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Flestir hafa farið hringveginn
svokallaða (þjóðveg eitt), og marg-
ir 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 Gils-
fjarðarbrú, þar sem Vestfirðir hefj-
ast, og síðan ekinn án útúrkróka
hringurinn vestur til Barðastrand-

ar, 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 helm-
ingurinn af „stóra“ hringveginum,
þjóðvegi eitt, sem er um 1339 kíló-
metrar.

En svo eru allir hinir vegirnir
(jafnvel hringvegirnir) út frá hring-
num sjálfum á Vestfjörðum. Til
dæmis eru um tólf kílómetrar frá
honum að safninu í Ósvör og fimm-
tán 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 – Patreks-
fjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur,
Sauðlauksdalur, Hnjótur í Örlygs-
höfn 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, Trékyllis-
vík ... Hvernig væri að skreppa á
Ingjaldssand? Eða verja vikutíma
í Reykhólasveitinni?

Einn heimurinn enn, og ekki sá
ómerkasti, er friðland Horn-
stranda. Þar eru engir bílar, engin
vélknúin ökutæki. Þar er engin
„traffík“ eins og uppi um allt mið-
hálendi 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, selirnir
sem stinga upp höfði og ávarpa
ferðamenn ...

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 landfræði-
lega nærfellt lausir við Ísland sjálft,
eins og best sést á korti. Það munar
minnstu að þeir séu eyja.

En þessi „næstum eyja“ er fjöl-
breyttari að náttúrufari og yfirleitt
öllu sem Ísland hefur að bjóða
(nema stóriðju) en nokkur annar
landshluti. Sá sem hefur ekki ferð-
ast um Vestfirði hefur ekki kynnst
Íslandi nema að hluta.

Hin síðari ár hefur framboð á
skipulagðri afþreyingu aukist mik-
ið í fjórðungnum og ætti engum að
leiðast að eyða fríinu sínu í faðmi
fjalla í þröngum firði. Það borgar
sig að fylgjast vel með hvað er að
gerast á hverjum tíma og taka
lifandi þátt í skemmtilegum at-
burðum, kynnast fólki og njóta lífs-
ins með heimamönnum.

Til að slíkar skemmtanir fari
ekki framhjá fólki er rétt að hafa
samband við upplýsingamiðstöðv-
ar ferðamála á Vestfjörðum eða
fylgjast með fréttavefnum bb.is.

 Ljósm: Rúnar Óli Karlsson.

Hvers vegna ættirðu að ferðast um Vestfirði?





VestfirðiVestfirðiÁ ferð umÁ ferð um

1.  t b l .  •  10.  á r g .  •  J ú ní  2004

Á FERÐ UM VESTFIRÐI
er  frétta- og þjónustu-

blað fyrir ferðafólk á leið
um Vestfirði. Blaðið
kemur út einu sinni

sumarið 2004. 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.
Veffang: www.bb.is

Ritstjóri
 og ábyrgðarmaður:

Sigurjón J. Sigurðsson.

Prentvinnsla:
H-Prent ehf.

Eftirprentun, hljóðrit-
un, 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 átta 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 upp-
byggingar ferðaþjónust-

unnar 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.

Forsíðumynd:
Kvöldsól í Ísafjarðardjúpi.

Ljósmynd:
Halldór Sveinbjörnsson.

SUNDLAUGAR ÍSAFJARÐARBÆJAR
Almenningstímar sumarið 2004

Sundhöll Flateyrar
Sími 456 7738

Opnunartímar
frá 1. júní til 25. ágúst:
Mánudaga til föstudaga

frá kl. 13:00 - 21:00
Laugardaga og sunnudaga

frá kl. 12:00 - 16:00

Sundhöll Ísafjarðar
Sími 456 3200

Sundlaug Suðureyrar
Sími 456 6121

Opnunartímar
frá 1. júní til 25. ágúst:
Mánudaga til föstudaga

frá kl. 12:00 - 21:00
Laugardaga og sunnudaga

frá kl. 11:00 - 18:00

Sundlaug Þingeyrar
Sími 456 8375

Opnunartímar
frá 10. júní til 25. ágúst:
Mánudaga til föstudaga

frá kl. 07:45 - 21:00
Laugardaga

frá kl. 13:00 - 19:00
Sunnudaga

frá kl. 11:00 - 17:00

Opnunartímar
frá 10. júní til 25. ágúst:
Mánudaga til föstudaga

frá kl. 07:00-21:00
Laugardaga og sunnudaga

frá kl. 10:00-16:00

Verðskrá: Börn kr. 120 · Fullorðnir kr. 280 · 10 miða kort fyrir börn kr. 900 · 10 miða kort fyrir fullorðna
kr. 2.300 · 30 miða kort fyrir börn kr. 2.200 · 30 miða kort fyrir fullorðna kr. 5.400. Ath! Ókeypis fyrir
börn að skólaaldri (6 ára og yngri). Ath! Börn 8 ára og yngri þurfa að vera í fylgd með 14 ára og eldri.

Ávarp
Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra
Það má segja að ferðamenn séu landkönnuðir og fáir

staðir á Íslandi því jafn spennandi og Vestfirðir. Mörg
svæði á Vestfjörðum eru fáfarin og lítt könnuð þó að í

þéttbýlinu sé mannlífið fjölskrúðugt.
Göngufólk, unnendur sögu, mannlífs og menningar –

allir finna eitthvað við sitt hæfi. Fjöllin beinlínis hrópa á
fólk að ganga á þau og sagan er geymd í frásögnum

fólks og minjum sem hlúð er að af kostgæfni.
Á liðnum áratug hefur ferðaþjónusta á Vestfjörðum
tekið við sér svo að eftir hefur verið tekið. Allir hafa
lagst á eitt til að þessi mikilvæga atvinnugrein nái að

skjóta rótum. Gönguleiðir hafa verið merktar, kort gefin
út, söfn efld og ný opnuð. Sundlaugum hefur fjölgað og

framboð gististaða stóraukist.
Allt er þetta til að gera ferðir fólks þægilegri, fróðlegri
og skemmtilegri. Til að þetta nýtist sem best ríður á að
tryggja góðar samgöngur, hvort sem er til og frá Vest-
fjörðum eða innan þeirra. Hér þykir mörgum Vestfirð-
ingum ekki nóg hafa verið gert enda vilja þeir gestum

sínum aðeins það besta og eru sjálfir háðir greiðum
samgöngum árið um kring.

Ferðaþjónusta byggir í auknum mæli á því að gestir
séu óháðir árstíma, þeir komi ekki aðeins um há-

sumarið. Þarna er því verk að vinna og verður því
markviss stefna stjórnvalda í vegamálum fjórðungsins
knúin áfram af miklu afli. Þó að vegirnir taki í auknum

mæli við hlutverki flugsamgangna er nauðsynlegt að
tryggja framtíð flugsins í þágu ferðaþjónustunnar og

íbúa fjórðungsins. Að sama skapi er áhersla lögð á að
finna farsæla lausn á ferjusiglingum um Breiðafjörðinn.

Ég óska landsmönnum góðs ferðasumars og vona svo
sannarlega að ferð þeirra um Vestfirði verði þeim

ógleymanleg upplifun!





SÝSLUMAÐURINN
Á ÍSAFIRÐI

Friðlandið á
Hornströndum

Sérstök athygli er vakin á eftirfarandi reglum um friðlandið
á Hornströndum:

1. Hvers kyns meðferð skotvopna er öllum bönnuð mánuð-
ina júní til september nema að fenginni sérstakri heimild
sýslumanns. Utan þess tíma er veiði einungis heimil landeig-
endum til hefðbundinna nytja.

2. Öll veiði, bæði fugla og fiska, er bönnuð án leyfis land-
eiganda, 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 til-
kynna 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.

Hafið fyrirhyggju í klæðaburði og ferðabúnaði, þar sem
allra veðra er von.

Ísafirði, 10. febrúar 2004.
Sýslumaðurinn á Ísafirði,

Sigríður Björk Guðjónsdóttir.

SÝSLUMAÐURINN
Á ÍSAFIRÐI

Galtarviti í Keflavík norðan Súgandafjarðar – afskekktur og friðsæll gróðurreitur menningar og lista.

Galtarviti – griðastaður
listafólks og
fræðimanna
frá skarkala

heimsins
Nærfellt þrjá aldarfjórðunga var

vitavörður búsettur á Galtarvita sem
stendur í Keflavík við opið úthafið
norðan Súgandafjarðar og var þetta
eitthvert afskekktasta byggða ból
landsins. Staða vitavarðar var lögð
niður fyrir tíu árum en fyrir þremur
árum keypti Ólafur Jónasson kvik-
myndagerðarmaður frá Ísafirði
staðinn og húsakost allan ásamt
Þórdísi Guðmundsdóttur móður
sinni og Halldóri Guðmundssyni
manni hennar, sem búsett eru á
Ísafirði. Árið eftir stofnuðu þau
félag í þeim tilgangi að gera staðinn
upp en íbúðarhúsið var orðið veru-
lega lasið sakir viðhaldsleysis. Fé-
lagið nefnist Áhugamannafélagið
Göltur (www.galtarviti.com) og til
liðs komu Benedikt Gunnarsson
vélsmiður, Einar Þór Gunnlaugsson

leikstjóri og kvikmyndagerðarmað-
ur frá Hvilft, Guðmundur Konráðs-
son kerfisfræðingur og Hermann
Þorsteinsson múrarameistari, sem
allir eru upprunnir í Önundarfirði.
Ætlunin er að þarna geti listafólk
og fræðimenn komist í algert næði
frá amstri og skarkala umheimsins.

Uppbyggingin á Galtarvita hefur
nú staðið yfir á annað ár og áætlað
er að íbúðarhúsið verði komið í
þokkalegt stand núna í sumar. Sú
stefna hefur verið tekin að bjóða
lista- og fræðimönnum er að dvelj-
ast þar endurgjaldslaust allt að einn
mánuð. Takmarkið er að þarna
verði frumlegt og notalegt starfsum-
hverfi fyrir fólk af því tagi og ár-
angurinn skili sér síðar með ein-
hverjum hætti út í samfélagið á
Vestfjörðum. Fyrirhugað er að

ráðast í byggingu á vinnustofu fyrir
listamenn.

Einnig verður staðurinn til leigu
fyrir almenning í styttri eða lengri
tíma. Einmitt það hversu afskekktur
Galtarviti er býður upp á ýmsa
möguleika. Í því sambandi hefur
verið horft til gönguhópa og jafnvel

hesta- og eða kajakferða.
Í íbúðarhúsinu er ágætt eldhús

með gaseldavél, stofa og geymslu-
aðstaða, svo og þrjú svefnherbergi
með svefnplássi fyrir allt að átta
manns. Olíurafstöð er á staðnum
en ætlunin er að gera upp og koma
í gagnið gamalli vatnstúrbínu til

raforkuframleiðslu. Þarna eru einn-
ig nokkur útihús. Vitinn sjálfur
stendur rétt við íbúðarhúsið.

Það er reyndar ekki nýlunda að
fengist sé við ritstörf á Galtarvita.
Kunnastur vitavarðanna þar og sá
sem lengst sat staðinn eða frá 1953
til 1977 var Óskar Aðalsteinn.

Fyrir nokkru var sagt frá tveimur
Íslendingum sem tóku þátt í heims-
meistaramóti ofurmaraþonhlaup-
ara. Þá rifjaðist upp frásögnin af
Sigurði Jónssyni, sem var bóndi í
Breiðavík á árunum 1765–1806,
en Breiðavík á land að Látrabjargi.
Sigurður var samtíða sr. Birni Hall-
dórssyni í Sauðlauksdal, þeim er
talinn er hafa fyrstur ræktað kart-
öflur á Íslandi. Sigurður mun hafa
verið þrek- og kjarkmaður og fékk
ungur viðurnefnið „fljóti“ sökum
þess hversu fljótur hann þótti í för-
um. Frásögnin hér á eftir virðist
benda til þess að Sigurður hafi
hlaupið fyrsta ofurmaraþonhlaup
veraldar.

Það var einn vetur sem oftar, að
snjóasamt var og mikil ófærð á
fjallvegum og raunar alls staðar.
Það hafði því dregist að fara í kaup-

stað, svo sem venja var fyrir jólin,
og nú var komin Þorláksmessa.
Þótti þá Sigurði, að ekki mætti leng-
ur við svo búið standa. Hann fór í
fyrra lagið í fjósið og gaf kúnum,
en leggur síðan af stað inn á Eyrar
en svo var Patreksfjarðarkaupstaður
kallaður áður.

Sé fært sjóveður yfir fjörðinn er
venjan sú að fá sig fluttan úr Ör-
lygshöfn eða Vatnsdal eða fá lán-
aðan bát, ef fleiri en einn eru í
ferðinni. Eigi að fara alla leið á
landi þarf að krækja inn fyrir allan
Patreksfjörð, og er það löng leið og
seinfarin að vetrarlagi.

Sigurður hefur ekkert viljað vera
upp á aðra kominn, enda er ekki
víst að sjóveður hafi verið gott.
Hann ákveður því að fara landveg
alla leið og er þá annað hvort að
fara inn með firði, sem kallað er,

eða fara svonefnt Dalverpi og er þá
komið af fjalli niður í Sauðlauksdal,
sem er nokkuð innarlega í Patreks-
firði. Þessa leið valdi Sigurður, með
því að hún er líka talsvert styttri en
sú fyrrnefnda. Segir lítt af ferðum
Sigurðar nema það, að hann kemur
í kaupstaðinn og leggur af stað
heimleiðis með 30 punda bagga á
baki. Ekki getur það almennt kallast
þung byrði, en hún er meiri en nóg
þegar fara á fljótt yfir í mikilli ófærð.

Sigurður átti að hafa komið heim
til sín aftur fyrir gjafir um kvöldið,
talið hafa verið um kl. 7. Vera má,
að ekki sé þessi tími nákvæmur og
ekki er víst hvenær Sigurður lagði
af stað um morguninn. En ekki
virðist hann hafa getað verið meira
en 10 klukkustundir í ferðalaginu.
Vegalengdin fram og til baka virðist
lauslega áætluð 90 til 100 km.

Sigurður fljóti í Breiða-
vík og ofurmaraþon

Fyrsta ofurmaraþon veraldar? Á þessum gamla uppdrætti
Samúels Eggertssonar, sem varðveittur er á Minjasafni Egils

Ólafssonar á Hnjóti í Örlygshöfn, sýnir breiðasta línan þá leið
sem líklegt má telja að Sigurður fljóti hafi skokkað úr Breiðavík
til Patreksfjarðar (Vatneyrar) og aftur til baka með ærna byrði

í ófærð um hávetur.





Sundlaug
Vesturbyggðar

Opnunartími:
Mánudaga – föstudaga kl. 09:00 - 20:30Mánudaga – föstudaga kl. 09:00 - 20:30Mánudaga – föstudaga kl. 09:00 - 20:30Mánudaga – föstudaga kl. 09:00 - 20:30Mánudaga – föstudaga kl. 09:00 - 20:30

Laugardaga og sunnudaga kl. 10:00 - 16:00Laugardaga og sunnudaga kl. 10:00 - 16:00Laugardaga og sunnudaga kl. 10:00 - 16:00Laugardaga og sunnudaga kl. 10:00 - 16:00Laugardaga og sunnudaga kl. 10:00 - 16:00

Opnunartími:

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

Sundlaug
Vesturbyggðar
Eyrargötu,
Patreksfirði
Sími 456 1523

Fjallið opnað með haka og skóflu
Önnur meðfylgjandi mynda er

tekin í Fossdal í Fossfirði, sem er
einn svonefndra Suðurfjarða Arnar-
fjarðar. Andspænis blasir við fjall
sem kallast Dufansdalsnúpur og
skilur að Dufansdal og Þernudal í
Fossfirði. Þessi núpur er líkur
mörgum öðrum slíkum náttúrufyr-
irbærum á sunnanverðum Vest-
fjörðum en samt ber hann í sér
einkenni sem greina hann frá öllum
öðrum núpum, ýmist vel sýnileg
eða að mestu dulin. Hin duldu ein-
kenni eru lítið áberandi surtar-
brandslög, sem ganga í gegnum
fjallið á milli basaltlaganna er liggja
hvert ofan á öðru.

Með stríðinu mikla sem hófst
1914 dró verulega úr innflutningi
steinkola til landsins. Allt verðlag
hækkaði en kolaverðið margfald-
aðist í hlutfalli við annað. Við-
brögðin urðu þau að hefja surtar-
brandsnám í stórum stíl til að mæta
kolaþörf landsmanna. Athyglin
beindist sérstaklega að nokkrum
stöðum á landinu. Frægust voru
hin stórhuga, vélvæddu umsvif í
Stálfjalli milli Rauðasands og
Barðastrandar, enda var talið að
þar væri óþrjótandi uppspretta surt-
arbrands. Námaævintýrin stóðu
flest stutt. Afraksturinn fór ekki að
vonum. Gæði surtarbrandsins voru
rýr og nýtingin í samræmi við það.

