi er „stutt í allar áttir“
og fjölmargar gönguleiðir við allra

Bolungarvíkurkaupstaður
Ráðhúsinu við Aðalstræti

Bolungarvíkurkaupstaður býður ferðamenn
velkomna í verbúðina Ósvör við Bolungarvík.
Umsjónar- og leiðsögumaður með safninu
er Geir Guðmundsson í síma 456 7172.
Þá minnum við á fagra leið um Syðridal og
Skálavík vestan við Bolungarvík.

Velkomin til Tálknafjarðar

Vatnsrennibraut og vaðlaug fyrir krakka
Upplýsingamiðstöð á staðnum.
Tjaldstæðið á Tálknafirði er á kyrrlátum stað við
glæsilega 25 metra útisundlaug, og býður upp á:
• Aðgang að inni- og útisalernum.
• Aðstöðu fyrir húsbíla.
• Aðgang að þvottavél.
• Heitt og kalt vatn utan- og innanhúss.
• Leiktæki.
• Umhverfi, sem býður upp á lengri og skemmri
gönguferðir um fjöll og fjörur og allt þar á
milli.
• Svefnpokagistingu með aðgangi að eldhúsi.

Tálknafjörður
– góður heim að sækja á leið um Vestfirði

Gistihús og veitingastaður
í Vatnsfirði
• Bensínstöð á staðnum

Flókalundur
Vatnsfirði

Símar 456 2011
& 855 3179 – Fax 456 2053
veffang: saevarp@mmedia.is
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þekkt úr íslenskum fornritum og
fyrsti vitnisburður um fiskirækt á
Íslandi (og þó víðar væri leitað).
Meðal merkilegra og fallegra
náttúrufyrirbæra í næsta nágrenni

hæfi. Ferðamálasamtök Vestfjarða
hafa gefið út ýmis kort og handhægar leiðarlýsingar á þessu
svæði.
Skammt frá Bjarkalundi er af-

við Bjarkalund má nefna Borgarland milli Berufjarðar og Króksfjarðar. Þar eru sérkennilegar bergmyndanir, minjar um forna eldvirkni. Mikið ber á Bjartmarssteini
eða Pjattarsteini, sem er kaupstaður álfa, gígtappi sömu ættar og
Vaðalfjöllin svokölluðu upp af
Bjarkalundi. Þau eru reyndar ekki
fjöll í venjulegum skilningi, heldur
tveir samvaxnir gígtappar sem
setja mikinn svip á umhverfið.
Frá Bjarkalundi upp að Vaðalfjöllum er ljúf gönguferð fyrir alla.
Þar má skoða þessa stórfenglegu
náttúrusmíð og svo geta sumir farið alla leið upp og notið hins einstæða útsýnis úr rúmlega 500
metra hæð. Þar sér niður á Þorskafjörðurinn en við fjarðarbotninn
voru Kollabúðafundir haldnir á 19.
öld.

www.bb.is
Lifandi fréttavefur á
Vestfjörðum

Sumardvöl í gamla þorpinu
Eru þetta fólk orðið jafnkærir gestir í augum heimamanna og farfuglarnir. Í Súðavík er einnig rekið
fyrirtækið Sumarbyggð hf., sem
sér um útleigu og rekstur á tíu
íbúðum og húsum auk gistiheimilis að Nesvegi 3.
Súðavík er vel í sveit sett í lognsælum Álftafirðinum. Aðeins er

Þegar rölt er um gamla þorpið í
Súðavík í Álftafirði að sumarlagi
er naumast annað að sjá en þar sé
um ósköp venjulegt sjávarþorp að
ræða. Í görðum grillar fólk eða
liggur í sólbaði. Börnin leika sér í
fjörunni eða byggja stíflu í Traðarlæknum. Kannski finnst göngufólki, Súðvíkingar vera óvenjulega

Frá Súðavík.
rólegt fólk og margir í fríi þennan
daginn. Og sú er einmitt raunin.
Í Súðavík er nefnilega orðin til
sumarhúsabyggð. Um leið og
gróðurinn tekur við sér og fuglar
hefja hreiðurgerð, lifnar einnig yfir
„gamla“ þorpinu í Súðavík. Fólk,
sem á sumarhús sín í Súðavík,
týnist vestur til að dytta að húsum
sínum, lofta út og mála girðingar.

um 15 mínútna akstur til Ísafjarðar
þar sem hægt er að fá alla þá
þjónustu og afþreyingu sem ekki
stendur til boða í Súðavík. Mjög
góð aðstaða er á staðnum fyrir
fjölskyldufólk, bryggjuveiði yngri
kynslóðarinnar nýtur alltaf mikillar vinsældar, gönguleiðir eru
margar og fallegar og boðið er
upp á bátsferðir alla miðvikudaga,
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bæði í Vigur og um Ísafjarðardjúp.
Þá má nefna að á staðnum er verslun, bensínsala, banki, pósthús og
pöbb.
Dagana 11.-13. ágúst verður
haldið svokallað „Listasumar í
Súðavík“ en slík hátíð hefur verið
haldin tvö árin þar á undan. Þar
leika listamenn af ýmsum toga á
fólk, við fólk, með fólki og fyrir
fólk. Er óhætt að segja að gleðin
og menningin ráði ríkjum þá daga
og svo vitnað sé í orð sem rituð
voru í eina gestabók eftir hátíðina
á síðasta ári: „Þá er birta yfir
þessum bæ og er þá ekki verið að
vísa til sólarinnar sem nær látlaust skein á okkur, heldur dugnað þeirra heimamanna sem við
hittum, sem hafa einhverja aukavissu og vitneskju um að lífið sé
þess virði að lifa því.“
Á haustin eru berjalöndin ótæmandi og haustlitirnir sem skarta
sínu fegursta í stórkostlegri náttúru
Álftafjarðar, öllum ógleymanlegir er þeirra hafa notið. Engin meðmæli eru betri, en frá fólki sem
eytt hefur frítíma sínum í Súðavík.
Því er við hæfi að grípa niður í
eina af gestabókum sumarsins en
þar leyndist m.a. þetta vísukorn:
Öll var dvölin auðnurík,
ekkert hér til baga.
Sælt er að vera í Súðavík,
Sumarlanga daga.
Höf: G.Ó.Ó.