Dufansdalsnúpur var einn þess-
ara námastaða. Handgrafin voru þar
um 100 metra löng göng í surtar-
brandslagi sem gekk í gegnum mitt
fjallið í um 150 metra hæð. Göngin
eru um 2,3 m á hæð og breidd,
þannig að grafnir hafa verið út á
höndum um 500 rúmmetrar. Með-
fram vinstri hlið ganganna að utan
séð var grafin vatnsrás með jöfnum
halla miðað við gólfið eða botninn
til að veita frá því vatni sem síaðist
inn í göngin úr berglögunum. Mjög
lítið hefur hrunið úr veggjum og
lofti á tæpum 90 árum. Göngin
bera vott um gott verklag og kunn-
áttu og eru eins konar minnisvarði
um störf þeirra sem þessu komu og
þá nýjung sem viðfangsefninu fylg-
di.

Surtarbrandsnámið er sá kafli í

Námumunninn í Dufansdalsnúpi.

iðnaðarsögu Íslendinga sem minnst
er haldið á lofti. Allir þeir eru horfn-
ir af sjónarsviðinu sem að þessum
málum komu í upphafi liðinnar
aldar. Samtímis hafa náttúruöflin
verið að verki við að breiða yfir
verksummerkin. Lokast hefur fyrir
marga námumunna, hrunið hefur
úr klettum, jarðvegur sigið fram og
vatn safnast upp inni í göngum.
Þannig var umhorfs í Dufansdals-
núpi árið 1996 og það sama er að
gerast í Stálfjalli og á ýmsum stöð-
um öðrum.

Greinarhöfundur tók sér það fyrir
hendur ásamt tveimur öðrum
áhugamönnum að hreinsa út námu-
munnann í Dufansdalsnúpi. Hinir
tveir voru þeir Runólfur Ingólfsson,
yfirmaður Orkubús Vestfjarða í
vesturbyggðum Barðastrandar-
sýslu, og Páll Magnússon, verka-
maður og sauðfjárbóndi á Bíldudal.
Gengið var í verkið um verslunar-
mannahelgi 1996 og því lokið á
einni viku. Fóru um 100 stundir í
þetta. Við Runólfur vorum á þeim
tíma taldir menn á besta aldri en
Páll var nokkru eldri og varð 75 ára
5. október það ár.

Páll er ekki hár í lofti né mikill
um sig, samsvarar sér vel og er
liðugur og rammur að afli. Hann
hefur unnið erfiðisvinnu allt sitt líf
og aldrei hlíft sér, enda hefur hann
verið eftirsóttur til allra útistarfa.
Páll var jafnan sóttur til þegar ná
þurfti sauðfé úr illfærum og háum
hömrum utan við Bíldudal og í
Ketildölum. Lengi hafði hann þann
starfa að smala Geirþjófsfjörð fyrir
feðgana á Ósi í Mosdal og færa
þeim féð heim. Það vita allir sem
þekkja, hvílíkt verk það getur verið
og erfiði að smala mishæðótt land
þakið háu birkikjarri, brattar skriður
og kletta. Þetta fór Páll létt með á
áttræðisaldrinum. Páll er vestfirskur
í föðurættina en Vestlendingur í
móðurættina. Móðir hans var Re-
bekka Þiðriksdóttir, sú sem forðum
kenndi Jóni Helgasyni, frænda
sínum og uppeldisbróður frá
Rauðsgili, að kveða að og draga til
stafs og líklega að setja saman
stöku.

– Úlfar B. Thoroddsen, Patreks-
firði.

Séð úr Fossdal í Fossfirði yfir til Dufansdalsnúps.

Dufansdalsnúpur

Námumunni





Óshlíðarhlaupið er fyrir löngu
orðið fastur liður í hlaupadag-
skránni hérlendis og verður haldið
tíunda árið í röð laugardaginn 26.
júní. Að venju verður hlaupið hálf-
maraþon (21 km), 10 km og 4 km.
Í hálfmaraþoni er ræst í Bolungar-
vík og hlaupið um Óshlíð, Hnífsdal
og Eyrarhlíð, inn Skutulsfjarðar-
braut og síðan aftur til baka í gamla
bæinn á Ísafirði. Hlaupaleiðin er
mjög fjölbreytt og skemmtileg og
raunar ægifögur með útsýni yfir
allt Ísafjarðardjúp og tilkomumik-
inn fjallahringinn. Í 10 km hlaupinu
er ræst í Hnífsdal og farin þaðan
sama leið og í hálfmaraþoninu.
Skemmtiskokkarar sem hlaupa 4
km eru ræstir á Silfurtorgi og hlaupa
eftir Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði.

Mark fyrir öll hlaupin er á Silf-
urtorgi á Ísafirði þar sem alltaf er
skemmtileg stemming að hlaupi
loknu. Nánar um Óshlíðarhlaupið
á vefsíðunni www.swim.is/hlaup
og þar er jafnframt hægt að skrá sig
til þátttöku.

Óshlíðarhlaup
í tíunda sinn

Sögusýning
Djúpavíkur
Í  gömlu síldarverksmiðjunni í

Djúpavík í Árneshreppi á Ströndum
var í fyrrasumar opnuð Sögusýning
Djúpavíkur. Sýningin er í senn
skemmtileg og fræðandi og segir
þar í máli og myndum frá síldaræv-
intýrinu í Djúpavík. Sýningin er í
afar skemmtilegu umhverfi í vélasal
gömlu síldarverksmiðjunnar og
lýsir á skýran hátt uppbyggingu og
hnignun byggðar í Djúpavík.

Árið 1917 var fyrsti íbúinn skráð-
ur til heimilis í Djúpavík þegar
ráðinn var umsjónarmaður við síld-
arsöltunarstöð Elíasar Stefánsson-
ar. Þetta tímabil hefur verið kallað
síldarævintýrið hið fyrra. Því lauk
haustið 1919 í upphafi kreppurnar

miklu með gjaldþroti Elíasar. Árið
1934 hófst síðara síldarævintýrið á
Djúpavík. Þar voru á ferðinni stór-
brotnir athafnamenn sem stofnuðu
hlutafélagið Djúpavík hf. um rekst-
ur síldarverksmiðju og síldarsölt-
unarstöðvar. Halldór Kiljan Lax-
ness fjallar í Guðsgjafaþulu á
spaugilegan hátt um viðburði þessa
tímabils.

Verksmiðjan var rekin með mikl-
um myndarbrag allt fram undir
1950 en þá fór að halla verulega á
ógæfuhliðina vegna aflaleysis.
Hlutafélagið Djúpavík hf. var leyst
upp árið 1970. Enn má sjá í Djúpa-
vík minjar þess mikla athafnalífs
sem þar var því enn standa þar
byggingar frá báðum þessum tíma-
bilum. Ber þar mest á hinu gríðar-
stóra verksmiðjuhúsi Djúpavíkur
hf. Hótel Djúpavík sem þá gekk
undir nafninu Kvennabraginn hýsti
síldarsöltunarstúlkur sem unnu á
síldarplani Djúpavíkur hf.

Verksmiðjubyggingin risavaxna á Djúpavík og önnur mannvirki virðast agnarsmá í
hrikalegu landslaginu. Mynd: Hjálmar R. Bárðarson – Vestfirðir í máli og myndum.

Gallerí Slunkaríki við Aðalstræti
á Ísafirði er einn minnsti en jafn-
framt einn virtasti og kunnasti
myndlistarsalur landsins. Þar hafa
verið samfelldar myndlistarsýning-
ar um nærfellt tuttugu ára skeið og
fjölmargir af þekktustu listamönn-
um þjóðarinnar sýnt þar verk sín.

Einnig hefur fjöldi erlendra lista-
manna haldið þar sýningar. Það
hefur sannast á Slunkaríki, að metn-
aður og virðing eru ekki alltaf í
réttu hlutfalli við stærðina eða hinar
ytri umbúðir.

Gallerí Slunka-
ríki á Ísafirði



Sauðfjársetur á Ströndum
Sauðfjársetur á Ströndum stend-

ur fyrir stórskemmtilegri sögusýn-
ingu, Sauðfé í sögu þjóðar, í Fé-
lagsheimilinu Sævangi við Stein-
grímsfjörð. Þar er fjallað um sauð-
fjárbúskap á Íslandi fyrr og síðar
og rík áhersla er lögð á að hún
höfði til allra aldurshópa. Úti fyrir
safninu eru til sýnis gamlar dráttar-
vélar fyrir vélaspekúlantana og inn-
andyra er sérstakt horn fullt af leik-
föngum fyrir börn á öllum aldri.
Þar er líka vísindahorn með tölvu
og víðsjá og síðast en ekki síst skal
nefna sísvanga og káta heimalninga
sem gestir geta heimsótt og gefið
mjólk úr pela. Það er sérlega vinsæl
iðja.

Í Sævangi er einnig handverks-
búð með handverki Strandamanna
í öndvegi og glæsileg kaffistofa
sem býður upp á gómsætar kaffi-
veitingar og kaffihlaðborð eru á
hverjum sunnudegi allt sumarið.

Í sumar mun Sauðfjársetrið jafn-
framt standa fyrir fjölbreyttum
skemmtunum á Sævangi í þéttskip-
aðri sumardagskrá, styrktri af
Menningarborgasjóði. Þar standa
nokkrar stórhátíðir upp úr en auk
þeirra má nefna göngudag, fjörudag
og fjölskyldufótbolta sem eru á dag-
skránni.

Stórhátíðir Sauðfjársetursins eru
fjórar í ár. Sérstök athygli er vakin
á Furðuleikunum sem haldnir verða

20. júní. Þar verður keppt í ýmsum
furðugreinum eins og skítkasti,
öskrum, belgjahoppi, kvenna-
hlaupi, girðingarstaurakasti og
afturgöngum – sem er gamalgróin
og vinsæl íþróttagrein á Ströndum.

Seint í ágúst verður síðan Meist-
aramót í hrútadómum haldið í ann-
að sinn á Sævangi, en hrútadóm-
arnir voru vinsæl og fjölsótt
skemmtun á síðasta ári. Þar er keppt
í hrútaþukli og snýst leikurinn um
að meta rétt og rökstyðja hver af
fjórum til fimm hrútum sé best vax-
inn. Bæði vanir og óvanir hrúta-
þuklarar geta spreytt sig, því keppt
er í tveimur flokkum.

Sýningin í Sævangi er opin kl.
10-18 alla daga frá 1. júní til 31.
ágúst. Nánar má fræðast um dag-
skrá sumarsins á vefslóðinni www
.strandir.is/saudfjarsetur. Stórhátíð-
irnar fjórar sem allar eru á sunnu-
dögum eru annars þessar:

20. júní: Furðuleikarnir 2004 –
leikjadagur í Sævangi fyrir alla fjöl-
skylduna hefst kl 14. Keppni í
margvíslegum furðugreinum.

18. júlí: Sumarhátíð í Sævangi –
Sauðfjársetrið á Ströndum stendur
fyrir sumarhátíð í Félagsheimilinu
Sævangi við Steingrímsfjörð sem
hefst kl. 14. Búandkarla- og krafta-
keppni, heyskapur með gamla lag-
inu.

8. ágúst: Dráttarvélardagur og

töðugjöld - hátíðisdagur í Sævangi
við Steingrímsfjörð og hefst dag-
skráin kl. 14. Ökuleikni á dráttar-
vélum, leikir á vellinum, grín og

gaman.
22. ágúst: Meistaramót í hrúta-

dómum – hefst í Sævangi hefst kl.
14. Keppt verður í tveimur flokk-

um, flokki vanra hrútaþuklara og
þeirra sem óvanir eru að leggja mat
á hrúta. Grillveisla og gaman.

Frá Meistaramótinu í hrútadómum í Sævangi í fyrra. Mynd: Kristín S. Einarsdóttir.



Fjögurra daga samfelld hátíða-
höld undir nafninu Sjóarahátíð í
Bolungarvík verða þar í bæ í
kringum Sjómannadaginn eða
dagana 3.-6. júní. Hátíð þessi var
haldin í fyrsta sinn í fyrra enda
þótt sjálfur Sjómannadagurinn
hafi að sjálfsögðu verið hafður í
heiðri í Bolungarvík um langan
aldur. Meðal dagskráratriða eru
hátíðarkvöldverður sjómanna
með tónlistardagskrá og dansleik,

tónleikar, listsýningar, kvikmynda-
sýningar, hefðbundin dagskrá á
Sjómannadaginn sjálfan og ýmis-
legt fleira.

Ætlunin er að Sjóarahátíðin verði
árlegur viðburður og festi sögulega
stöðu Bolungarvíkur enn frekar í
sessi. Í Ósvör í Bolungarvík er elsta
verstöð landsins og frá Bolungarvík
var fyrsti vélbáturinn á Íslandi gerð-
ur út fyrir liðlega einni öld. Sérstaða
Bolungarvíkur sem útgerðarbæjar

er margvísleg og Sjóarahátíðin
er tilvalin fyrir gesti til að kynnast
og taka þátt í bæjarbrag og menn-
ingu einhvers merkasta sjávarút-
vegsbæjar landsins. Aðstandend-
ur Sjóarahátíðar vonast til þess
að sem flestir leggi leið sína til
Bolungarvíkur þessa daga, hvort
heldur það eru almennir ferða-
menn, brottfluttir Bolvíkingar eða
fólk úr byggðarlögunum í kring.

Sjóarahátíðin í Bolungarvík

Tónlistarhátíð-
in „Við Djúpið“

Tónlistarhátíðin „Við Djúpið“
er haldin í annað sinn dagana 3.-
7. júní. Fyrri hluta dags alla dag-
ana verða námskeið í píanóleik,
klassískum söng og djasssöng,
flautu, klassískum gítar og rokk-
gítar, en síðdegis og á kvöldin
verða haldnir tónleikar. Sú ný-
breytni verður tekin upp á þessu
ári að hátíðin fer fram á fleiri
stöðum í Ísafjarðarbæ og með
meiri þátttöku tónlistarmanna
vestra.

Á kvöldtónleikum verða metn-
aðarfullar efnisskrár sem spanna
vítt svið tónlistarinnar. Jöfnum
höndum verða leikin verk eftir
ný íslensk tónskáld, djassstand-
ardar og sígild tónverk. Þeir sem
þar koma fram eru kennarar nám-
skeiðsins. Þeir eru heiðursgest-
urinn Halldór Haraldsson píanó-
leikari, Jóhanna Linnet djass-
söngkona, Árni Heiðar Karlsson
píanóleikari (klassík og djass),
Guðrún S. Birgisdóttir flautuleik-
ari og Pétur Jónasson gítarleikari.
Einnig verða haldnir nemenda-
tónleikar, smærri tónleikar og
aðrar uppákomur á ýmsum stöð-
um í Ísafjarðarbæ.

Markmiðið er meðal annars að
bjóða upp á vandaða tónlistarhá-
tíð í því skyni að auka við fjöl-
breytni í menningarlífi á Vest-
fjörðum og gefa þannig almenn-
ingi sem og ferðafólki kost á að
njóta fagurrar tónlistar í upphafi
hins hefðbundna ferðamannatíma
í stórbrotinni náttúru þessa lands-
hluta. Það er sömuleiðis eitt af
markmiðunum að auka með þessu
samskipti og tengsl milli listafólks
á Vestfjörðum og á höfuðborgar-
svæðinu. Framtíðarsýnin er að
hátíðin verði áfram árviss við-
burður þar sem þekktum innlend-
um og erlendum listamönnum
yrði boðið.

Jafnframt er haft í huga, að
mikilvægt sé að stuðla að upp-
byggilegum námskeiðum fyrir
ungt fólk utan hefðbundins skóla-
tíma og hjálpa nemendum að læra
meira á hljóðfæri sín við fjöl-
breyttar aðstæður.

Skipulagsvinna og fram-
kvæmdastjórn eru í höndum Guð-
rúnar S. Birgisdóttur og Péturs
Jónassonar. Nánari upplýsingar
og umsóknareyðublað er að finna
á www.viddjupid.is.

„Hafðu það gott – íbúða-
gisting í Bolungarvík“

Í Bolungarvík er nú í fyrsta sinn
boðið upp á leigu fullbúinna íbúða
fyrir ferðafólk. Systurnar Ingibjörg
og Soffía Vagnsdætur hafa fest
kaup á sex íbúðum í fjölbýlishúsi
við Þjóðólfsveg 16 og endurnýjað
þær og innréttað. Um er að ræða
tvær þriggja herbergja íbúðir, tvær
tveggja herbergja íbúðir og tvær
íbúðir með stofu, eldhúsi og baði.
Nafnið á framtakinu er „Hafðu það
gott – íbúðagisting í Bolungarvík“.

„Við höfum mjög orðið þess var-
ar á síðustu misserum að tilfinnan-
lega vantar gistirými af þessu tagi
hér í Bolungarvík“, segir Soffía.
„Það hefur líka aukist til muna að
fólk vilji búa sér með sinni fjöl-
skyldu þrátt fyrir að það eigi kann-
ski ættingja á svæðinu“, segir Ingi-
björg sem segir helsta markhópinn
vera brottflutta Bolvíkinga sem
heimsækja heimahagana. „Nóg er
af þeim fyrir sunnan“, bætir Soffía
við hlæjandi, „en svo viljum við
gjarnan gefa fjölskyldufólki alls
staðar af landinu tækifæri til að
koma og upplifa Vestfirði. Hér er
svo margt sem hægt er að gera. Við
höfum hér frábæra sundlaug,
skemmtilegar gönguleiðir, hægt er
að veiða í Syðridalsvatni eða bara
standa á bryggjunni með stöng. Við
höfum glæsilegt náttúrugripasafn,
það má upplifa endalausan alheim-
inn með því að keyra upp á Bola-
fjall, fara í skemmtilega fjörugöngu
eftir sandinum í Víkinni eða út í
Skálavík, víkinni við ysta haf, og
svona mætti lengi telja. Bolungar-
vík er því svo sannarlega endastöð
sem kemur á óvart“, segir Soffía og
vísar þar ef til vill til slagorðs sem
var nokkuð umdeilt á sínum tíma.

Ingibjörg segir þjónustu Hafðu
það gott – íbúðagistingar í Bolung-
arvík helst felast umhverfinu. „Í
íbúðunum er útsýni til allra átta,
yfir Ísafjarðardjúp, inn í Jökulfirði
og fram í báða dali Víkurinnar. Og

svo er það auðvitað kyrrðin og ró-
semdin sem við bjóðum og frelsi
fyrir börnin. Við höfum látið end-
urnýja allar lagnir í húsinu og höf-
um á síðustu mánuðum verið á fullu
að endurnýja gólfefni, mála og dytta
að. Ætlunin er að bæta smátt og
smátt við þjónustuna með því að
nettengja íbúðirnar, bjóða upp á
hjólaleigu og fleira. Draumurinn
er svo að útbúa listagallerí í hluta
hússins því við viljum gjarnan
kynna listamenn á svæðinu með
því að sýna gestum okkar verk
þeirra.“

Systurnar Soffía og Ingibjörg
Vagnsdætur fyrir framan húsið að

Þjóðólfsvegi 16 í Bolungarvík.



Þemaferðir um Vestfirði
Það er hægt að fara margar yfir-

reiðir um Vestfirði og leggja stund
á eitt sérstakt viðfangsefni eða þema
í hverri ferð. Var ekki annars einn
ágætur embættismaður í Reykjavík
sem notaði sumarfríin sín í fjölmörg
ár til að skoða allar kirkjur á Íslandi
og taka af þeim myndir?

Sem dæmi um þemu sem taka
mætti fyrir á ferð um Vestfirði má
nefna heimsóknir í hin fjölmörgu
söfn sem til eru í þessum eina lands-
hluta og fjölgar jafnt og þétt. Eða
ferðir um söguslóðir í fornritum,
svo sem Gísla sögu Súrssonar,
Grettis sögu, Fóstbræðra sögu, Há-
varðar sögu Ísfirðings og Sturl-
ungu. Svo er nóg af fjöllum á Vest-
fjörðum til að ganga á og yrði það
verkefni seint fullklárað. Náttúru-
skoðarar hefðu nóg við að vera,
hvort heldur þeir einbeittu sér að
fuglaskoðun eða jarðfræðinni og
jarðsögunni eða gróðri jarðar.

Auðvelt er að sameina ólík
áhugamál, svo sem að fara í hesta-
ferðir til náttúruskoðunar, en
nokkrar hestaleigur eru starfandi á
Vestfjörðum. Golfarar gætu farið
hring á öllum golfvöllum Vest-
fjarða. Sérstæð hringferð um Vest-
firði gæti fólgist í því að fara í allar
sundlaugar, gamlar og nýjar, úti og

inni. Í þessum landshluta má finna
marga og mjög ólíka sundstaði, allt
frá gömlu torflauginni í Reykjanesi
við Djúp, þar sem brýnna er að þvo
sér eftir að komið er upp úr heldur
en áður en farið er ofan í, og til
hinna nýjustu og glæsilegustu

mannvirkja. Þess skal getið til að
forðast misskilning, að í Reykjanesi
er einnig prýðileg 50 metra laug
ásamt náttúrlegu gufubaði og sól-
palli og fullkominni hreinlætisað-
stöðu.

Nú mun aflagður sá háttur fram-

bjóðenda til Alþingis að koma á
hvert einasta sveitabýli í kjördæm-
inu í aðdraganda kosninga og
drekka þar kaffi, enda eru kjördæmi
nú miklu stærri en áður. Sveita-
bæjum á Vestfjörðum hefur hins
vegar farið fækkandi og kannski

væri það eitt þemað enn að heilsa
upp á alla bændur á Vestfjarða-
kjálkanum þegar búið er að skoða
öll söfn, koma í allar kirkjur, synda
í öllum sundlaugum, klífa öll fjöll
og vaða allar ár, svo dæmi séu
tekin.

Í miðri Trékyllisvík í Árnes-
hreppi á Ströndum er lítið hand-
verkshús, byggt úr heimafengnum
rekaviði eins og vera ber. Það ber
nafnið Kört og verður opið alla
daga í sumar eins og undanfarin ár.
Á skemmtilegri minjasafnssýningu
í Kört getur að líta gamla og merka
muni úr sögu sveitarinnar, allt frá
miðöldum til okkar tíma. Sumir
gripanna eru þó lengra að komnir.
Einnig er þar til sýningar og sölu
handverk og listmunir heimafólks,
meðal annars úr rekaviði, beini,
skógarviði og fleiri efnum. Skúlp-
túrar og skartgripir eru unnir úr
grjóti sem fengið er í fjöllunum og
fjörunni. Textílverk ýmiskonar eru
unnin af konum í sveitinni.

Í Kört er rekin upplýsingaþjón-
usta og þar er hægt að fá leiðsögn
um Árneshrepp og nágrenni. Ör-
stutt er í alla þjónustu sem er ótrú-
lega fjölþætt í svo afskekktu byggð-
arlagi sem Trékyllisvíkin verður
að teljast, svo sem kaffihús, verslun,
sparisjóð, gistingu, sundlaug og
bensínafgreiðslu. Nánari upplýs-
ingar um Kört fást í netfanginu
arnes@li.is og í síma 451 4025.

Minja- og hand-
verkshúsið Kört

Það er margt að skoða í hand-
verkshúsinu Kört í Trékyllisvík.



Siglingadagar á Ísafirði 
daga samfelld hátíð við all

Óhætt er að fullyrða að Siglinga-
dagar á Ísafirði 2004 eru viðamesta
skemmtidagskráin og íþróttahátíðin
á Vestfjörðum í sumar en þeir
standa óslitið í tíu daga frá 16. til
25. júlí. Þar má segja að í boði
verði flest milli himins og jarðar
fyrir unga sem eldri og jafnt á þurru
landi sem á sjó, enda þótt margvís-
legt sjósport sé kjarninn í hátíða-
höldunum. Dorrit Moussaieff for-
setafrú verður sérstakur heiðurs-
gestur og verndari Siglingadaga
2004 og mun hún setja hátíðina
föstudaginn 16. júlí kl. 17 á Silfur-
torgi á Ísafirði. Dorrit er mikil
áhugamanneskja um sjóíþróttir.
Athygli vakti þegar hún brá sér
með glæsibrag á sjóskíði á Pollinum
á Ísafirði um verslunarmannahelg-
ina í fyrra þegar hún var stödd í
bænum að fylgjast með Unglinga-
landsmóti UMFÍ.

Þetta er fimmta árið í röð sem
Siglingadagar eru haldnir á Ísafirði
og hafa þeir undið upp á sig og
orðið fjölbreyttari með hverju árinu
líkt og ýmsir viðburðir sem takast

vel og festast í sessi. Sextán manns
hafa hver um sig yfirumsjón með
hverjum þætti hátíðarinnar, allt frá
Djúpralli á hraðbátum og seglbáta-

keppni til öryggismála, en fram-
kvæmdastjóri Siglingadaga er Úlfar
Snæfjörð Ágústsson.

Tilgangur þessarar hátíðar er að

stefna saman áhugafólki um sigl-
ingar af hvaða tagi sem er, jafnt hér
á landi sem og erlendis. Jafnframt
er séð til þess að nóg verði við að

vera og nægar skemmtanir og af-
þreyingarkostir í boði fyrir fjöl-
skyldur þeirra sem koma gagngert
til þess að taka þátt í einhverju

Dorrit Moussaieff forsetafrú er verndari og sérstakur heiðursgestur Siglingadaga 2004. Myndin var tekin þegar hún brá sér á sjóskíði á Pollinum á Ísafirði í fyrra.



afirði – tíu
ið allra hæfi

sjósporti. Fjölmargar skemmtiferð-
ir og skemmtisiglingar eru í boði
þar sem hægt verður að fara um
alla norðanverða Vestfirði. Dans-
leikir verða á Ísafirði og margvís-
legar listsýningar í gangi. Kajak-
siglingar skipa verðugan sess á Sigl-
ingadögum enda eru norðanverðir
Vestfirðir Mekka kajakmanna.

Meginástæðan fyrir því að Sigl-
ingadagarnir eru haldnir við Ísa-
fjarðardjúp er einföld. Í nágrenni
Ísafjarðar eru stórkostleg svæði til
hvers konar siglinga, lygnir eyði-
firðir og eyjar, ríkulegt fuglalíf og
mikið um sjávarspendýr.

Meðal nýrra atriða á Siglinga-
dögum í ár eru ráðstefna um sigl-
ingaleiðina milli Íslands og Græn-
lands, ferðakynning um dásemdir
Hornstranda og Austur-Grænlands
og fundur um aukna samvinnu Ísa-
fjarðar og byggðanna á Austur-
Grænlandi. Fjöldi erlendra og inn-
lendra sérfræðinga mun fjalla um
þessa varasömu siglingaleið og
undur Grænlands.

Í framhaldinu er svo fyrirhuguð

ferð skemmtibáta yfir sundið þar
sem kíkt verður á ísbirni og borg-
arís.

Nýjasta sjósportæðið í heiminum
er Kite Surfing eða seglreið og verð-
ur hún meðal dagskrárliða. Þessi
íþrótt felst í því að láta eins konar
fallhlíf draga sig á bretti líku snjó-
bretti meðfram ströndinni. Hún
kallar á þol og leikni og þykir feikn-
arlega skemmtileg.

Á Silfurtorgi á Ísafirði verður
sérstök dagskrá í þrjá daga að
minnsta kosti meðan Siglingadagar
standa auk þess sem Ísfirðingar
bjóða gestum sínum til „Miðbæjar-
rölts í köldhúminu“ milli kl. 19 og
23 laugardagskvöldið 24. júlí.

Dagskrá Siglingadaga á Ísafirði
2004 er allt of fjölbreytt og viða-
mikil til að hægt sé að gera meira
en að tæpa hér á helstu atriðum. Á
vef Siglingadaga (www.isafjordur
.is/siglingadagar) er dagskráin birt
í einstökum atriðum auk þess sem
þar eru fjölmargar samantektir,
fréttir og greinar um flest sem við-
kemur þessari metnaðarfullu hátíð.

Byggðasafn Vestfjarða á sér
margra áratuga sögu en höfuð-
stöðvar þess hafa nú um árabil
verið í Neðstakaupstað á Ísafirði.
Neðstikaupstaður er elsta húsa-
þyrping landsins og standa þar
fjögur hús frá 18. öld. Fyrir fáum
áratugum stóð til að rífa þessi
hús en áhugamenn fengu því af-
stýrt, góðu heilli, og voru þau
gerð upp og hafin til vegs og

virðingar á nýjan leik eitt af öðru.
Tvö þessara húsa eru notuð sem

íbúðarhús, Faktorshúsið og Kram-
búðin, en Sjóminjasafnið er í hinu
mikilfenglega Turnhúsi. Veitinga-
salur er í Tjöruhúsinu og þar hafa
um árabil verið haldnar menningar-
vökur á hverju fimmtudagskvöldi
um nokkurra vikna skeið á sumrin
undir nafninu Sumarkvöld í Neðsta.

Sjálf húsin í Neðstakaupstað („í

Neðsta“ eins og oft er sagt í dag-
legu tali) eru ekki aðeins eitt alls-
herjar safn, heldur einnig um-
hverfi þeirra. Gömul eldsmiðja
er þar í sérstöku húsi og iðulega
notuð af krafti en merkilegir bátar
standa á fjörukambinum.

Neðstikaupstaður á Ísafirði er
alveg einstakur í sinni röð á Ís-
landi og þar er „skyldumæting“
fyrir alla sem koma til Ísafjarðar.

Neðstikaupstaður á Ísa-
firði – einstakur á Íslandi

Frá Neðstakaupstað á Ísafirði.



Það skyldi nú aldrei fara svo, að
nýtt Íslandsmet í sjóskíðadrætti
verði sett á hinum árlegu Siglinga-
dögum á Ísafirði í sumar? Slíkt
gæti ekki talist illa til fundið, nú
þegar sérstakur heiðursgestur og
verndari Siglingadaganna er sjálf
sjóskíðakonan Dorrit Moussaieff,
eiginkona gamla Ísfirðingsins Ólafs
Ragnars Grímssonar. Ekki er annað
vitað en ennþá standi óhaggað Ís-
landsmetið í sjóskíðadrætti sem
einmitt Ísfirðingar settu á Pollinum
á Ísafirði fyrir réttum tíu árum. Frá
metinu er greint í blaði á Ísafirði
29. júní 1994 og fer fréttin í heild
hér á eftir:

„Ísfirðingar settu Íslandsmet í
sjóskíðadrætti um helgina og voru
níu manns dregnir af einum og
sama bátnum. Frumkvöðull að því
var Ómar Helgason, en auk hans
settu metið þeir Sigurður Hólm
Jóhannsson, Vignir Guðmundsson,
Róbert Hafsteinsson, Björgvin Arn-
ar Björgvinsson, Salómon Ágústs-
son, Gunnar Ásgeirsson, Magnús
Erlingsson og Jón Fanndal Bjarn-
þórsson. Félagar úr Björgunar-
sveitinni Tindum í Hnífsdal drógu
sjóskíðakappana á björgunarbátn-
um Daníel Sigmundssyni.

Gamla metið var sett á Aust-
fjörðum í fyrra og voru þar átta

sjóskíðakappar á ferð. „Hugmyndin
vaknaði þegar sagt var frá því í
Sjónvarpinu í vor, að Austfirðingar
ættu met í þessu síðan í fyrra“,
sagði Ómar Helgason í samtali við
blaðið. „Þeir voru reyndar níu sem
reyndu við metið þá, en einn stóð
ekki. Eins var það hjá okkur, við
vorum tíu sem reyndum en einn
stóð ekki. Við ætlum að reyna aftur
við tveggja stafa töluna í haust eða
næsta vor. Við gátum reyndar að-
eins safnað fimmtán skíðum, þann-
ig að við þurftum að smíða okkur
fimm skíði í viðbót eða tvö og hálft
par. Við dreifðum þeim svo á mann-
skapinn. Það var dálítill höfuðverk-

ur varðandi festingarnar á nýju
skíðunum, því að við vorum alveg
á síðasta snúningi með þetta. Við
fengum svo eina gúmmískó og
skrúfuðum þá á tvö skíði með
boddískrúfum, en þau þrjú sem eftir
voru bundum við með límbandi,
hreinlega límdum okkur fasta á
skíðin“, sagði Ómar. „Þeir sem
kynnu að hafa áhuga á að vera með
næst ættu því að útvega sér fjöl og
teipa sig svo bara fasta á hana.“

Ómar bað fyrir þakklæti til þeirra
sem gerðu mannskapnum kleift að
setja þetta Íslandsmet, en þar er
fyrst að telja Björgunarsveitina
Tinda í Hnífsdal, síðan Trésmiðj-

una hf. í Hnífsdal, Eirík og Einar
Val, Netagerð Vestfjarða, Fiskverk-
un Ásgeirs Salómonssonar og svo
Þóri Þrastarson, sem veitti marg-
háttaða hjálp við undirbúninginn.“

Því er við þessa frásögn í blaðinu
fyrir tíu árum að bæta, að téður
Ómar Helgason segir að ekkert hafi
orðið af áformunum um að „reyna
aftur við tveggja stafa töluna í haust
eða næsta vor“. Og hvorki hann né
aðrir sem leitað hefur verið til vita
til þess að þetta tíu ára gamla níu
manna sjóskíðadráttarmet hafi ver-
ið slegið hérlendis síðan. Það er
því að nokkru að stefna á Siglinga-
dögum á Ísafirði 2004.

Reynt við nýtt Íslandsmet í sjó-
skíðadrætti á Ísafirði í sumar?

Nokkrar stiklur í Vest-
ur-Barðastrandarsýslu

Á Barðaströnd reyndi Hrafna-
Flóki fyrstur manna landnám á
Íslandi. Hann uggði ekki að sér og
gleymdi sér í sumarsælunni. Um
veturinn féll fénaður hans allur og
varð hann frá að hverfa. Nærri
bryggjunni á Brjánslæk eru Flóka-
tóftir þar sem munnmæli herma að
hafi verið búðir Hrafna-Flóka.