Úr Náttúrugripasafninu í Bolungarvík.

Séð yfir Ögur í Ísafjarðardjúpi.

Bátaballið í Ögri
Síðustu árin hafa Ögurböllin
gamalkunnu verið endurvakin en
þau eru líka kölluð bátaböll. Á
árum áður voru dansleikirnir á hinu
fornfræga höfuðbóli, Ögri við
Ísafjarðardjúp, einhver mesti fagnaður ársins þegar innar dró við
Djúp. Oft var umsjón þeirra í höndum Sigurjóns Samúelssonar, hins
landsþekkta hljómplötusafnara á
Hrafnabjörgum.
Sumarið 2000 var gengust tveir
bræður úr Ögri sem nú eru búsettir
á Ísafirði, þeir Halldór bæjarstjóri
og Leifur forstöðumaður, ásamt
konum sínum, fyrir almennum

dansleik á bernskuslóðum sínum.
Dansleikurinn tókst hið besta eins
og fleiri slíkir sem hafa verið haldnir allra síðustu árin. Og enn verður
haldið Ögurball (bátaball) laugardaginn 21. júlí í sumar.
Ögurböllin hafa einnig verið
nefnd bátaböll vegna þess að jafnan hafa margir komið sjóleiðina
frá byggðunum við utanvert Ísafjarðardjúp. Alveg sérstaklega
virðist ástæða til að tala um bátaböll í fyrra og í ár, vegna þess að á
sama tíma eru haldnir siglingadagar á Ísafjarðardjúpi og í Jökulfjörðum. Margir komu og lögðu

bátum sínum á Ögurvíkinni þegar
ballið var haldið í fyrra og væntanlega verða ekki færri að þessu
sinni.
Nesti gestanna verður eflaust
með ýmsum hætti, bæði fast og
fljótandi, en eitt er þó alltaf fastur
liður á Ögurböllum að fornu og
nýju: Þar er boðið upp á rabarbaragraut og rjóma. Dansað er í gamla
félagsheimilinu í Ögri en tjaldsvæði þar í kring eru mikil og góð.

Náttúrugripasafnið í Bolungarvík
Náttúrugripasafnið í Bolungarvík er við Vitastíg, í sama
húsi og í beinum tengslum við
Náttúrustofu Vestfjarða, sem er
rannsóknar- og þjónustustofnun
í náttúrufræðum á Vestfjörðum.
Þekktasti „gripurinn“ á safninu
er líklega hvítabjörninn sem
skipverjar á Guðnýju ÍS frá Bolungarvík veiddu fyrir nokkrum
árum með umdeildum hætti.
Safnið er mjög gott og fjölbreytt
og húsakynni og aðstaða eins
og best verður á kosið.
Safnið er tileinkað Steini Em-

ilssyni jarðfræðingi, sem lengi
var skólastjóri í Bolungarvík.
Steinasafn hans er uppistaðan í
steinasýningu safnsins og þar er
gott yfirlit yfir íslenskar steintegundir og bergtegundir.
Á hæðinni fyrir neðan Náttúrustofuna og Náttúrugripasafnið í Bolungarvík er veitingastaðurinn Finnabær. Þar eru í
boði veitingar af öllu tagi fyrir
börn jafnt sem fullorðna og góð
þjónusta í notalegum og fallegum veitingasal.

Tjaldsvæði ferðafólks á Ísafirði

Stórfelldar endurbætur og nýtt þjónustuhús
Verulegar endurbætur eru á döfinni á tjaldsvæði ferðafólks í
Tungudal við Ísafjörð. Nýtt þjónustuhús verður reist að hluta í

sumar en klárað sumarið 2002.
Bílastæði verður endurbætt og
svæðið allt mun taka stakkaskiptum til hins betra. Fyrirtækið Land-

mótun var fengið til að gera tillögur um framtíðarskipan svæðisins. Tjaldsvæðið er á fögrum stað
rétt við golfvöllinn.