Á Rauðasandi er sögusvið einnar
mögnuðustu ástarharmsögu ís-
lenskra bókmennta, Svartfugls eftir
Gunnar Gunnarsson. Þar segir frá
sönnum atburðum sem enn er hvísl-
að um þótt liðin séu 200 ár, ástum
Bjarna og Steinunnar á Sjöundá
sem myrtu maka sína til að eigast.

Í Sauðlauksdal við sunnanverðan
Patreksfjörð hefur lengi verið
prestssetur. Þar vann séra Björn
Halldórsson merkilegt brautryðj-
andastarf í garðyrkju á seinni hluta
18. aldar. Þannig var hann einna
fyrstur manna hérlendis til að rækta
kartöflur en erfitt og seinlegt reynd-
ist að kenna Íslendingum að éta
slíka fæðu. Séra Björn lét hlaða
varnargarð til að hefta sandfok í
dalnum. Hlaut garðurinn nafnið
Ranglátur því að prestur sem þótti
oft harður á meiningu sinni skikkaði
bændur til þegnskylduvinnu við
garðhleðsluna.

Í Örlygshöfn nokkru utar við
sunnanverðan Patreksfjörð kom
Egill Ólafsson bóndi á Hnjóti upp
byggðasafni héraðsins. Hann lét þar
ekki staðar numið heldur kom einn-
ig á fót fyrsta flugminjasafninu á
Íslandi. „Þetta segir sína sögu“, var
viðkvæði Egils. Hann lést árið 1999
en söfnin á Hnjóti eru rekin af
miklum myndarskap og sóma.

Vestasti oddi Evrópu, Bjargtang-

ar, teygir sig 24°32’0'’ vesturlengd-
ar. Bjargtangar eru hluti Látrabjargs
sem er 14 km á lengd og rís hæst í
441 m. Þar er mesta sjófuglabyggð
á norðurhveli jarðar. Í maí flykkjast
í bjargið þúsundir þúsunda sjófugla
og varpið hefst. Fyrr á tímum var
hér matarkista djarfra karla og
kvenna sem sigu í bjargið og sóttu
björg í bú.

Patreksfjörður er „Þorpið“ skáld-
sins Jóns úr Vör. Þar hefur verið
stunduð verslun allt frá tíð hinna
þýsku Hansakaupmanna. Frá fornu
fari hefur útvegur og verslun verið
helsta atvinnan. Fyrsta tilraun Ís-

lendinga til togveiða var gerð á
Patreksfirði. Aldalöng samskipti
við sjómenn af margvíslegu þjóð-
erni einkenna svipmót staðarins.
Um tíma voru þar franskur, enskur
og þýskur konsúll.

Tálknafjörður er yngsta systkinið
í hópi sjávarþorpanna þriggja í
Vestur-Barðastrandarsýslu. Norð-
menn reistu hvalstöð á Suðureyri
handan fjarðarins um aldamótin
1900. Frá Tálknafirði er mikil smá-
bátaútgerð og við höfnina er ys og
þys þegar landað er úr bátunum.
Tálknfirðingar nýta heitt vatn sér
til heilsubótar í sundlauginni, heit-

um laugum og til fiskeldis. Að
margra dómi er eitt besta tjaldsvæði
landsins á Tálknafirði.

Frjótt menningarlíf hefur löngum
blómgast á Bíldudal. Þegar Leikfé-
lag Reykjavíkur færði upp sitt fyrsta
leikrit fékk það búnað að láni frá
Bíldudal. Skáldið Guðmundur
Kamban sleit þar barnsskónum og
var fyrsta leikverk hans frumflutt á
Bíldudal. Einn af frumherjum
íslenskrar myndlistar, Guðmundur
Thorsteinsson (Muggur), fæddist
á Bíldudal. Trúr listahefðinni hefur
Jón Kr. Ólafsson söngvari sett upp
tónlistarsafnið „Melódíur minning-

anna“ í heimabyggð sinni Bíldudal.
Arnarfjörður hlýtur að teljast

einn af fegurstu fjörðum Íslands
þar sem fjallamúlar mynda tilkomu-
mikla umgjörð. Út með firðinum
er Selárdalur, sögufrægur staður.
Séra Páll Björnsson (1621-1706)
stóð að galdraofsóknum eins og
menntamönnum var þá títt, einkum
á Vestfjörðum. Þar bjó seinna lista-
maðurinn með barnshjartað, Sam-
úel Jónsson, og gerði þar sinn lysti-
garð, hallir, kirkju og höggmyndir
– fátækur alþýðumaður en hugum-
stór eins og arkitekt konunga.

Hluti af handaverkum Samúels Jónssonar í Selárdal.



Fossinn Dynjandi í Arnarfirði, sem sumir vilja kalla Fjallfoss í
Dynjandi, er mestur fossa á Vestfjörðum og einhver fegursti og stíl-
hreinasti foss landsins. Hann breiðist líkt og hvít svunta um hundrað
metra niður bungumyndað berg með klettastöllum. Neðan við megin-
fossinn eru nokkrir smærri fossar. Skammt frá þjóðveginum rétt neð-
an við fossinn hefur verið komið upp áningarstað og tjaldsvæði fyrir
ferðamenn. Mynd: Hjálmar R. Bárðarson – Vestfirðir í máli og
myndum.

Dynjandi í
Arnarfirði

Skógar í Þorskafirði
Þjóðskáldið séra Matthías Joc-

humsson fæddist í Skógum í
Þorskafirði í Austur-Barðastrand-
arsýslu undir hinum sérkennilegu
Vaðalfjöllum, sem eru tveir sam-
vaxnir stuðlabergshnjúkar milli
Þorskafjarðar og Berufjarðar, lið-
lega 500 metra háir. Skógar eru
löngu komnir í eyði en ennþá má
sjá rústir bæjarins.

Þar rétt ofan þjóðvegarins hefur
höfundi þjóðsöngsins verið reistur
minnisvarði, sem er stuðlabergssúla
sótt upp í Vaðalfjöll líkt og telja
má við hæfi. Berufjarðarmegin
Vaðalfjalla, aðeins nokkurra mín-
útna akstur frá Skógum, er sumar-
hótelið Bjarkalundur rétt við þjóð-
veginn, skammt frá vegamótunum
út að Reykhólum og áfram út
Reykjanesið.

Minnisvarði séra Matthíasar Jochumssonar á
fæðingarstað hans í Skógum við Þorskafjörð.

Sandkastala-
keppnin í Holti

Löng hefð er fyrir því að halda
sandkastalakeppni í fjörunni í Holti
í Önundarfirði laugardaginn um
verslunarmannahelgina ár hvert,
sem að þessu sinni ber upp á 31.
júlí. Þar kemur jafnan fjöldi fólks,
bæði úr héraðinu og ferðafólk á
leið um Vestfirði, fullorðnir jafnt
sem börn, og gefur sköpunargleð-
inni lausan tauminn. Verðlaun eru
veitt fyrir glæsilegustu og frumleg-
ustu sköpunarverkin.



Veitingasalurinn á Hótel Ísafirði,
þar sem SKG veitingar ráða ríkjum,
hefur fengið nýtt og hressilegt yfir-
bragð með ýmsum breytingum sem
gerðar voru fyrir skömmu. Búið er
að skipta um öll húsgögn og gard-
ínur ásamt fleiru. Veitingasalurinn
er svo skreyttur með blómum og
jurtum úr vestfirskri náttúru

Nýlega var nýr og ferskur mat-
seðill tekinn í gagnið. Þar kennir
ýmissa grasa (og ekki aðeins grasa!)
sem henta ferðamönnum vel. Á
seðlinum eru allir þeir réttir sem
hafa verið vinsælastir undanfarin
ár, svo sem saltfiskur í bland við
nýja og spennandi rétti. Einnig er
kominn nýr vínseðill með úrvali
freistandi vína sem taka mið af
sumrinu og þeim réttum sem eru á

matseðlinum.
Fjölbreytt úrval af fiskréttum er

á matseðlinum á Hótel Ísafirði.
Mikil áhersla er lögð á að nýta
staðbundið hráefni og kynna vest-
firskar afurðir, svo sem saltfisk,
rækjur og svartfugl. Á haustin má
svo sjá bláber, krækiber og ýmsar
villtar kryddjurtir. Brauð og kökur
eru að mestu heimabökuð og mikið
af grænmetinu er heimaræktað af
kokkunum sjálfum.

Á kvöldseðli hótelsins eru spenn-
andi réttir þar sem tekið er mið af
því hráefni sem er ferskast á svæð-
inu hverju sinni. Í hádeginu er salat-
bar alla virka daga, þar sem boðið
er upp á súpur og fjölbreytt úrval af
ýmis konar grænmeti, pasta og ný-
bakað brauð. Réttur dagsins er afar

hagstætt tilboð þar sem í boði eru
ódýrir og góðir réttir fyrir hóflegt
verð í hádeginu og á kvöldin. Auk
þessa eru í boði ýmis konar smá-
réttir allan daginn, svo sem kjúkl-
ingastrimlar, frísklegt salat og rækj-
ur. Ekki er börnunum gleymt því
að fyrir þau er sérstakur matseðill,
auk þess sem þeim er veittur af-
sláttur af réttum dagsins.

Eigendur SKG veitinga á Hótel
Ísafirði eru Snorri G. Bogason mat-
reiðslumeistari, Karl K. Ásgeirsson
matreiðslumeistari og Guðlaug
Jónsdóttir matreiðslumaður, sem
öll áttu að baki farsælan starfsferil
og víðtæka reynslu syðra áður en
þau stofnuðu fyrir nokkrum árum
SKG veitingar á Ísafirði (www.
skg.is).

Ferskur matseðill hjá SKG veitingum

Hólmavík – töfrandi áfangastaður
Hólmavík er líflegt og skemmti-

legt 400 manna kauptún við Stein-
grímsfjörð á Ströndum, í aðeins
270 km fjarlægð frá Reykjavík. Oft
er sagt að á Ströndum búi kraft-
mikið fólk sem sé í góðum tengslum
við náttúruna og eru það orð að
sönnu.

Ný og glæsileg útisundlaug
Nú í byrjun sumars 2004 verður

opnuð ný 25 m útisundlaug á
Hólmavík sem mun án efa njóta
mikillar hylli ferðamanna. En sund-
laugin er ekki það eina sem gleður
hugann á Hólmavík. Náttúrufegurð,
fjölbreytt menningar- og mannlíf,
golfvöllur, skemmtilegar göngu-
leiðir, handverk heimamanna, hinn
frábæri veitingastaður Café Riis,
Galdrasýningin og fleira áhugavert
er meðal þess sem er í boði fyrir
ferðamenn sem leggja leið sína til
Hólmavíkur.

Hólmavík er dásemd fyrir unn-
endur fallegrar náttúru. Þorpið
stendur við sjóinn undir Kálfanes-
borgunum sem halda því undir sín-
um verndarvæng. Um Borgirnar er
hægt að ganga eftir göngustíg sem
hefur verið mjög vinsæll síðustu
ár.

Ferðaþjónusta
í galdraþorpinu

Ströndum.
Nóg er af annarri afþreyingu.

Hægt er að komast í siglingar og
sjóstangaveiði á vegum Ferðaþjón-

ustunnar á Kópnesbraut, áhuga-
menn um golf geta sinnt þeirri göf-
ugu íþrótt á ágætum níu holu golf-
velli í Skeljavík, rétt fyrir utan

Séð yfir hafnarsvæðið á Hólmavík. Mynd: Sigurður Atlason.
Hólmavík, og hestaferðafyrirtækið
Svaðilfari við Djúp býður átta daga
langar og strangar hestaferðir í
kringum Drangajökul.

Elsta byggingin á Hólmavík er
Riis-hús. Þar er veitingastaðurinn
og barinn Café Riis en hann er
þægilegur og glæsilega innréttaður
staður í hjarta bæjarins. Staðurinn
býður upp á góðan matseðil og
þangað er gaman að kíkja um helg-
ar, fá sér í könnu, spjalla við heima-
menn og skoða myndasýningu um
mannlíf á Hólmavík.

Gistimöguleikar á og við Hólma-
vík eru nokkrir. Gistiheimilið á
Borgarbraut er rótgróið og
skemmtilegt gistiheimili á góðum
stað í eldri hluta þorpsins. Þá er
heimagisting rekin á Kópnesbraut
17 og Ferðaþjónustan Kirkjuból er
gistihús um 12 km sunnan við
Hólmavík. Þar er skemmtileg
gönguleið og góð leikaðstaða fyrir
börn.

Frábært tjaldsvæði
Fyrir þá sem gista í tjaldi er gott

tjaldsvæði rétt við Upplýsingamið-
stöðina á Hólmavík sem er opin
yfir sumartímann í félagsheimilinu
á staðnum. Í Upplýsingamiðstöð-
inni geta ferðalangar nálgast allar
upplýsingar um afþreyingu á svæð-
inu og þar er einnig hægt að þvo og
þurrka föt, kíkja á internetið, fá sér
kaffi o.fl. Nýr vefur Upplýsinga-
miðstöðvarinnar er á slóðinni
www.holmavik.is/info og þar má
fræðast meira um ferðaþjóna á

Frá tjaldsvæðinu á Hólmavík. Mynd: Jón Jónsson. Smábátahöfnin á Hólmavík að vetri. Mynd: Jón Jónsson.



Veitingastaðurinn Café Riis á
Hólmavík hefur verið rekinn frá
1996 og dafnað með hverju ári. Frá
upphafi hefur verið lögð áhersla á
að hægt sé að fá þar meira og betra
en það sem tíðkast í hefðbundum
sjoppum. Í sumar verður enn meiri
fjölbreytni en áður og áhersla lögð
á það sem kallað hefur verið íslenskt
eldhús með úrvali af þjóðlegum
réttum, útfærðum af yfirmatreiðslu-
manni staðarins, Stefáni Inga
Svanssyni. Þar má nefna plokkfisk,
saltfisk, þorsk og fleira gamalkunn-
ugt, ýmist matreitt á nútímavísu
eða á gamla mátann. Að sjálfsögðu
verður einnig sem fyrr hægt að fá
úrval léttra rétta sem og pítsurnar
sem Café Riis er orðið landsþekkt
fyrir.

Café Riis (www.caferiis.is) verð-

ur opið alla daga frá júní til loka
ágústmánaðar frá kl. 11.30 til 23.30
en eldhúsinu er lokað kl. 22. Á
föstudags- og laugardagskvöldum
er opið til kl. 3 um nóttina.

Á Café Riis verður margt um að
vera í sumar. Þar má nefna lifandi
tónlist um helgar, diskótek, ljós-
myndasýningu, krakkaball, þema-
kvöld og fimmtudagsskemmtanir
þar sem meðal annars kemur fram
Kvennakórinn Norðurljós sem
hefur hlotið mikið lof fyrir góðan
og skemmtilegan söng. Café Riis
verður einnig í samstarfi við Bragg-
ann á Hólmavík um bíósýningar,
kvikmyndahátíðina 101 Hólmavík
(frá 27. júní til 3. júlí) og síðast en
ekki síst Tónlistarveislu sem haldin
verður dagana 6.-8. ágúst.

Café Riis á Hólmavík – í
senn þjóðlegt og framandi

Café Riis á Hólmavík.

Mörg undanfarin ár hefur Hótel
Ísafjörður haft heimavist Mennta-
skólans á Ísafirði til afnota frá ári
til árs sem sumarhótel. Nú hefur
nýstofnað félag, Kunningi ehf.,
samið við Menntaskólann um rekst-
ur sumarhótels á heimavist MÍ
næstu sjö árin. Kunningi ehf. er í

eigu Flugleiðahótela/Hótels Eddu
og Hótels Ísafjarðar. Með samningi
til lengri tíma skapast fleiri og betri
möguleikar á markaðssetningu
sumarhótelsins. Rekstur sumarhó-
telsins á heimavist MÍ verður eftir
sem áður í höndum Hótels Ísafjarð-
ar.

Á Núpi í Dýrafirði hefur verið
rekið Edduhótel á sumrin á undan-
förnum árum. Í framhaldi af mynd-
un áðurnefndra tengsla milli Hótels
Ísafjarðar við Hótel Eddu hafa tekist

samningar um að Hótel Ísafjörður
taki að sér rekstur Hótels Eddu á
Núpi en þar á milli hafa engin tengsl
verið fram að þessu. SKG veitingar
á Ísafirði, sem meðal annars sjá um

veitingarekstur á Hótel Ísafirði og
á heimavist MÍ, munu jafnframt
taka að sér veitingareksturinn á
sumarhótelinu á Núpi.

Skipulagsbreytingar á hótelrekstri á heimavist MÍ og á Núpi

Sumarhátíðin Bryggjudagar í
Súðavík verður haldin í annað sinn
dagana 17.- 19. júní. Efnt var til
þessarar hátíðar í fyrsta sinn í fyrra
í samvinnu Starfsmannafélags
Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. og
Súðavíkurhrepps og tókst hún afar
vel. Bryggjudagarnir eru ætlaðir
bæði heimafólki og gestum en yfir
sumartímann fjölgar mjög fólki í
Súðavík, einkum eftir að Sumar-
byggð í Súðavík (www.sudavik.is/
sumarbyggd) hóf starfsemi sína fyr-
ir nokkrum árum.