FERJAN

BALDUR

Ferðaskrifstofan Vesturferðir á Ísafirði

Sérhæfð í ferðum
um Vestfirði
Ferðaskrifstofan Vesturferðir á
Ísafirði er tvöföld í roðinu og ólík
flestum öðrum ferðaskrifstofum.
Annars vegar eru Vesturferðir fullgild ferðaskrifstofa, þar sem í boði
eru hefðbundnar sólarlandaferðir
og stórborgaferðir og heimsferðir
og allt slíkt, en hins vegar er skrifstofan sérhæfð í ferðum um Vestfirði.
Ekki síst má nefna skipulagðar
ferðir um Hornstrandir eða Jökulfirði, þangað sem farið er á bátum.
En fyrir utan fyrirfram skipulagðar
ferðir „sérsníður“ ferðaskrifstofan
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ferðir að óskum einstakra hópa og
skipuleggur þær að öllu leyti.
Hér yrði allt of langt mál að
telja upp alla þá ferðamöguleika
um Vestfirði sem eru í boði hjá
Vesturferðum, fyrir einstaklinga
og stóra hópa og allt þar á milli –
gangandi, siglandi, ríðandi, akandi, hjólandi...
Vesturferðir eru í Edinborgarhúsinu á Ísafirði, rétt við höfnina,
og nánari upplýsingar má líka fá á
heimasíðu skrifstofunnar www.
vesturferdir.is

Á BREIÐAFIRÐI

Sigling yfir Breiðafjörð
er ógleymanleg ferð inn
í stórbrotna náttúru
Vestfjarða.
Sumaráætlun 2001:
Frá Stykkishólmi
kl. 09:00 og kl. 16:00.
Frá Brjánslæk
kl. 12:30 og kl. 19:30.

FERJAN BALDUR STYKKISHÓLMI
SÍMI: 438 1450 – FAX: 438 1050
BRJÁNSLÆK SÍMI 456 2020
Nauðsynlegt er að bóka tímanlega
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Eiga Vestfirðingar að segja sig úr lögum við Ísland?

„Lýðveldið Vestfirðir“
og tröllin á Vestfjörðum
Lítið vantar á, að Vestfirðir séu
eyja við Ísland – og þá langstærsta
eyjan. Ekki er nema um tíu kílómetra breitt haft milli Gilsfjarðar
að sunnan og Bitrufjarðar að norðan sem tengir Vestfirði við „meginlandið“.
Fólkið á Vestfjörðum hefur líka
löngum verið talið svolítið öðruvísi en aðrir Íslendingar og með
ýmsum hætti sér á parti. Galdramenn og galdrar voru að mestu
bundnir við Vestfirði. Plágur fyrri
alda komu lítið við á Vestfjörðum.
Meðan hörmungar Móðuharðinda

gengu yfir landið hafði fólkið
vestra nóg að bíta og brenna. Á
Vestfjörðum voru menn taldir
harðari og kraftmeiri en aðrir Íslendingar og sjálfir hafa þeir löngum talið sig nokkru fremri öðrum
Íslendingum.
Til marks um það benda þeir
stundum á þann fjölda af leiðtogum landsins sem frá Vestfjörðum
hafa komið. Þar er Jón forseti frá
Hrafnseyri jafnan nefndur fyrstur
en síðan fjölmargir aðrir stjórnmálamenn og frumkvöðlar í atvinnulífi á landsvísu. Og forsetar

íslenska lýðveldisins hafa flestir
verið upprunnir á Vestfjörðum eða
ættaðir þaðan eða tengdir þessum
landshluta með sérstökum hætti.
En hvað sem því líður, þá fjölgar
brottfluttum Vestfirðingum stöðugt en heimamönnum sjálfum
fækkar. Margvíslegir erfiðleikar í
atvinnulífi hafa leikið landsbyggðina grátt. Sumir kenna stjórnvöldum um, aðrir kenna Vestfirðingum
sjálfum um, enn aðrir breyttum
þjóðfélagsháttum. Meðal þeirra
sem kenna stjórnvöldum um erfiðleika Vestfirðinga hafa jafnvel

Sundlaug
Vesturbyggðar
Eyrargötu,
Patreksfirði
Sími 456 1523

Tröllin á Vestfjörðum

Opnunartími:
Mánudaga – föstudaga kl. 07:00 - 20:30
Laugardaga og sunnudaga kl. 11:00 - 17:00

Boðið er upp á heita potta og sauna
Alltaf heitt kaffi á könnunni

Hornstrandir ehf.
Ísafirði

Bjóðum upp á áætlunar-, útsýnis- og leiguferðir
um Hornstrandir, Jökulfirði og Ísafjarðardjúp.
Upplýsingar og bókanir í síma 895 1190
og hjá Vesturferðum, sími 456 5111
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komið upp þær raddir, að Vestfirðir skyldu segja sig úr lögum
við Ísland og stofna sérstakt ríki,
sem fengi að njóta hinna fengsælu
fiskimiða fyrir ströndum fjórðungsins. Ef Vestfirðingar fengju
að ráða yfir og nýta sjálfir fiskimiðin í landhelgi sinni, þá væri
hagur þeirra allmiklu betri og
hagur höfuðborgarinnar væntanlega öllu lakari.
Þeir allra hörðustu í hópi vestfirskra sjálfstæðissinna hafa jafnvel varpað fram þeirri hugmynd,
að grafa sundur eiðið milli Bitrufjarðar og Gilsfjarðar og skilja
þannig Vestfirði frá meginlandinu.
Þannig yrði lokið verki sem byrjað
var á einhvern tímann í fyrndinni,
samanber þjóðsöguna gömlu sem
hér fer á eftir (þar er reyndar talað
um Kollafjörð en ekki Bitrufjörð
sem er næsti fjörður við og í því
efni hafa tröllin misreiknað sig
svolítið en þó ekki mikið).

Frá Hornvík.

Í fyrndinni voru þrjú tröll á Vestfjörðum sem tóku sig til og ætluðu
að moka sund á milli Vestfjarða
og hins landsins nálægt því sem
það er mjóst, milli Gilsfjarðar og
Kollafjarðar. Þó höfðu þau annan
tilgang um leið: þau ætluðu sumsé
að búa til eyjar af því sem þau
mokuðu úr sundinu.
Að vestanverðu gekk moksturinn miklu betur enda var Breiðafjörður allur grynnri en Húnaflói
og þeim megin tvö tröllin, karl og
kerling, og mynduðu þau af
mokstrinum allar eyjarnar sem enn
eru eins og berjaskyr á Breiðafirði.
En að austanverðu fór allt miður
úr hendi þeirri einu tröllkonunni
sem þar var, því bæði er aumt eins
liðið og Húnaflói miklu dýpri og
varð það því flest allt að blindskerjum sem hún mokaði og leið
næsta óhrein og skerjótt um flóann.
Tröllin voru að moka alla liðlanga nóttina og gættu ekki að sér
fyrr en dagur var kominn upp á
háloft. Þá tóku vestantröllin til
fótanna og hlupu svo hart sem þau
gátu komist austur og norður yfir
Steinadalsheiði og ætluðu að fela
sig í Kollafirði. En þegar þau komu
ofan á sjávarbakkann kom sólin
upp og urðu þau þar bæði að steinum sem síðan heita Drangar.
Standa þeir hvor hjá öðrum í svo-

kallaðri Drangavík nálægt Kollafjarðarnesi. Er annar drangurinn
allur meiri um sig ofan og mjókkar
niður, það er karlinn, en hinn er
uppmjór, en gildnar allur niður
svo sýnist móta fyrir maga og niðurhlut og jafnvel lærum á honum,
það er kerlingin.
En frá kerlingunni sem mokaði
að austanverðu er það að segja að
hún varð of naumt fyrir og gáði
sín ekki fyrr en birta fór. Hún
stökk þá norður yfir Steingrímsfjörð og staðnæmdist hjá klettabelti einu fyrir norðan fjörðinn
sem Malarhorn heitir, þegar sólin
skein á hana. Hún var svo reið að
hún náði ekki upp í nefið á sér af
því að hún hafði ekki getað látið
standa upp úr Húnaflóa nema fáeina varphólma á fjörðum og nokkur smásker. Rak hún þá rekuna í
grellsköpum í Hornið svo fast að
úr því sprakk ey sú sem enn er á
Steingrímsfirði og Grímsey heitir.
Er það eina stóreyjan sem tröllkonu þessari tókst að mynda. Og
segja menn að grjótlagið sé allt
hið sama í eynni sem í Malarhorni
og sé það því auðséð að af því
bergi sé hún brotin.
Rétt við eystri eyjarendann er
klettur einn líkur nauti að lögun;
hann er hár og hnarreistur þeim
megin sem frá eynni snýr enda er
hann kallaður Uxi og er hnarreisti
endinn á honum svipaður kirkjuturni, og áttu það að hafa verið
horn uxans. Þann uxa átti kerling
og stóð hann á eynni þegar hún
sprakk fram á fjörðinn, en dagaði
þar uppi eins og fóstru hans.
Síðan hefir enginn ráðist í að
búa til eyjar á Breiðafirði eða
Húnaflóa né heldur reynt að moka
sundur landið milli meginlands
og Vestfjarða.

Landsbanki Íslands
Ísafirði, sími 456 3022
Útibú Patreksfirði, sími 456 1314
Útibú Bíldudal, sími 456 2118
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Öll almenn
bankaþjónusta

Vestfirðir – elsti hluti Íslands
Engar gullnámur eru í jörðu á
Vestfjörðum. Samt má þessi
landshluti kallast hrein gullnáma fyrir náttúruskoðara og
sérstaklega þá sem sem hafa
áhuga á jarðfræði og jarðmyndunum. Vestfirðir eru elsti hluti
Íslands – elsta berg í hraunlögum á Vestfjörðum hefur mælst
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 á Vestfjörðum og Austfjörðum eru
smátt og smátt að sporðreisast
um leið og þeir færast í sundur.
Þetta má glögglega sjá á því,
hvernig jarðlögunum hallar inn
til landsins.
Oft hefur mjög langur tími

liðið milli hraunflóðanna sem
byggðu upp jarðlög Vestfjarða í
fyrndinni. Þá hefur jarðvegur orðið
til og landið gróið upp og skógar
vaxið í loftslagi sem var ólíkt því
sem nú er á Íslandi en svipar aftur
á móti til Kaliforníu vorra daga.
Steingervinga þeirra skóga, sem
uxu fyrir tíu til fjórtán milljónum
ára, má finna milli hinna fornu
hraunlaga víða á Vestfjörðum. Þar
sem tröllavegurinn frá Keldudal í
Dýrafirði út í Svalvoga liggur utan
í hlíð Helgafells hefur til dæmis
fundist rauðviðarbolur sem er
nærri metri í þvermál og lifði fyrir
fjórtán milljónum ára. Tréð hefur
verið um 200 ára gamalt þegar
hraun hefur fellt það og kolað að
nokkru. Við veginn má ummerki
og leifar þessara gömlu trjáa í
berginu.
Af öðrum tegundum sem uxu í