Meðal ótalmargra atriða á Brygg-

judögum í Súðavík 2004 má nefna
siglingu að þorskeldiskvíunum í
Álftafirði, siglingu út í Vigur og
skemmtisiglingu um Djúpið, grill-
veislu, söngvakeppnina SæDol
Súðavíkur, ýmsa tónleika, opið hús
á veitinga- og skemmtistaðnum
Jóni Indíafara, stórdansleik með
Pöpum, dorgveiðikeppni, kappróð-
ur, keppni bæjar- og sveitarstjóra á
Vestfjörðum um titilinn Sveitar-
stjórnandi Vestfjarða og sitthvað
fleira. Nánari upplýsingar má finna
á heimasíðu Súðavíkurhrepps
(www.sudavik.is).

Bryggjudag-
ar í Súðavík

Frá fyrstu Bryggjudögunum í Súðavík í fyrra. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.







Á liðnu ári hafa verið gerðar
miklar endurbætur á Hótel Ísafirði
og má segja að búið sé að endurnýja
allt húsið að innan, allt frá veitinga-
sal á fyrstu hæð upp á 5. hæð.
Hótelið er nú allt hið glæsilegasta
og vel í stakk búið til að takast á
við fjölbreytt verkefni. Í fyrravor
var byrjað á að endurnýja veitinga-
sal og anddyri með því að skipta
um húsgögn og gluggatjöld, mála
og endurnýja öll tæki til funda- og
ráðstefnuhalds og koma upp öflug-
um skjávarpa, þráðlausri netteng-
ingu og öðrum tækjabúnaði.

Þá var herbergjum fjölgað um
fjögur með því að breyta húsnæði á
5. hæð. Eitt af þessum herbergjum

flokkast undir að vera lúxusher-
bergi og nýtist einnig sem fjöl-
skylduherbergi. Þetta stóra herbergi
gefur einnig möguleika á að bjóða
herbergi sem hentar brúðhjónum.

Eftir síðustu áramót var síðan
haldið áfram að endurnýja á 1. hæð
hótelsins með því að breyta og lag-
færa aðkomu, setja nýjar útihurðir,
lagfæra loftræstingu og hita í veit-
ingasölum auk þess að bæta að-
stöðu gesta. Með þessum breyting-
um eru nýtingarmöguleikar mun
fleiri en áður, til dæmis fyrir ýmis-
konar móttökur, sýningar og kynn-
ingar. Einnig hafa öll herbergi á 3.
og 4. hæð verið endurnýjuð með
nýjum húsgögnum, gluggatjöldum

og teppum. Áður var búið að end-
urnýja 2. hæð hótelsins og gera
hana reyklausa.

Með þessum breytingum hefur
öll aðstaða til fundahalda batnað
mjög. Hótel Ísafjörður er nú mun
betur í stakk búið en áður til að
taka á móti ýmis konar ráðstefnum
og fundum auk hefðbundinna
ferðamanna allt árið.

Hótel Ísafjörður (www.hotelisa
fjordur.is) er 3ja stjörnu hótel. Þar
eru 36 eins og tveggja manna her-
bergi auk áðurnefnds lúxusherberg-
is, öll með sturtu, sjónvarpi og síma.
Veitingasalurinn tekur allt að 100
manns í sæti og þar eru fjölbreyttar
veitingar allan daginn. Hótel Ísafjörður við Silfurtorg.

Gagngerum endurbótum á Hótel Ísafirði lokið

Efnt verður til veglegrar tónlist-
arveislu í Bragganum á Hólmavík
helgina 6.-8. ágúst. Í fyrrasumar
var haldin þar sambærileg tónlist-
arveisla þar sem meðal annars komu
fram Ríó Tríó, KK og Magnús Ei-
ríksson. Sú hátíð heppnaðist afar
vel og var því ákveðið að endurtaka
leikinn.

Dagskrá tónlistarveislunnar í ár
verður þannig að tónleikar með
þekktum tónlistarmönnum verða
haldnir föstudagskvöldið 6. ágúst

og laugardagskvöldið 7. ágúst. Síð-
an endurtaka hinir landsfrægu
Hljómar stórkostlegt sveitaball í
Bragganum það sama kvöld.
Hljómum finnst ljúft að spila á
Hólmavík og einkum þykir Gunnari
Þórðarsyni gaman að koma á sínar
gömlu heimaslóðir og vitja upp-
runans. Sunnudaginn 8. ágúst verða
síðan lokatónleikar hátíðarinnar.

Allar nánari upplýsingar verður
að finna á heimasíðu Café Riis og
Braggans (www.caferiis.is). Gunnar Þórðarson.

Hljómar á tónlistarveislu

Vel tekið á móti gestum á
Hrafnseyri við Arnarfjörð

Menningartengd ferðaþjónusta,
sem svo er nefnd, verður rekin í
sumar á fæðingarstað Jóns Sigurðs-
sonar forseta, Hrafnseyri við Arn-
arfjörð, eins og gert hefur verið
síðastliðinn aldarfjórðung. Safn
Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri
verður opið frá júníbyrjun til ágúst-
loka alla daga frá kl. 13 til 20 og á
öðrum tímum eftir samkomulagi.
Safn forsetans samanstendur aðal-
lega af myndum úr lífi og starfi
hans og eiginkonu hans, Ingibjargar
Einarsdóttur. Minningarkapella
Jóns Sigurðssonar og endurgerður
fæðingarbær hans, burstabærinn,
eru hluti af safninu og gamla kirkjan
er alltaf opin fyrir gesti staðarins.

Viðamikil safnskrá á íslensku er
seld á 200  krónur en í henni eru
skýringar við allar myndir og gripi
í safninu. Allir erlendir gestir fá
afhenta ókeypis litla bók á dönsku,
ensku og þýsku með nokkrum vel
völdum orðum um Jón Sigurðsson.

Aðgangseyrir að safninu er 300
krónur fyrir fullorðna, 150 krónur
fyrir ellilífeyrisþega og ókeypis fyr-
ir börn og unglinga að 15 ára aldri.
Með aðgöngumiða fylgir gestaþraut
þar sem lagðar eru fyrir gestina
léttar krossaspurningar um Jón Sig-
urðsson og staðinn sjálfan. 50

bókaverðlaun (Ævisaga Jóns Sig-
urðssonar í hnotskurn) eru veitt ár
hvert. Dregið er úr réttum lausnum
í desember og verðlaunin send heim
til hinna heppnu fyrir jólin.

Veitingasala í burstabænum

Í burstabænum á Hrafnseyri er
rekin veitingasala yfir sumarið þar
sem í boði er kaffi og heimabakað
meðlæti, súpa og brauð og fleira.
Veitingar eru framreiddar á útipalli
fyrir þá sem þess óska þegar sólin
skín fyrir vestan. Hópar eru beðnir
að panta með fyrirvara.

Í bænum eru einnig sýndir gripir
frá Byggðasafni Vestfjarða, einkum
frá 19. öld. Auk þess eru þar að
jafnaði myndlistarsýningar ýmissa
listamanna. Í sumar mun Rafn
Hafnfjörð verða með ljósmynda-
sýningu í bænum. Sími húsfreyju í
burstabæ er 896 8107.

Á Hrafnseyri er Shellskáli með
bensín- og olíusölu. Mjög gott að-
gengi er fyrir hreyfihamlaða á
staðnum.

Þess má geta, að Vestfirska for-
lagið, umsvifamesta bókaforlag á
Vestfjörðum, sem gefur eingöngu
út efni sem tengist Vestfjörðum á
einhvern hátt, á lögheimili á Hrafns-
eyri. Gestum er boðið upp á sérstök
staðarafsláttarkjör á öllum bókum
forlagsins.

Hrafnseyrarnefnd annast rekstur
Safns Jóns Sigurðssonar. Hún
starfar á vegum forsætisráðuneytis-
ins og sér um alla uppbyggingu á
Hrafnseyri. Núverandi formaður er
Eiríkur Finnur Greipsson en aðrir

nefndarmenn eru Jón Páll Halldórs-
son, Angantýr Valur Jónasson, Þor-
geir Eyjólfsson og Gunnlaugur
Finnsson. Ábúendur á Hrafnseyri
eru hjónin Hallgrímur Sveinsson
og Guðrún Steinþórsdóttir. Þau sjá
um vörslu og umhirðu staðarins í
umboði Hrafnseyrarnefndar og reka
þar sauðfjárbú. Húsfreyja í bursta-
bænum í sumar verður Svandís
Karlsdóttir og safnverðir þeir
Sigurður G. Daníelsson píanóleik-
ari og Hermann Gunnarsson
(Hemmi Gunn). Sími þeirra er 456
8337.

Mikil áhersla er lögð á snyrti-
mennsku á Hrafnseyri og að gestir
fari þaðan með góða tilfinningu
fyrir fæðingarstað Jóns Sigurðs-
sonar.

Hrafnseyrarstaður heldur úti
heimasíðu (www.hrafnseyri.is).
Netfang er jons@snerpa.is en sími
og fax hjá staðarhaldara er 456
8260.

Burstabærinn á Hrafnseyri við Arnarfjörð.





Hraðbankinn í
 Íslandsbanka
er opinn allan
sólarhringinn!

Gistiheimili Áslaugar
og Faktorshúsið í Hæstakaupstað

Gistiheimili Áslaugar
og Faktorshúsið í Hæstakaupstað

Sími 456 3868 – Símbréf 456 4075
Farsími 899 0742

Netfang: gistias@snerpa.is
Veffang: www.randburg.com/is/aslaug.html

Gisting, kaffi,
krá og kræsingar

Djúpavík
Hótel

býður ykkur velkomin.
Gisting, veitingar, gönguleiðir,

bátaleiga og kajakleiga.
Munið sögusýningu Djúpavíkur
Sími 451 4037 • Fax 451 4035

http://www.djupavik.com
netfang: djupavik@snerpa.is

HótelDjúpavík

HAMRABORG EHF.
HAFNARSTRÆTI 7 • ÍSAFIRÐI • SÍMI 456 3166
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ÚTIBÚIÐ Á ÍSAFIRÐI

Það ríkir alltaf rífandi stemmning
á Markaðsdeginum í Bolungarvík
sem er löngu orðinn árviss viðburð-
ur og stöðugt fleiri koma þar með
söluvörur sínar. Markaðsdagurinn
verður að þessu sinni laugardaginn
3. júlí. Allt má selja og má þar
nefna skrautmuni, sérsaumuð föt,
sultur, sokka, eitthvað úr geymsl-

unni, listmuni, rabbarbara, kleinur
og kökur af öllu tagi, handverk
notað og nýtt, heimagert nammi,
rúgbrauð, húsgögn og hvað eina
sem fólki dettur í hug. Sumir syngja
gegn hóflegri greiðslu.

Yfirmarkaðsstjóri sér um að
markaðstorgið sé bráðlifandi og
kynnir söluvarninginn. Þá er kaffi-

og vöfflusala á staðnum, míní-dýra-
garður og margt fleira. Fyrir börnin
verða skemmtiatriði og leiktæki.
Ýmislegt fleira gæti komið á óvart.
Þeir sem hyggjast sækja Markaðs-
daginn í Bolungarvík 2004 eru
hvattir til að fylgjast með auglýsing-
um þegar nær dregur.

Markaðsdagurinn í Bolungarvík

Bolvíkingar geta státað af lista-
fólki á ýmsum sviðum, bæði brott-
fluttu og starfandi í heimabyggð-
inni. Það er með miklu stolti sem
menningarráð Bolungarvíkur kynn-
ir tónleika með bolvísku sópran-
söngkonunni Sigrúnu Pálmadóttur
sem haldnir verða fimmtudaginn
22. júlí í Víkurbæ í Bolungarvík.

Tónleikarnir eru einn liðurinn og
ekki sá ómerkasti á 30 ára afmælis-
ári Bolungarvíkurkaupstaðar.

Stórsöngkonan Sigrún Pálma-
dóttir hefur getið sér mjög gott orð
þrátt fyrir ungan aldur. Skemmst er
að minnast söngsigurs hennar á
Vínartónleikum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands fyrr á þessu ári.

Sigrún Pálma syngur í Víkinni

Hátíðin Listasumar í Súðavík
verður haldin sjötta árið í röð aðra
helgina í ágúst og stendur frá
fimmtudegi til sunnudags. Dag-
skráin verður með svipuðu sniði
og áður og framreidd af heima-

mönnum og gestum þeirra. Þar
verða ýmsir tónlistarviðburðir og
aðrir listviðburðir og skemmtanir,
skoðunarferðir undir leiðsögn
heimamanna, varðeldur með
brekkusöng og margt fleira.

Nánari upplýsingar um dagskrá
Listasumars í Súðavík verður að
finna á heimasíðu Súðavíkurhrepps
(www.sudavik.is) þegar líður að
hátíðinni.

Listasumar í Súðavík í ágúst

Bolvíkingar gangast fyrir sér-
stakri Ástarviku í ágúst en slík há-
tíðarhöld eru nýmæli þar í bæ. Enda
þótt nokkur fólksfækkun hafi orðið
í kaupstaðnum á undanförnum ár-
um segja forsvarsmenn Ástarvik-
unnar (sem reyndar munu aðallega
vera konur) að ástin standi í góðum
blóma í Víkinni. Tilgangur þessa
framtaks er að eiga góðar og

skemmtilegar stundir saman en
einnig að fjölga Bolvíkingum. Þetta
tvennt gæti væntanlega átt prýði-
lega samleið.

Varðandi einstaka viðburði fyrir
opnum tjöldum í þessari viku ást-
arinnar í Bolungarvík má nefna, að
„rauðu ljósin loga, ástareldar verða
kveiktir (varðeldur og brekkusöng-
ur), rómantískir söngvar sungnir,

rauðar rósir tala sínu máli, hvatt
verður til elskendastefnumóta með
dýrkun frjósemisgyðjunnar í þeim
tilgangi að fjölga Bolvíkingum,
ástarbréf verða skrifuð og listamenn
munu túlka ástina með ýmsum
hætti“, eins og segir í stefnuyfir-
lýsingu. Ástarvikan verður síðustu
vikuna í ágúst en stefnt er að upp-
skeruhátíð í maílok á næsta ári.

Ástarvika í Víkinni í ágúst



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

Veffang: www.caferiis.is

Café Riis
1 8 9 7

H ó l m a v í k

R e s t a u r a n t
Bar – Pizza

Tilvalinn áningarstaður
á leið um Vestfirði
Tökum að okkur

 veislur, afmæli, fundi,
 ráðstefnur o.fl.

Café Riis

Opnunartími í sumar:
frá kl. 11:30 - 23:00 virka daga
frá kl. 11:30 - 03:00 um helgar

Kvikmyndahátíð-
in 101 Hólmavík

Vikulöng kvikmyndahátíð undir
nafninu 101 Hólmavík verður hald-
in á Hólmavík dagana 27. júní til 3.
júlí í samvinnu Café Riis og Bragg-
ans. Að baki nafngiftinni býr sú
hugmynd að athyglinni verði um
stundarsakir beint norður á Strandir
en 101 Reykjavík víki á meðan
sem nafli menningarlífsins á Ís-
landi. Kvikmyndirnar sem sýndar
verða tengjast allar Ströndum og
Hornströndum og tilgangur hátíðar-
innar er að kynna þær bæði heima-
mönnum og ferðafólki. Myndirnar

verða sýndar í Bragganum á Hólma-
vík  en jafnframt verða settar upp
kynningar á verkunum og höfund-
um þeirra í Café Riis.

Nú þegar hefur verið safnað sam-
an nokkrum gömlum og nýjum
kvikmyndum sem teknar eru á
svæðinu. Meðal höfunda sem munu
eiga myndir á hátíðinni eru Ósvald-
ur  og Vilhjálmur Knudsen, Sigurð-
ur Grímsson, Þorsteinn Jónsson,
Hjálmtýr Heiðdal, Finnbogi Her-
mannsson og Steinþór Birgisson.

Hjálmtýr Heiðdal er stjórnandi

kvikmyndahátíðarinnar 101
Hólmavík. Hjálmtýr hefur stjórnað
heimilda- og stuttmyndahátíðinni
Reykjavík Shorts&Docs 2002 og
2003 og hefur einnig verið formað-
ur stýrihóps fyrir kvikmyndahátíð-
ina Nordisk Panorama (elsta sam-
fellda kvikmyndahátíð Norður-
landa) 1999 og 2004. Umsjón með
sýningarhaldi á 101 Hólmavík hef-
ur starfsfólk Café Riis og Braggans.

Allar nánari upplýsingar verður
að finna á heimasíðu Café Riis og
Braggans (www.caferiis.is).