heittempruðu loftslagi Vestfjarða
á þessum löngu liðna tíma og fundist hafa í jarðlögum má nefna valhnotu, beyki, hlyn, álm, elri og
vínvið. Í Surtarbrandsgili við
Brjánslæk eru friðlýstir steingervingar með blaðförum ýmissa

trjátegunda.
Engin eldgos hafa orðið á Vestfjörðum síðustu tíu milljón árin
en þó eru þar greinilegar margar
minjar um eldvirknina sem eitt
sinn var. Vaðalfjöllin upp af
Bjarkalundi eru þannig fornir gíg-

tappar og fyrstu jarðgöngin á
Íslandi voru boruð fyrir meira
en hálfri öld gegnum Arnarneshamar, sem er lóðrétt innskotslag af hrauni (berggangur) sem
stendur eftir þegar lakari jarðefni eru veðruð niður.

Atburðadagatal Vestfjarða 2001
Júní 2001
17. júní. Þjóðhátíðarskemmtun í Bjarkalundi. Til sýnis verða
gamlir Land-Roverar og ekið verður um á fornum dráttarvélum.
Uppl. í síma 434 7762.
17. júní. Víðavangshlaup Önundarfjarðar. Uppl. í síma 456 7621.
17. júní. Hrafnseyrarhátíð. Þjóðhátíð á Hrafnseyri við Arnarfjörð,
fæðingarstað Jóns Sigurðssonar, á fæðingardegi hans.
17. júní. Skemmtun og kaffihlaðborð um leið og ný gistiálma
verður opnuð á Hótel Laugarhóli í Bjarnarfirði á Ströndum.
22.-24. júní. Jónsmessuferð á hestum frá Holti í Önundarfirði að
Hrauni á Ingjaldssandi. Fararstjóri Rögnvaldur Ingólfsson, sími 861
8435.
23. júní. Jónsmessuganga í Bolungarvík. UMFB og Heilsubærinn
Bolungarvík standa að kvöldgöngu upp á Bolafjall.
23. júní. Jónsmessuhátíð í Bjarkalundi. Nornir og forynjur flæmdar
burt með brennu og þeir hraustu velta sér allsberir í dögginni.
Harmonikuball um kvöldið.
28.-30. júní. Vestfjarðavíkingurinn. Sterkustu menn landsins í
magnaðri aflraunakeppni á norðanverðum Vestfjörðum.
30. júní. Óshlíðarhlaupið, Bolungarvík-Ísafjörður. Hálfmaraþon,
10 km og 4 km. Einnig á hjólaskíðum. Sjá sérstaka grein hér í
blaðinu.
30. júní. Gengið á Kaldbak, hæsta fjall Vestfjarða. Heilsubærinn
Bolungarvík stendur fyrir göngunni.

Júlí 2001
5. júlí. Sumarkvöld í Neðstakaupstað á Ísafirði. Uppl. í síma 456
4418 og 864 2998.
7. júlí. Stefnumót í Skrúði í Dýrafirði frá hádegi til kvölds.
Tónlist, fræðsla, garðyrkja, menning, matjurtarækt, handverk í tré,
ketilkaffi og skógarmannabrauð.
7. júlí. Hólsfjallahringur á Ströndum, gönguferð með leiðsögn og
síðan þjóðsagnakvöld á Hótel Laugarhóli.
7. júlí. Drangsnes. Gönguferð með leiðsögn gömlu póstleiðina
yfir Bæjarháls að Kaldrananesi á Ströndum. Göngustjóri Bjarni
Guðmundsson. Lagt af stað frá Bæ III á Selströnd kl. 14 og
kaffiveitingar að göngu lokinni. Uppl. í síma 451 3241.
12. júlí. Sumarkvöld í Neðstakaupstað á Ísafirði.
12.-15. júlí. Sæluhelgi á Suðureyri. Fyrsta flokks fjölskylduhátíð.
Uppl. í síma 861 7061 (Ævar).
14. júlí. Kirkjuból í Steingrímsfirði. Fjöruferð fyrir fjölskylduna
með leiðsögn, þar sem lífríkið og rekinn eru skoðuð og pylsur
grillaðar. Lagt af stað kl. 14. Uppl. í síma 541 3474 (Ester).
14. júlí. Þjóðsagnakvöld á Hótel Laugarhóli í Bjarnarfirði.
19. júlí. Sumarkvöld í Neðstakaupstað á Ísafirði.
20.-28. júlí. Siglingadagar í Jökulfjörðum og Ísafjarðardjúpi.
Uppl. gefur Rúnar Óli í síma 450 8000.
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Þrátt fyrir yfirskriftina er hér í
rauninni aðeins um að ræða ágrip
eða nokkur sýnishorn af atburðadagatali. Skipulagðir viðburðir á
Vestfjörðum sumarið 2001 verða
að sjálfsögðu miklu fleiri og
fjölbreyttari.
Nánari upplýsingar um þá flesta
munu liggja fyrir á upplýsingamiðstöðvum ferðamála þegar nær
dregur. Leitið þar jafnframt nánari
upplýsinga um þá atburði sem hér
eru taldir, ef ekki eru gefin hér
upp sérstök símanúmer.

20.-22. júlí. Kajaknámskeið í Reykjanesi við Djúp. Uppl. gefur
Pétur Gíslason í síma 893 1791.
20.-21. júlí. Hestamannaþing Storms á Söndum í Dýrafirði.
Uppl. í síma 456 8328.
21. júlí. Bátaball í Ögri við Ísafjarðardjúp. Rabarbaragrautur með
rjóma í hléi.
21. júlí. Bryggjuhátíðin á Drangsnesi.
21. júlí. Hólsfjallahringur. Gönguferð á Ströndum með leiðsögn.
26. júlí. Sumarkvöld í Neðstakaupstað á Ísafirði.
28. júlí. Kirkjuból í Steingrímsfirði. Fjallganga fyrir alla fjölskylduna með lifandi leiðsögn hefst kl. 14. Kaffi á Kirkjubóli í
göngulok. Uppl. í síma 451 3474 (Ester).
28. júlí. Drangsnes. Gönguferð með leiðsögn gömlu póstleiðina
yfir Bæjarháls að Kaldrananesi á Ströndum. Göngustjóri Bjarni
Guðmundsson. Lagt af stað frá Bæ III á Selströnd kl. 14 og
kaffiveitingar að göngu lokinni. Uppl. í síma 451 3241.
28. júlí. Kajakkepni í lok siglingadaga. Uppl. gefur Rúnar Óli í
síma 450 8000.

Ágúst 2001
3.-6. ágúst. Flateyri-Ingjaldssandur. Sólbakka- og Sandshátíð.
Uppl. í síma 483 1077 (Björn Ingi).
4. ágúst. Sandkastalakeppnin í fjörunni við Holt í Önundarfirði.
Fjölskyldan sameinast við byggingarvinnuna. Upplýsingar í síma
456 7621.
4.-5. ágúst. Fjölskylduskemmtun um verslunarmannahelgina að
Laugarhóli í Bjarnarfirði á Ströndum. Varðeldur, fjöldasöngur og
veisluborð. Uppl. í síma 451 3380.
10.-13. ágúst. Listasumar í Súðavík. Uppl. í síma 456 4986.
11. ágúst. Veiðidagur fjölskyldunnar. Heilsubærinn Bolungarvík
stendur fyrir veiðidegi í Syðridalsvatni í samvinnu við bændur.
11. ágúst. Fjallganga fyrir alla fjölskylduna frá Kirkjubóli í
Steingrímsfirði á Ströndum hefst kl. 14. Upplýsingar gefur Ester í
síma 451 3474.
11. ágúst. Drangsnes. Gönguferð með leiðsögn gömlu póstleiðina
yfir Bæjarháls að Kaldrananesi á Ströndum. Göngustjóri Bjarni
Guðmundsson. Lagt af stað frá Bæ III á Selströnd kl. 14 og
kaffiveitingar að göngu lokinni. Uppl. í síma 451 3241.
17.-19. ágúst. Djúpavíkurhátíð. Hin landsþekktu hátíðarhöld í
Djúpavík taka heila helgi og skemmtunin er fjölbreytt að vanda.
Hótelhaldarar á Djúpavík standa fyrir skemmtuninni. Uppl. í síma
451 4037.
25. ágúst. Heilsubærinn Bolungarvík stendur fyrir hjólreiðaferð /
óvissuferð. Nánar auglýst í götuauglýsingum

September 2001
22. sept. Réttað í Skarðsrétt og réttardansleikur að Laugarhóli í
Bjarnarfirði á Ströndum.
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Sæluhelgin
á Suðureyri
Sæluhelgin á Suðureyri er kölluð þjóðhátíð Súgfirðinga. Í ár verður hún haldin dagana 12.-15. júlí
og verður að mestu leyti með hefðbundnu sniði, þó að alltaf bætist
eitthvað nýtt við á hverju ári.
Hátíðin hefst með fjallgöngu á
fimmtudegi. Gengið verður á Búrfell, en gamall maður á Suðureyri
á eitt sinn að hafa sagt að enginn
gæti kallað sig Súgfirðing án þess
að hafa gengið á það fjall. Leiðangursstjóri verður Birkir Frið-

bertsson, bóndi og athafnamaður í
Birkihlíð. Sama dag mun leikfélagið Hallvarður súgandi frumsýna
farsann „Betri er þjófur í húsi en
snurða á þræði“, farsa eftir Dario
Fo í leikstjórn Ingrid Jónsdóttur.
Næstu dagana rekur hver viðburðurinn annan: Fjölskyldugrill
á Sólstöðum í Staðardal, mansaveiðikeppnin, kassabílarall, dansleikir fyrir börn og fullorðna,
markaðstorg og kvenfélagskaffi.
Súgfirskar húsmæður keppa í fót-

Frá Mansakeppninni á Sæluhelgi Súgfirðinga.
bolta við brottfluttar, uppi verða
Eins og undanfarin ár hefur ver- www.icemall.com/mansi. Þar
hoppkastali og risarennibraut og ið gefið út sæluhelgarlag og verður verður hægt að fá nánari upplýssöngvarakeppni haldin, og mun það leikið mikið og víða á Suður- ingar um niðurröðun dagskrárliða
þó ýmislegt ótalið á Sæluhelgi eyri á Sæluhelgi. Einnig hefur og nálgast úrslit í hinum og þessum
2001.
verið opnuð heimasíða mansavina: keppnisgreinum.