Ferðaskrifstofan Vesturferðir á
Ísafirði varð tíu ára á síðasta ári.
Auk almenns ferðaskrifstofurekst-
urs sérhæfa Vesturferðir sig í þjón-
ustu við ferðafólk sem heimsækir
Vestfirði. Þannig skipuleggur skrif-
stofan og annast sölu á eigin ferðum
um Vestfirði, svo sem Vigurferð-
um, gönguferðum og Hornstranda-
ferðum, jafnframt því að sjá um
sölu og þjónustu fyrir aðra aðila í
ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Auk
þess sem margvíslegar dagsferðir
Vesturferða eru með sama sniði og
áður bætast nokkrar nýjar við á
þessu sumri. Þar má nefna viku-
legar ferðir frá Ísafirði sem nefnast
Dagur í Hornvík, Dagur í Aðalvík
og Kvöldferð í Kaldalón. Þetta eru
allt bátsferðir með leiðsögn og í

Kaldalónsferðinni er bílferð að
auki.

Í Hornvíkurferðinni er farið á
áhrifamesta stað Hornstrandafrið-
landsins. Hornbjarg og Hælavíkur-
bjarg mynda tröllaukna og hrika-
lega umgjörð þar sem einnig er
líflegur gróður og iðandi dýralíf.

Aðalvík á sér merka sögu á ýms-
an hátt og ekki aðeins í byggðasögu
Vestfirðinga sjálfra. Þar höfðu er-
lendar hersveitir aðsetur eins og
frægt er og þar er sögusvið Barna
náttúrunnar, svo eitthvað sé nefnt.
Hvítar strendur og gróðursælar
hlíðar setja svip á víkina sem af-
markast af háum og bröttum fjöll-
um.

Snæfjallaströnd norðan Ísafjarð-
ardjúps er sveipuð dulúð og þá

ekki síður Kaldalón sem afmarkar
hana að austanverðu. Drangajökull
skríður jafnt og þétt niður í Kalda-
lón með stórfenglegum hætti og
náttúruöflin bítast á um yfirráðin.
Þeir sem þangað koma eiga auðvelt
með að skilja hvers vegna tónskáld-
ið og náttúrubarnið Sigvaldi Stef-
ánsson, síðar betur þekktur sem
Sigvaldi Kaldalóns, sem um skeið
var héraðslæknir í Nauteyrarlækn-
ishéraði með aðsetri á Ármúla við
Kaldalón, skyldi upp frá því kenna
sig við mesta undur íslenskrar nátt-
úru sem hann hafði kynnst.

Nánari upplýsingar og bókanir í
þessar ferðir og aðrar eru hjá Vest-
urferðum á heimasíðunni (www.
vesturferdir.is) og í síma 456 5111.

Nýjar dagsferðir í
Hornstrandafriðland

Gamla býlið að Horni í Hornvík sem er löngu komið í eyði nema sem sumardvalarstaður.
Jörundur og Kálfatindar gnæfa að baki. Mynd: Hjálmar R. Bárðarson – Vestfirðir í máli og myndum.
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Ferðafólk!
Verið velkomin
til Súðavíkur

Minnum á Bryggjudaga 17.-19. júní og
Listasumar í Súðavík aðra helgina í ágúst.

Frekari upplýsingar á www.sudavik.is
Sjáumst í Súðavík!

Ferðafólk!
Verið velkomin
til Súðavíkur

Fjórum sinnum í sumar verður boðið upp á saltfiskveislur í Tjöruhús-
inu í Neðstakaupstað á Ísafirði á vegum Byggðasafns Vestfjarða. Í
fyrrasumar hélt safnið stóra saltfiskveislu í tilefni þess að 150 ár voru
liðin frá stofnun Ásgeirsverslunar á Ísafirði, sem á sínum tíma var
langstærsti útflytjandi saltfisks frá Íslandi. Þetta mæltist vel fyrir og
því verður haldið áfram á sömu braut. Í fyrstu veislunni í sumar sem
verður 26. júní fá nokkrir alþýðukokkar á Ísafirði að spreyta sig við
matseldina. Þrjár aðrar veislur eru ráðgerðar 12. júlí, 26. júlí og 9.
ágúst en reiknað er með að þar fái atvinnumenn að spreyta sig við
matseldina. Allur saltfiskur sem notaður er í þessum veislum er
sólþurrkaður á fiskreitum Byggðasafns Vestfjarða. Nánari upplýsingar
fást í símum 456 3291 og 896 3291.

Refir og haustlitir
Ýmsar sérferðir verða á dagskránni hjá Vesturferðum á Ísafirði í
sumar. Þar á meðal eru hjólaferð á Straumnesfjall, Kjötsúpuferð á
Hesteyri, Kraftgangan á Hornströndum, Refaferð á Hornstrandir og
haustlitaferð „með fötu“ á Hesteyri, auk þess sem farið verður á vit
gestakokks á Hesteyri. Nánari upplýsingar og ferðapantanir eru hjá
Vesturferðum í síma 456 5111 auk þess sem upplýsingar má finna á
vef Vesturferða (www.vesturferdir.is).

Léttar gönguferðir
Nýtt verkefni hjá Vesturferðum á Ísafirði í sumar eru stuttar og auð-
veldar gönguferðir í nágrenni Ísafjarðar með leiðsögumönnum, svo
sem fjöruferðir, vinsælar gönguleiðir í Skutulsfirði og nánasta ná-
grenni, fuglaferð og fleira og fleira. Nokkrar ferðanna verða í sam-
starfi við Heilsubæinn Ísafjörð og einhverjar í samstarfi við hátíðina
Menning og náttúra á Ísafirði. Nánari upplýsingar og ferðapantanir hjá
Vesturferðum í síma 456 5111.

Sæluhelgi á Suðureyri
Sæluhelgin á Suðureyri, sem er löngu orðin árviss viðburður, verður
að þessu sinni dagana 8.-11. júlí. Fyrir hátíðinni standa eins og endra-
nær svokallaðir Mansavinir á Suðureyri. Engum ætti að leiðast á
Suðureyri um Sæluhelgina. Þar eru margvíslegar skemmtanir, skipu-
lagðar sem og óvæntar, fjölskylduferðir og kajakleiga, svo eitthvað sé
nefnt, og fyrir börnin verða leiktæki auk hinnar árlegu mansakeppni.
Nánari upplýsingar um dagskrána má finna á Suðureyrarvefnum
(www.sudureyri.is).

Bátaballið í Ögri
Einn af föstum punktum í skemmtanalífinu við Djúp á
hverju sumri er Bátaballið í Ögri sem verður 24. júlí að
þessu sinni. Þá sigla bátar inn í Djúp fullir af fólki sem er
komið til að skemmta sér í gamla samkomuhúsinu í Ögri.
Þó er fjörið aldrei minna utandyra en innan. Rabbarbara-
grautur og rjómi að gömlum sið hleypir orku í mannskap-
inn þegar líða tekur á nóttina. Í Ögri er pláss fyrir alla.

Saltfiskveislur
í Neðstakaupstað

Rækjudagur á
Ísafirði í ágúst
Rækjudagur verður haldinn hátíðlegur á Ísafirði laugar-
daginn 7. ágúst á safnsvæðinu í Neðstakaupstað á Ísafirði,
svipað og gert var á síðasta sumri við góðar viðtökur.
Fersk rækja verður soðin á staðnum og borin fram með
ýmsum sósum fyrir gesti og gangandi.  Í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað verður einnig sett upp sýning á sögu
rækjuveiða við Djúp. Sama dag verður einnig efnt til salt-
fiskveislu í Neðstakaupstað.
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Eitt söguskiltanna sem hönnuð hafa verið. Séð frá Lækjarósi yfir Dýrafjörð til Haukadals og nágrennis.
Höfundar skiltanna eru hjónin og listafólkið Ómar Smári Kristinsson og Nína Ivanova sem í nokkur

ár voru vetursetufólk og veðurathugunarmenn í Æðey í Ísafjarðardjúpi.

Víkingar á Vestfjörðum
eða „Gíslasöguverkefnið“

„Víkingar á Vestfjörðum“ er
heiti sem notað er til kynningar á
starfsemi „Félags áhugamanna um
víkingaverkefni á slóðum Gísla
Súrssonar“, sem stofnað var á Þing-
eyri á liðnum vetri. Í daglegu tali er
þetta kallað „Gíslasöguverkefnið“
en tilgangurinn er að vinna mark-
visst að kynningu á þeim söguarfi
sem tengist menningu og lifnaðar-
háttum á landnámsöld. Aðaláhersl-
an er lögð á Gísla sögu Súrssonar
en meginsvið hennar er í Dýrafirði
og víðar um Vestfirði. Í heildina er
þetta eitthvert metnaðarfyllsta og
viðamesta verkefni sem unnið hefur
verið að í ferðamálum á Vestfjörð-
um.

Ætlunin er að endurlífga sögu-
svið Gísla sögu Súrssonar í víðasta
skilningi með því að koma upp
snyrtilegri aðstöðu til móttöku
ferðamanna, göngustígum og merk-
ingum á helstu kennileitum sem
koma fyrir í sögunni. Jafnframt að
skapa fjölbreyttan þekkingarbrunn
á söguslóðum Gísla Súrssonar um
flest það sem tengist lifnaðarháttum
á þeim tímum, þannig að áhuga-
samir geti sótt þangað bæði
skemmtun og fræðslu. Stefnt er að
því að koma á fót víkingasetri, eins
konar safna- og þekkingarsetri, sem
hefði m.a. að geyma muni sem
tengjast víkingatímanum, svo sem
fatnað, vopn, búsáhöld, amboð,

handrit og margt fleira. Setrið mun
einnig nýtast sem samkomu- og
vinnustaður. Einnig er ætlunin að
standa fyrir ýmsum mannfagnaði
með víkingaívafi í héraðinu. Starf-
semi af þessu tagi fellur undir það
sem nefnt er menningartengd ferða-
mennska.

Undirbúningsvinna er komin á
mjög góðan skrið og margvíslegar
framkvæmdir í deiglunni. Þar má
nefna að lokið er frumhönnun sam-
ræmdra söguskilta sem komið
verður upp á fjölmörgum stöðum
þar sem eftirminnilegir atburðir í
Gísla sögu gerðust. Landslagsarki-
tekt hefur gert drög að mannvirkjum
vegna verkefnisins.



Hrikalegasti hringvegur landsins
Magnaðasti og hrikalegasti

hringvegur landsins er ekki stóri
hringvegurinn sem flestir kannast
við og nefnist Þjóðvegur nr. 1, held-
ur bílvegurinn fyrir skagann milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar, eink-
um sá hluti hans sem liggur í þver-
hníptu bjarginu í Helgafelli milli
Keldudals í Dýrafirði og Svalvoga.
Ef einhver af mörgum hringvegum
landsins, stórum hringleiðum og
smáum, ætti að vera með stórum
staf og greini, Hringvegurinn, þá
er það þessi vegur.

Það vekur reyndar furðu hvernig
nokkrum manni hefur dottið í hug
að leggja þarna veg og hvernig
yfirleitt hefur verið farið að því.
Goðsagnakenndar sögur hafa geng-
ið um þessan veg og Ómar Ragnars-
son hefur fjallað um hann á sinn
sérstæða hátt.

Hér var Vegagerðin ekki að verki
heldur einn maður að eigin frum-
kvæði, hinn landskunni ýtumaður
og hagyrðingur Elís Kjaran Frið-
finnsson frá Kjaransstöðum í Dýra-
firði, sem nú er búsettur á Þingeyri
orðinn hálfáttræður. Á yngri árum
vann hann á jarðýtu hjá Vegagerð-
inni 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 milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar, 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 sumar-
langt, 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 loft-
hræddur, svo að það þjakaði mig
ekkert. Ég hélt áfram og nálgaðist
klettana og gerði braut sem ég
komst á ýtunni og síðan á jeppan-
um. Ég átti þá Land-Rover og var
ánægður 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 berglag 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.

Þarna kom einu sinni yfirverk-
fræðingur 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

Ferðafólk!
Verið velkomin í Reykhólahrepp

Upplýsingamiðstöð á Reykhólum,
sími 434 7830. Sundlaugin
á Reykhólum og tjaldstæði,

sími 434 7738
Verið velkomin á hlunninda-

sýninguna á Reykhólum

hann sagði meira: Þarna sem ég
væri að fara væri engin mæling og
þeir vildu nú helst mæla fyrir veg-
um! 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 fyrir mig að
hætta og það strax.

Ég spurði hvort hann væri að
banna mér að gera þetta. Hann
kvaðst gera það ef hann gæti, en
hann gæti það bara ekki því að
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 klettavegg-
urinn 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, end-
irinn varð sá, að eftir um það bil
500 klukkutíma vinnu þarna framan
í berginu 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.
Ýmsir aðrir telja vafalaust að svo
sé. En hitt er víst að þeir eru báðir
löngu landsfrægir á goðsagnakenn-
dan hátt, vegurinn og skapari hans.

„Já, ég hef nú rekið mig á það
þegar ég hef verið að flækjast um
landið“, segir Elís Kjaran. „Og svo
kom Ómar Ragnarsson og myndaði
þetta og tíundaði á sinn hátt og dró
ekkert úr því að þetta væri svo og
svo hrikalegt. Það er matsatriði hjá
hverjum og einum hvað er hrika-
legt. Fyrir mér var þetta aldrei neitt
hrikalegt – eiginlega er ekkert bratt,
aðeins mismunandi flatt.“

Tröllavegur Elísar Kjaran utan í Helgafelli milli Keldudals og Svalvoga. Það er eins gott að jafnan eru fáir á ferð
því að erfitt er að mætast á þessum slóðum. En sá sem þessa leið hefur farið gleymir því aldrei. Þarna í Helgafellinu

er surtarbrandur og í bergveggnum má sjá hálfkolaða boli rauðviðartrjáa sem uxu á Vestfjörðum fyrir um 14
milljónum ára og hafa varðveist milli jarðlaga. Mynd: Hjálmar R. Bárðarson – Vestfirðir í máli og myndum.



Sigling frá Ísafirði til Aðalvíkur

– nytsamleg og fróðleg leiðarlýsing eftir hinn
þrautreynda leiðsögumann Gísla Hjartarson

Aðalvík. Húsin að Látrum ber yfir víkina. Skáladalsbjarg, Skáladalur og Ritur handan víkurinnar. Ljósm. G.H.H.

Stutt og skemmtileg sjóleið er
frá Ísafirði til Aðalvíkur og verður
hér leitast við að lýsa henni og því
sem fyrir augu ber. Leið þessi er
um 21 sjómíla að lengd ef haldið er
rakleiðis stystu leið til Sæbóls í
Aðalvík. Ef farið er yfir Djúpið,

fyrir mynni Jökulfjarða og grunnt
út með Grænuhlíð til að njóta land-
sýnarinnar, er leiðin um 24 sjómílna
löng. Sú leið er skemmtilegri en að
halda beint á Rit frá Skutulsfirði.
Oft leggur austan vindstreng út úr
Jökulfjörðunum og ef einhver aust-

an- eða norðaustanvindur er að ráði,
þá getur verið mjög slæmt fyrir
Jökulfjörður. Kalla sjómenn þá að
hann „standi út úr Fjörðum“ eða
„liggi út Fjörðurnar“. Þá er oft leið-
inda hliðarbára og veltingur 6-7
sjómílur leiðarinnar og betra að

fara yfirundir Bjarnarnúp og hálsa
fyrir Jökulfjörður og halda síðan út
með Grænuhlíð. Við það vinnst
tvennt: Að stutt er úr Núpnum yfir
í Hlíðina, um 3 sjómílur, og svo
losna menn við verstu báruna. Þeg-
ar komið er frá Aðalvík við sömu
aðstæður er haldið inn með Hlíðinni
og síðan lensað á Arnarnes þar til
um hægist. Í stormi er þetta nauð-
synlegt smábátum og oft fært, þótt
annars sé ófært veður.

Frá Ísafirði
Þegar komið er út fyrir Norður-

tangann á Ísafirði er stefnan tekin
laust fyrir svokallaðar Völlur. Völl-
urnar eru á nesinu milli Skutuls-
fjarðar og Hnífsdalsvíkur. Skammt
framundan nesinu er Vallnaboði.
Á honum strandaði strandferða-
skipið Vesta árið 1913 með 120
manns um borð. Fór fólkið í skips-
bátum í land. Skipinu var bjargað
tveim dögum seinna og dregið til
Ísafjarðar.

Þegar út úr firðinum er komið er
stefnan sett beint á Rit eða á Teista,
en svo nefnist fjallið þar sem strönd-
in sveigir inn í Jökulfjörður að norð-
anverðu. Fer það eftir því hvor leið-
in er valin. Framundan á stjórn-
borða er þá Bjarnarnúpur og í
framhaldi inn til Djúpsins Snæ-
fjallaströnd sem myndar norðurhlið
þess. Innar sjáum við Kaldalón,
Ögurnes og eyjuna Vigur. Ofan í
Snæfjallaströndina skerast tveir
dalir, Ytra- og Innra-Skarð. Há
hamrabrún er undir Innra-Skarði
og fellur fram af henni hár og falleg-
ur foss, Möngufoss. Er hann fossa
fegurstur við Djúp. Á ströndinni
yst er skál í fjallið. Nefnist hún
Súrnadalur.