Handverkshúsið Kört í Finnbogastaðaskóla í Trékyllisvík.

Gömul ljósmóðuráhöld
og handverk í héraði
Minja- og handverkshúsið
Kört í Trékyllisvík á Ströndum
er á fjórða starfsári sínu sumarið
2001.
Þar er til sölu handverk sem
unnið er af fólki úr héraðinu úr
ýmsu efni, svo sem rekaviði,
beini og grjóti. Þar er einnig
safn gamalla muna allt frá miðöldum til okkar daga. Safninu
hafa borist nýir munir og skal
þar helst nefna ljósmóðuráhöld
Jensínu G. Óladóttur sem starf-

aði sem ljósmóðir í Árneshreppi
um áratugabil. Einnig eru til
sýnis margs konar trésmíðaverkfæri, m.a. úr eigu Njáls
Guðmundssonar smiðs í Norðurfirði.
Á ferðalagi um Árneshrepp á
Ströndum verður að teljast fráleitt að koma ekki við í Minjaog handverkshúsinu Kört. Það
er í miðri Trékyllisvíkinni og
þaðan er stutt í alla þjónustu.
Kört er opin alla daga í sumar.

Ferðafólk!
Verið velkomin
í Reykhólahrepp
Upplýsingamiðstöð
á Reykhólum, sími 434 7830
Sundlaugin á Reykhólum og
tjaldstæði, sími 434 7738
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Börn að leik við rekaviðinn í Steingrímsfirði. Í fjarska sést húsið að Kirkjubóli.

Nýr gististaður á þjóðleið
miðsvæðis á Ströndum

Ferðaþjónustan Kirkjuból opnaði nú vorið 2001 gistihús á
Kirkjubóli á Ströndum. Bærinn
stendur við Steingrímsfjörð við
þjóðveginn norður Strandir, 103
km norðan við Brú í Hrútafirði og
12 km sunnan við Hólmavík. Bærinn er því miðsvæðis í Strandasýslu og ákjósanlegur gististaður
bæði fyrir þá sem vilja staldra við
á leiðinni vestur á firði og hina
sem hyggjast ferðast um Strandir
og nærsveitir.
Í gistihúsinu eru fimm misstór
herbergi og pláss fyrir tíu fullvaxna
gesti. Bæði verður í boði gisting í
uppbúnum rúmum og svefnpokapláss. Gestir hafa aðgang að eldunaraðstöðu og einnig verður hægt
að kaupa morgunmat.
Á Kirkjubóli verður lögð sérstök
áhersla á að gera vel við fjölskyldufólk sem sækir Strandirnar
heim og stefnt er að því að koma
upp leiksvæði á staðnum í júní og
breyta einu útihúsinu í afdrep fyrir
yngri kynslóðina – hús þar sem
börnin ráða ríkjum. Á dagskrá
sumarsins eru einnig þrír fjölskyldudagar sem allir eru vel-

komnir á: Fjörudagur þann 14.
júlí, leikjadagur þann 28. júlí og
göngudagur fyrir fjölskylduna 11.
ágúst. Í sumar er ennfremur ætlunin að gera fjöruna utan við
Kirkjuból aðgengilega fyrir ferðafólk og heimamenn, bjóða gestum
og gangandi í fjöruferðir, koma
upp nestisaðstöðu og merkja örnefni.
Kirkjuból er sögufræg jörð,
kirkjustaður og þingstaður fyrr á
öldum og stórbýli fyrr og síðar.
Jörðin er ekki landmikil en þar eru
afbragðsgóð tún og hlunnindi eru
af trjáreka og lítilsháttar æðarvarpi. Kirkjubólsrétt stendur nú í

grennd við bæinn, byggð úr timbri
1971.
Framkvæmdastjóri og eigandi
ferðaþjónustunnar á Kirkjubóli er
Siglfirðingurinn Ester Sigfúsdóttir, en hún og Strandamaðurinn
Jón Jónsson festu kaup á jörðinni
og fluttu þangað síðasta haust með
börnin sín fjögur.

Kirkjuból í Steingrímsfirði.

Upplýsingar um ástand vega
Færð á vegum sími 1777
Símsvari 1778
Veðurstöðvarsími 1779
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Saltverkið í Reykjanesi –
fyrsta stóriðja á Íslandi
Engin stóriðja er á Vestfjörðum,
engin álver og engar járnblendiverksmiðjur sem spúa eitri út í
náttúruna. Eina iðnaðarlyktin sem
hægt er að finna í vestfirskum
sjávarplássum er lyktin af fiski og
sjó.
En svo merkilegt sem það kann
að virðast, þá var fyrsta „stóriðja“

Íslendinga einmitt á Vestfjörðum.
Það var saltvinnslan í Reykjanesi
við Ísafjarðardjúp, sem hófst árið
1773 og starfaði um tveggja
áratuga skeið.
Jarðhitinn í Reykjanesi var
notaður til að láta sjó gufa upp af
stórum og grunnum pönnum,
þannig að saltið varð eftir. Salt-

verkið í Reykjanesi var einn af
ávöxtunum af starfi Landsnefndarinnar fyrri, sem svo er nefnd, en
stjórnvöld í Kaupmannahöfn
beittu sér fyrir átaki í atvinnumálum Íslendinga á árunum upp úr
1770. Enn mun einhverjar leifar
saltverksins gamla vera að finna í
jörðu í Reykjanesi.