Á bakborða vestan Djúps er
Hnífsdalur, vestan við hann Búðar-
hyrna, þá er Arafjall og Óshyrna.
Undir þeim liggur Óshlíð og skerast
tveir dalir ofan í hana, Seljadalur
og Kálfadalur. Þar var verstaða

fyrrum. Framundan Óshlíð kemur
svo Traðarhyrna utan Bolungar-
víkur.

Þegar Traðarhyrna kemur fram-
undan Óshlíðinni er óhætt að beygja
fyrir Arnarnes, ætli maður inn í
Djúp. Leiðir það mið norðan
Sveinaflögu sem liggur norður úr
Nesinu.

Frá Traðarhyrnu liggur Stigahlíð
og endar til hafs í Stiga eða Deild,
sem takmarkar Ísafjarðardjúp að
sunnan. Stóra kúlu ber við himin á
brún Stigahlíðar. Þar er ratsjárstöð
NATO á Bolafjalli.

Framundan á stjór norðan Djúps
er svo Grænahlíð, sem endar til
hafs í fjallinu Rit og takmarkar
hann Ísafjarðardjúp að norðan-
verðu.

Jökulfjörður,
Grænahlíð og Ritur

Leiðin sem nú verður lýst miðast
við að haldið sé á Teista. Þegar
norður yfir Djúpið kemur koma í
ljós afturundan á bak fjöllin sunnan
Djúps, innan Skutulsfjarðar. Þar er
mest áberandi fjallið Hestur, strýtu-
myndað og eins og sneitt hafi verið
ofan af því. Bakgrunn við Hestinn
myndar Glámuhálendið, að mestu
snævi þakið.

Brátt er Bjarnarnúpur þvert á
stjórnborða og framundan honum
birtist strýtumyndað fjall, Maríu-
horn. Ef siglt er beint á Rit frá
Skutulsfirði er hálfnuð leið að Rit
frá Ísafjarðarkaupstað þegar Maríu-
hornið kemur framundan Núpnum.
Milli Maríuhorns og Núpsins liggur
Grunnavík. Enn innar sést fram á
Jökulbungu, hæstu bungu Dranga-
jökuls upp af Leirufirði og eftir
jöklinum eru firðirnir nefndir.

Jökulfjörðum verður ekki lýst
frekar hér og brátt er komið undir
fjallið Teista. Skammt innan við
hann er eyðibýlið Slétta og má þar
sjá ljósvita fremst á lágu nesi og
tvö hús upp af honum. Nær má sjá



Straumnes. Ritur og Ritaskörð sjást yfir Straumnestána. Ljósm. G.H.H.

neyðarskýli Slysavarnafélagsins
Landsbjargar, en þar heitir Stöð.
Rétt innan við hornið þar sem land-
ið sveigir inn í Fjörðurnar má sjá
ryðbrunnar járnplötur í fjörunni.
Það er flakið af Agli rauða, togara
sem strandaði þarna í aftakaveðri í
janúar árið 1955. Fimm skipverjar
drukknuðu og björguðu slysavarna-
deildin á Ísafirði og ísfirskir sjó-
menn á frækilegan hátt 29 mönnum.
Tveir breskir togarar fórust á Vest-
fjarðamiðum í veðri þessu.

Sigla má örgrunnt út með landinu
í áttina til Grænuhlíðar því engin
blindsker liggja þar undan landi.

Önnur sker eru landföst eða há
upp úr sjó upp við landið og öllum
augsýnileg. Samt er ekki ráðlegt að
sigla nærri ef álandsvindur er, af
augljósum ástæðum. Enn má sjá
skipsflak í fjöru. Það er af breska
togaranum St. Chad sem þarna
strandaði í blíðskaparveðri snemma
á áttunda áratugnum. Mannbjörg
varð.

Þarna er samfellt bjarg frá brún í
fjöru. Utan Teistans verður lægð í
bjargbrúnina. Þar heita Staðar-
skörð. Undir þeim eru tveir kletta-
hryggir eða berggangar, ofan frá
brún og í sjó út. Nefnast þeir Innra-
og Ytra-Bein og líkjast þeir hval-
beinum að lögun. Þar sem fjallið
hækkar aftur upp úr Staðarskörðum
heitir Lækjarfjall og undir þeim
eru Bringur. Eru þær ávalir holta-
hryggir með dálitlu grasi á sums
staðar. Bringur þessar eru gulleitar
eða brúnar á haustin og vorin og
minna þá helst á reyktar sauða-
bringur að lögun og lit. Fyrir utan
Bringur er svo Grænahlíð og nær
hún út að Ritaskörðum. Undir
Grænuhlíð er gott var fyrir vetrar-
stormum af norðaustri sem algengir
eru hér og liggja þar ótal togarar og
skip í landvari í óveðrum, enda
heitir þetta skjól í munni sjómanna
Hótel Grænahlíð og bresku togara-
sjómennirnir kölluðu staðinn hér á
árum áður Grand Hotel. Rétt utan

við Bringur sjást leifar af breskum
togara, Northern Spray, er fór of
nærri í stormi 1963 og strandaði.
Mannbjörg varð í þessu strandi.

Uppi á brún Grænuhlíðar, rétt
innan Ritaskarða, var bresk ratsjár-
stöð á stríðsárunum síðari. Stöðin
var byggð af hernámsliðinu til að
fylgjast með skipaferðum milli Ís-
lands og Grænlands. Var þá fjöl-
mennt hernámslið að Sæbóli í Aðal-
vík.

Utan Ritaskarða er svo Ritur,
ysti útvörður Ísafjarðardjúps að
norðan. Riturinn er formfagurt fjall
og töluvert fuglabjarg. Fremst í
honum að vestan er skriða og mikið
blautt klettahvolf uppi yfir. Þarna
nefnist Fall og má fá töluvert af
eggjum á vorin í skriðunni og berg-
nefjum sitt hvoru megin við hana.
En fara verður að öllu með gát
vegna hættu á ofanhruni.

Um 200 m frá landi undan Fall-
inu er blindsker, svonefndur Fall-
boði. Brýtur ávallt á honum þegar
einhver ýfa er. Þetta er eina blind-
skerið á þessari leið og verður að
gæta sín á því.

Ef horft er til vesturs má sjá
Vestfjarðanúpana koma hvern
framundan öðrum: Deild, Öskubak,
Gölt og fjærst Barða sunnan Ön-
undarfjarðar og skyggir hann á
Kópanes og Blakksnes.

Brátt kemur Straumnes framund-
an Ritnum og Aðalvík sem liggur
milli Straumness og Rits byrjar að
opnast sjónum. Fremst í Ritstánni
er lítil frálaus steinklöpp í sjó, Nál-
in. Skammt þar innan er berggangur
sem skerst austur úr Ritnum og
nefnist hann Stapi. Þar er hægt að
leggjast upp að í ýfulausu á smá-
bátum og klifra eftir eggjum á vorin.

Aðalvík
Aðalvík er alveg hrein af blind-

skerjum og grynnkar jafnt og þétt
eftir því sem innar í hana dregur.
Hægt er að sigla örgrunnt inn með
Ritnum og Skáladal sem er innan

hans. Í Skáladal var búið og má sjá
rústir bæjarins greinilega á hól í
mynni dalsins. Þar var útróðrastöð
Aðalvíkinga um aldir og eru búða-
rústir við fjöru. Innan við Skáladal
er Skáladalsbjarg og nær það inn
undir klettabás er Kirfi nefnist.

Þegar þarna er komið er best að
dýpka á sér og halda frá landi, fara
frekar djúpt af klettunum við Kirfið
og fyrir Búðanes og Grjótodda. Þá
er komið inn á Sæbólsleguna. Þar
er gott skjól fyrir öllum suðlægum
áttum en brimar fljótt í norðvestan-
og norðanáttum. Er lagst þarna eftir
dýpi fram af appelsínugulu skýli
Slysavarnafélagsins og er góður
haldbotn.

Dálítið þorp myndaðist á Sæbóli
laust eftir aldamótin 1900. Sæból
fór í eyði 1952 er síðast bóndinn
flutti þaðan. Nú eru þar margir sum-
arbústaðir.

Það má segja að inn úr botni
Aðalvíkur gangi þrjár víkur, Vest-
ur-Aðalvík, Miðvíkur og Norður-
Aðalvík (Látravík). Milli Sæbóls
og Miðvíkna gengur sæbrattur núp-
ur í sjó fram. Heitir hann Hvarf-
núpur. Fyrir botni Miðvíkna og alla
leið yfir að Látrum er gulur fjöru-
sandur sem minnir á erlendar bað-
strendur. Fram af söndum þessum
skyldu menn gæta þess að fara ekki
mjög nærri því útgrunnt er þar.
Milli Miðvíkna og Látravíkur er
Kleifin og upp af henni Mannfjall.
Í norðurhlíðum Kleifarinnar er
sandskafl sem nær frá láglendi og
hátt upp í hlíðina. Þarna nefnist
Teigur. Undir sandinum sem skafið
hefur úr fjörunni upp í hlíðina er
snjór eða ís. Skútukarlar sóttu ís í
skafl þennan áður fyrr því skammt
var til sjávar. Var þá sandinum
mokað ofan af skaflinum og snjór-
inn settur í poka, borinn til sjávar
og ferjaður fram í skúturnar á skips-
bátum. Rétt fyrir aldamótin 1900
drukknuðu tveir skútukarlar við
sandinn er þeir voru að sækja ís í
Teiginn þegar bát þeirra hvolfdi.

Þá var að mestu hætt ístöku úr
Teignum.

Á Látrum var fjölmennasta
byggð í Sléttuhreppi á fyrri hluta
20. aldar. Látrar fóru í eyði 1952.
Seinna byggði varnarliðið staðinn
upp og hóf byggingu ratsjárstöðvar
yst á Straumnesfjalli árið 1953.
Stöðin var tekin í notkun 1958 og
var henni síðan lokað 1960. Á Látr-
um er góð skipalega í öllum austan-
áttum og haldbotn góður. Lagst er
eftir dýpi fram af leifum af bryggju
rétt innan Látraness. Margir sumar-
bústaðir eru nú á Látrum.

Ef síðan er siglt út með landi frá
Látrum má fara nálægt, ef ekki er
álandsvindur. Hornið fyrir utan
Látra sem skyggir á Straumneshlíð
nefnist Gangar og í sjó út frá þeim
er stór klettur. Nefnist hann Rost-
ungur. Skammt þar utar er djúp
hömrum girt skál ofan í hlíðina.
Heitir hún Kví. Kvíin er fiskimið
vestur af Rit út af Ísafjarðardjúpi.
Er þá Riturinn látinn bera í Kvína
og eru notuð ýmis önnur mið inni í
Djúpinu til að ákvarða fjarlægðina

frá Rit allt vestur á vesturkant
Djúpáls, út af Deild. Þetta er hið
alkunna Kvíarmið.

Þuríður sundafyllir, landnáms-
maður Bolungarvíkur, setti þetta
fiskimið og tók í laun eina kind af
hverjum bónda við Djúp. Kvað hún
þessi mið aldrei myndu bregðast
og hefur það gengið eftir. Frá þessu
segir í Landnámabók.

Utan Kvíarinnar er Straumnes-
hlíð og nær hún út á Straumnestá.
Rétt innan við Nestána er flakið af
gamla Goðafossi sem strandaði þar
haustið 1916. Er flakið furðu heil-
legt eftir allan þennan tíma. Skýr-
ingin á því að úthafsaldan hefur
ekki unnið betur á því er sú, að
fljótlega eftir strandið kom hafís
upp að nesinu og ýtti flakinu efst í
fjöru. Þetta var allsögulegt strand
og greinir Gils Guðmundsson ítar-
lega frá því í bókinni Frá yztu nesj-
um. Ennfremur byggði Jökull Jak-
obsson leikritið Hart í bak á at-
burðum þessum.

Straumnesröst
Við Straumnes lýkur þessari

leiðarlýsingu minni. Þó get ég ekki
sleppt því að minnast á Straumnes-
röst. Út af Straumnesi eru miklir
hafstraumar og mynda þeir röst sem
nær 19 sjómílur á haf út. Uppi við
landið er hún örmjó en margar mílur
á breidd utar. Í miklum sjó og vond-
um veðrum getur verið þarna afar
slæmt sjólag þegar straumurinn er
á móti bárunni. Þá getur röstin orðið
bráðófær smáskipum og jafnvel
hafskipum. Röstin liggur niðri ef
straumur og bára fara í sömu átt og
er þá enginn munur á henni og
hafinu í kring. Oft þurfa menn að
bíða fallaskipta ef veður er illt og
fara röstina á réttu falli. Ef menn
lenda í brælu og röstin er uppi, en
samt fær, er best að fara alveg með
klöppum Straumness, en þar er
aðdýpi mikið og röstin mjó og fljót-
farin.

Á leið til Ísafjarðar í hvassri vest-
an- eða suðvestanátt getur verið
slæmt fyrir Ritinn og seinfarið. Þeg-
ar fyrir Rit er komið er best að
hálsa á miðja Stigahlíð þar til um
fer að hægjast og halda síðan meira
inn eftir Djúpinu eftir því sem öld-
una minnkar. Að lokum er haldið
grunnt inn með Óshlíð til Ísafjarðar.

(Margar leiðalýsingar Gísla
Hjartarsonar um svæðið norðan
Ísafjarðardjúps hafa birst í Ársriti
Útivistar).

Skáladalur og Ritur séður úr utanverðri Aðalvík. Ljósm. G.H.H.





Hið ægifagra hlið Vestfjarða
þar sem firðir snúa í suður

Vestfirðir eru nær en þig grunar.
Það er ekki nema um tveggja stunda
akstur frá höfuðborgarsvæðinu að
hinu ægifagra hliði Vestfjarða, sem
er Gilsfjarðarbrúin og leiðin um
Reykhólasveit. Sunnudagsbíltúr á
Vestfirði með viðkomu á Reykhól-
um er fjölskylduvæn upplifun. Og
það eru síðan engar ýkjur, að veg-
urinn vestur eftir strandlengju
Breiðafjarðar er einhver fegursta
akstursleið á Íslandi.

Hér er að finna einu firði Íslands
sem snúa í suður. Reykhólasveit er
rómuð fyrir náttúrufegurð og fugla-
líf. Þar eru ernir á flugi dagleg
sjón. Hér er einhver mesti munur
flóðs og fjöru á Íslandi og engin
tilviljun að Þörungaverksmiðjunni
var einmitt valinn staður á Reykhól-
um. Þangöflun er hvergi auðveldari
hérlendis.

Reykhólahreppur nær nú yfir alla
Austur-Barðastrandarsýslu eftir að
hrepparnir fimm í sýslunni voru
sameinaðir í eitt sveitarfélag. Aust-
asta sveitin í hinum sameinaða
hreppi, sú fyrsta þegar komið er
yfir Gilsfjarðarbrú, er Geiradals-
hreppurinn gamli, en síðan tekur
Reykhólasveitin við með sinni ein-
stöku náttúrufegurð.

Meðal sérstæðra náttúrufyrir-
bæra í Reykhólasveit má nefna
Borgarland sem er nesið milli
Króksfjarðar og Berufjarðar. Þar
er landslag mjög óvenjulegt og fal-
legt, sannkallað ævintýraland.
Syðst á nesinu er Bjartmarssteinn
(stundum nefndur Pjattarsteinn),
gígtappi um 100 metrar í þvermál
og 55 metra hár. Þjóðtrúin segir að
þar sé kaupstaður huldufólksins við
Breiðafjörð. Hægt er að komast
þangað með því að aka frá bænum
Borg eftir vegarslóða niður í fjöru.

Gengið er með fjörunni að Bjart-
marssteini.

Segja má að allt svæðið milli
Gilsfjarðar og Þorskafjarðar sé ein-
stakt í sinni röð. Rétt áður en komið
er að Þorskafirði eru Vaðalfjöllin á
hægri hönd og setja mikinn svip á
héraðið. Undir Vaðalfjöllum er
sumarhótelið Bjarkalundur þar sem
hægt er að fá ljúffengar máltíðir,
gistingu og aðra þjónustu.

Á upplýsingamiðstöð ferða-
manna á Reykhólum er hægt að fá
gönguleiðakort um sveitina. Þar er
gerð grein fyrir níu aðalleiðum, þar
á meðal sérstökum fuglaskoðunar-
stíg, auk stuttra gönguleiða. Benda
má sérstaklega á hina einu sönnu
Barmahlíð („Hlíðin mín fríða /
hjalla meður græna / blágresið blíða
/ berjalautu væna“) sem ekið er um
þegar farið er út á Reykhóla. Þar er
að finna hæstu grenitré á Vestfjörð-
um.

Í kauptúninu á Reykhólum búa
um 120 manns.  Þar er ein besta
sundlaug á Íslandi, Grettislaug, sem
er 25 m útisundlaug með tveimur
heitum pottum, útiklefum og inni-
klefum. Á Reykhólum er einnig að
finna hlunnindasýningu, verslun,
tjaldstæði og aðra þjónustu.