Við lifum í síbreytilegum heimi – líka á Vestfjörðum

1897

Café Riis
Hólmavík

Aflið ykkur nýjustu
upplýsinga um svæðið
Það sem er rétt í dag er oft orðið
úrelt á morgun. Ekki er heppilegt
að vera með handbók eða upplýsingar frá því í fyrra eða frá því á
síðustu öld, þegar ferðast er um
landið. Meira að segja upplýsingar
sem liggja fyrir að vori geta verið
orðnar úreltar þegar líður á sumar.
Veitingastaðir og gististaðir
koma og fara, þó að meginreglan
á Vestfjörðum sé sú, að þeim
fjölgar stöðugt og þjónustan verður

fjölbreyttari. Upplýsingamiðstöðvar ferðamála kappkosta að
hafa alltaf nýjustu upplýsingar, svo

sem um vínveitingar, sértilboð og
sérhæfingu á einstökum veitingastöðum.

Eljuverk og ævistarf
Egils heitins Ólafssonar
Eitt af merkari afrekum 20. aldar
á sviði íslenskrar þjóðmenningar
er án efa ötult safnastarf Egils
Ólafssonar bónda, safnvarðar og
flugvallarstjóra að Hnjóti í Örlygshöfn, sem andaðist síðla árs
1999. Afraksturinn af ævistarfi Egils heitins er sá, að fá héruð á
Íslandi búa eins vel að sögu sinni
og sunnanverðir Vestfirðir.
Safnið á Hnjóti er einstæð heimild um þróun íslensks samfélags
eins og hún birtist í þeim hlutum
sem þjóðin hefur notað í sinni
daglegu lífsbaráttu frá upphafi
landnáms fram til nútímans. Þótt
safnið beinist fyrst og fremst að
sögu og menningu sunnanverðra
Vestfjarða er skírskotun þeirra
mun víðtækari. Með ótrúlegri ástríðu og innsæi tókst Agli að safna
saman á einn stað einstæðri heildarmynd af verklegri menningu Íslendinga.
Fyrsti vísir að safninu eru hlutir
sem Egill eignast barn að aldri.
Ein netanál varð uppistaðan að
byggðasafni Vestur-Barðastrandarsýslu. Þegar nýtt íbúðarhús var
reist að Hnjóti árið 1958 kom Egill
hinum fjölmörgu hlutum sem hann
hafði safnað í gegnum árin fyrir
undir súð á efri hæð. Þá fyrst varð
sýnilegt öðrum hið ötula starf hans
að bjarga úr glatkistunni hlutum
sem sýndu hverfandi atvinnuhætti
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og lífshætti. Í þessu sambandi er en samt nóg til að meginlínurnar
vert að minnast á föður Egils, Ólaf eru skýrar um yrkisefnið. Reynt
Magnússon, sem margir segja að hefur verið að fylgja þeirri línu
hafi ekki átt hvað minnstan þátt í sem Egill lagði við uppsetningu. Í
að þetta merka safn varð að megindráttum má tala um sex sýningar:
veruleika.
Allt sem minnti á erfiða lífs- 1. Upplýsinga- og samskiptabyltbaráttu þjóðarinnar fyrr á tímum ing 20. aldar. 2. Læknaminjar. 3.
varð Agli hvöt til söfnunar. „Þetta Björgunarstörf og upphaf stórútsegir sína sögu um
lífsbaráttuna“ var
viðkvæði Egils um
leið og hann sýndi aflagðan grip. Það er
kannski ekki síst
þessi þáttur „að láta
hlutina tala“ sem gerir safnið að Hnjóti
sérstætt, heildstæð
uppsetning í eldri
hluta safnsins þar
sem munirnir hvísla
Egill Ólafsson í flugturninum að Hnjóti.
í samhengi hver við
gerðar. 4. Farskólinn. 5. Ríkisannan sögu genginni kynslóða.
Um hálfu ári fyrir andlát sitt valdið og fæðing lýðveldisins. 6.
hóf Egill að setja upp sýningu í Trúin og kirkjuævin.
Til viðbótar eru ýmsar smærri
nýrri álmu við safnið. Sú uppsetning skyldi vera með öðrum brag sýningar eins og baðstofa Gísla á
en sýningin í eldri álmunni, enda Uppsölum ásamt sérkennilegum
allt önnur hugsun og stefna í gangi hlutum sem hann hefur verið að
en þegar eldri álman var sett upp. búa til og erfitt er að ráða í til
Í takt við sýningarstefnur nútímans hverra nota. Í kaffiteríunni er vísir
átti að leggja meiri áherslur á að tónlistarsafni.
Að lokum má nefna að sett hefur
sviðsmyndina og að skapa „söguhrif“. Því miður entist Agli ekki verið upp yfirlitssýning um safnaldur til að fullklára þessa sýningu starf Egils Ólafssonar.

Restaurant
Bar – Pizza
Tilvalinn áningarstaður
á leið um Vestfirði
Tökum að okkur
veislur, afmæli, fundi,
ráðstefnur o.fl.

Café Riis
Hafnarbraut 39 - 510 Hólmavík
Sími 451 3567 - Fax 451 3557
Netfang riis.ljosmagn@isholf.is
Veffang: www.caferiis.is
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