Þegar Reykhólasveitinni sleppir
tekur Gufudalssveit við og nær að
Kollafirði og enn vestar Múlasveit-
in sem endar í Kjálkafirði en þá er
komið langleiðina vestur á sjálfa
Barðaströndina. Enda þótt Gufu-
dalssveitin sé orðin fámenn og
Múlasveitin alveg komin í eyði
nema sem sumarbyggð er sannar-
lega þess virði að aka þessa leið.
Og kannski ekki síður einmitt þess
vegna. Í björtu veðri blasir Snæ-
fellsjökull við í suðri og útsýnið
yfir Breiðafjörðinn með öllum sín-

um eyjum og fegurð getur gert
ferðamanninn orðlausan. Þess má
geta til fróðleiks fyrir þá sem hafa
ekki farið þessa leið lengi, að á
síðustu árum hafa verið gerðar
miklar vegabætur á Klettshálsi og í

nágrenni við hann.
Hér hefur verið vikið að fjórum

af sveitunum eða hreppunum fimm
sem mynda hinn sameinaða Reyk-
hólahrepp, þ.e. Geiradalshreppi,
Reykhólasveit, Gufudalssveit og

Múlasveit. Þá er eftir fimmti gamli
hreppurinn, Flateyjarhreppur. Það
eru eyjarnar á Breiðafirði sem eru
óteljandi líkt og vötnin á Arnar-
vatnsheiði og heill heimur út af
fyrir sig,sem á engan sinn líka.

Bjarkalundur í Reykhólasveit. Að baki gnæfa Vaðalfjöllin en Berufjarðarvatn er í forgrunni.
Mynd: Hjálmar R. Bárðarson – Vestfirðir í máli og myndum.

Á ferð um Hornstrand-
ir með heimamönnum
Sumar hvert fara Ísfirðingarnir

Úlfar Snæfjörð Ágústsson og Gísli
Hjartarson einn sex daga leiðangur
með ferðafólk um allt Hornstranda-
svæðið á vegum Ferðaskrifstofunn-
ar Vesturferða á Ísafirði undir yfir-
skriftinni Hornstrandir með heima-
mönnum. Ýmist er siglt eða gengið
milli staða. Gönguleiðir eru þannig
að oft er hægt að velja um misléttar
leiðir. Allar eru þó fremur auðveld-
ar flestu fólki á öllum aldri.

Allur farangur er fluttur með bát-
um og alltaf gist í góðum húsum
þannig að þetta ætti að henta öllum
sem unna útivist og vilja kynnast
þessu stórbrotna landsvæði. Sagðar

eru sögur af því fólki sem þarna bjó
við harðan kost en síðasti íbúinn
flutti burtu í upphafi sjötta áratugar
síðustu aldar. Ekki eru nema tólf til
fjórtán manns teknir í þessar ferðir
þannig að hópurinn kynnist vel.

Gísli Hjartarson sem er fararstjóri
á landi er einn reyndasti leiðsögu-
maðurinn á Hornstrandasvæðinu
og hefur ritað margar leiðalýsingar
um þessar slóðir. Úlfar Ágústsson
er leiðangursstjóri og kokkur í ferð-
unum auk þess að vera skipstjóri á
trússbátnum. Í selkjötsveislunni í
gamla íbúðarhúsinu á Dröngum,
sem er einn af hápunktum ferðar-
innar, er matseldin þó í höndum

heimafólks vitjar æskuslóðanna og
dvelst þar yfir sumarið. Báðir eru
þeir Gísli og Úlfar rótgrónir Vest-
firðingar og hafa alið allan sinn
aldur við Djúp. Þeir rekja vest-
firskar ættir sínar aftur undir land-
nám og eru því samgrónir bæði
náttúru og mannlífi þessa útkjálka
og kunna sögur af fólki úr munn-
legri geymd, sem þeir hafa lært af
feðrum sínum og mæðrum, öfum
og ömmum.

Ítarlega er greint í máli og mynd-
um frá ferðum þessum á vef Vest-
urferða. Ferðin í ár er sú fimmta á
jafnmörgum árum og verður lagt
upp frá Ísafirði 18. júní

Fararstjórarnir Gísli Hjartarson og Úlfar S. Ágústsson
í eldhúsinu í Reykjafirði á Ströndum.
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Sigling yfir Breiðafjörð
er ógleymanleg ferð inn

í stórbrotna náttúru
Vestfjarða.

Sumaráætlun 2004:
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
Nauðsynlegt er að bóka tímanlega

Áður en lagt er af stað
Stundum eru þær ferðir bestar sem minnst eru skipulagðar. Þó eru

ákveðnir hlutir sem þurfa að vera á hreinu ef ekki á illa að fara. Ekki
er heppilegt að varadekkið sé vindlaust. Ekki er heppilegt að gleyma
kortinu heima, eða ökuskírteininu, að ekki sé minnst á sjálfa fjöl-
skylduna.

Sitthvað getur komið fyrir á langri ferð. Rétt er að hafa samband
við einhverja af upplýsingamiðstöðvum ferðamála á Vestfjörðum
áður en lagt er af stað og fá nýjustu og traustustu upplýsingar um
dekkjaverkstæði og viðgerðir 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 að finna þá aðstoð og þjónustu
sem þörf er á hverju sinni.

Leitið upplýsinga
Það sem er rétt í dag er oft úrelt á morgun. Ekki er heppilegt að

vera með handbók eða upplýsingar frá því í fyrra eða jafnvel frá síð-
ustu öld, þegar ferðast er um landið. Meira að segja upplýsingar sem
liggja fyrir að vori geta verið orðnar rangar eða úreltar þegar líður á
sumarið.

Veitingastaðir og gististaðir koma og fara, enda þótt meginreglan
á Vestfjörðum sé sú, að þeim fjölgi jafnt og þétt og þjónustan verði
fjölbreyttari. Afgreiðslutími bensínstöðva á Vestfjörðum er mjög
mismunandi og á sumum afgreiðslustöðvum þarf að ræsa fólk út til
að fá bensín. Nauðsynlegt er að hafa upplýsingar um bensínafgreiðslur
á hreinu áður en lagt er af stað í hvern áfanga enda er stundum afar
langt á milli þeirra. Best er að hafa samband við upplýsingamiðstöðvar
ferðamála sem eru í flestum plássum á Vestfjörðum eða við Vest-
urferðir á Ísafirði. Þar eiga að vera nýjar og réttar upplýsingar á
hverjum tíma um flest sem ferðamanninum viðkemur.

Svæðisleiðsögumenn
Á Vestfjörðum eru búsettir og starfandi allmargir svæðisleiðsögu-

menn, sem bæði hafa mikla reynslu í leiðsögn um ákveðin svæði og
sérþekkingu á þeim. Þeir hafa auk þess stundað nám og lokið prófum
í svæðisleiðsögn.

Þeir sem vilja fá slíka leiðsögumenn til fylgdar, hvort sem stórir
hópar eru á ferð eða aðeins ein fjölskylda, Íslendingar eða útlendingar,
geta fengið nánari upplýsingar á upplýsingamiðstöðvum ferðamála
á Vestfjörðum. Þær sjá einnig um að útvega leiðsögumenn.

Göngukort
Ferðamálasamtök Vestfjarða hafa gefið út fjölda göngukorta með

leiðalýsingum um heppilegar og skemmtilegar gönguleiðir víða á
Vestfjörðum. Þar eiga allir að finna gönguleiðir við sitt hæfi, stuttar
og langar, auðveldar og erfiðar og jafnt fyrir unga sem gamla. Einka-
aðilar í ferðaþjónustu hafa einnig útbúið kort og leiðsagnir af þessu
tagi, hver á sínum stað.

Stöðugt bætist eitthvað nýtt við í þessari útgáfustarfsemi. Kortin
og leiðalýsingarnar fást á upplýsingamiðstöðvum ferðamála á Vest-
fjörðum og hjá Vesturferðum á Ísafirði (www.vesturferdir.is).

Vestfjarðavíkingurinn
Aflraunakeppnin Vestfjarða-

víkingurinn er löngu orðin vel
þekkt víða um lönd vegna sjón-
varpsþáttanna sem teknir eru upp
á hverju ári. Keppnin fer að þessu
sinni fram dagana 8.-10. júlí á
mörgum stöðum á Vestfjörðum
eins og venjulega. Hér glíma
hrikalegustu afl-raunamenn Ís-
lands við margvíslegar þrautir.

Upphafsmaður og skipuleggj-
andi Vestfjarðavíkingsins er kraftakarlinn Guðmundur Otri
Sigurðsson frá Otradal við Arnarfjörð. Þeir sem vilja taka þátt í
keppninni eða fá nánari upplýsingar geta haft samband við Guðmund
Otra í síma 820 2492 eða Magnús Ver í síma 897 0001.

Sögusýningar fyr-
ir alla fjölskylduna

Þeir sem hafa áhuga á því að
fræðast um menningararfinn eru á
réttum slóðum þegar þeir eru kom-
nir á Strandir. Á nokkrum skemmti-
legum sögusýningum má kynnast
sögu, mannlífi og sérkennum
Strandamanna á fróðlegan og lif-
andi hátt.

Það orð hefur lengi farið af
Strandamönnum að þeir kunni sitt-
hvað meira fyrir sér í göldrum en
aðrir. Á Hólmavík er hægt að heim-
sækja Galdrasýningu á Ströndum,
sem er kynngimögnuð ferð um
dularheima galdra og kukls en um
leið skemmtilegur áningarstaður
fyrir alla aldurshópa. Á sýningunni
er fjallað á faglegan hátt um galdra-
mál 17. aldar á Íslandi og þjóðtrú
Íslendinga. Á Klúku í Bjarnarfirði
er í byggingu annar áfangi sýningar-
innar, Kotbýli kuklarans, og eru
gestir hvattir til að líta þar á fornt
byggingarlag Strandamanna. Vefur
Galdrasýningar á Ströndum er

www.vestfirdir.is/galdrasyning
Annarra sögusýninga á Strönd-

um eru gerð nánari skil annars stað-
ar í blaðinu. Það eru Sögusýning

Djúpavíkur, Sauðfé í sögu þjóðar í
Sævangi við Steingrímsfjörð og
minjasafnssýningin í handverks-
húsinu Kört í Trékyllisvík.

Uppvakningur á Sögusýningu á Ströndum.





Horft norður yfir Drangavík til Drangaskarða, einnar af hrikalegustu náttúrusmíðum á Íslandi. Í forgrunni
er eyðibýlið Drangavík. Gönguleiðir eru um sum skarðanna en einnig má fara yfir nesið fyrir utan drangana.

Ljósmyndir: Hjálmar R. Bárðarson – Vestfirðir í máli og myndum.

Stórbrotnar göngu-
leiðir í Árneshreppi

Líklegt má telja, að hvern þann
sem einu sinni hefur lagt leið sína
norður í Árneshrepp á Ströndum
fýsi þangað á ný. Gestirnir heillast
af stórbrotinni og dulúðugri náttúr-
unni þar sem hvert undrið tekur við
af öðru, rekaviður alla leið austan
frá Síberíu liggur víða í hrúgum í
fjörunni og fjallasýnin er bæði fög-
ur og hrikaleg.

Haft er fyrir satt, að á Ströndum
líði tíminn hægar en annars staðar í
veröldinni. Víst er að streita og
þreyta eiga enga samleið með kyrrð-
inni og friðsældinni í Árneshreppi
á fögrum sumarkvöldum. Útivistar-
fólk hefur nægilegt svigrúm til að
vera eitt með sjálfu sér á kvöld-
göngu, hvort heldur eru þaulvanir
fjallagarpar eða nýgræðingar í
gönguferðum. Perlur náttúrunnar
eru við hvert fótmál. Fjölskyldufólk
hefur fjölmargt við að vera og fær
auk þess einstakt tækifæri til að
kynna börnunum í rólegheitum náið
sambýli manns og náttúru, minjar
frá liðinni tíð og sögu genginna
kynslóða.

Í Djúpavík við Reykjarfjörð ligg-
ur verksmiðjuskrímslið fram á lapp-
ir sínar, eins og skáldið komst að
orði, leifar frá gullöld síldaráranna
á þessum slóðum á fyrri hluta síð-
ustu aldar. Yfirgefin risavaxin verk-
smiðjuhúsin standa líkt og minnis-
varði um fallvaltleika mannlífsins,
minnisvarði um þá tíð þegar Ár-
neshreppur var eitt auðugasta sveit-
arfélag landsins. Þar hefur nú að-
eins ein fjölskylda aðsetur árið um
kring, fjölskyldan sem rekur Hótel
Djúpavík (www.djupavik.com).
Staðarhaldarar bjóða meðal annars
leiðsögn um verksmiðjuna gömlu.

Í grenndinni eru frábærar göngu-
leiðir. Stutt frá veginum um Veiði-
leysuháls eru Kúvíkur við Reykjar-
fjörð, líklega sögufrægasti staður
Strandasýslu og verslunarstaður um

aðan árangur því að djöfulleg ásókn
á konur hélt áfram í Trékyllisvík
eins og ekkert hefði í skorist. Raun-
ar varð engin sveit hérlendis fyrir
öðrum eins galdraofsóknum meðan
þær voru í tísku.

Margvíslegt myndefni er í Tré-
kyllisvík. Þannig eru þar nú tvær
kirkjur, sín hvoru megin við veginn,
en enginn prestur situr nú lengur í
Árnesi heldur er kirkjunum þjónað
frá Hólmavík.

Í Norðurfirði norðan Trékyllis-
víkur er verslun. Út með ströndinni
er Krossneslaug í fjöruborðinu,
vinaleg og vinsæl sundlaug. Ekki
er amalegt á ferð um Strandir að
eiga notalega stund í lauginni með
Norður-Atlantshafið ólgandi á aðra
hönd og Krossnesfjallið í öllu sínu
veldi á hina.

Nyrsti bærinn í byggð í Stranda-
sýslu er Munaðarnes við Ingólfs-
fjörð. Þaðan blasa Drangaskörð við
í fjarska, einhver hrikalegasta nátt-
úrusmíð á Íslandi. Bílfært er að
eyðiþorpinu Eyri við Ingólfsfjörð
og jeppar komast alla leið í Ófeigs-
fjörð, þar sem hlunnindabændur
dveljast á sumrum.

Norðan við Ófeigsfjörð taka
óbyggðir við. Á síðari árum hefur
fjölgað þeim göngumönnum og
unnendum óspilltrar náttúru sem
leggja land undir fót þarna norður
um. Margar ganga einnig suður
Strandir úr Reykjafirði nyðri, hjá
Geirólfsgnúpi og um Skjaldabjarn-
arvík og Bjarnarfjörð nyrðri. Þá er
ekki úr vegi að koma við hjá hlunn-
indabændum sem hafa sumardvöl
á Dröngum og nýta rekann og æðar-
varpið og veiða selinn. Síðan má
ganga um Drangaháls eða Dranga-
skörð suður á bóginn. En hvort
sem haldið er í norðurátt eða suður-
átt um Strandirnar er eitt víst: Eng-
inn verður svikinn af gönguferð á
þessum slóðum.

aldir. Þar eru nú rústir einar. Sex
klukkutíma tekur það meðalmann
að ganga í rólegheitunum fyrir
Kamb milli Veiðileysufjarðar og
Reykjarfjarðar. Þar eru víða grónar
götur og rétt að fara hægt yfir enda
er margt að skoða. Þar má nefna
sérkennilegar steinmyndanir, eyði-
býlið Kamb, Spánverjadys sem ekki
má láta hjá líða að kasta steini í,
uppsprettulind vígða af Guðmundi
biskupi góða og rústirnar í Kúvík-
um.

Áður en komið er norður í Tré-
kyllisvík liggur akvegurinn hjá
Gjögri, þorpi sem man tímana
tvenna. Fyrrum var þar frægasta
hákarlaverstöð landsins og á 19.
öld flykktust Strandamenn þangað
á vertíð og bjuggu í verbúðum. Frá
Gjögri voru stundum gerð út átján
skip í einu á hákarl til þess að
nægilegt væri ljósmetið í Köben
og öðrum stórborgum Evrópu.

Litlu norðar er Reykjarneshyrna
sem ferðamenn ganga gjarnan á til
að njóta útsýnis. Síðan tekur Tré-
kyllisvíkin við, búsældarleg yfir að
líta. Þar er komið á galdraslóðir.
Um miðja 17. öld voru þrír Stranda-
menn brenndir á báli þar í Kistuvogi
fyrir að bera ábyrgð á hneykslan-
legri hegðan kvenna við messu-
gjörð í Árneskirkju og fleiri smá-
syndir. Ekki bar brennan sú tilætl-

Krossneslaug yst við norðanverðan
Norðurfjörð á Ströndum á væntan-
lega engan sinn líka í víðri veröld.



Grænhöfði er nafn á kajakleigu
og gistingu sem rekin hefur verið á
Flateyri nokkur síðustu árin. Kajak-
leigan er að jafnaði með tólf báta,
þar af tvo tveggja manna, sem hægt
er að fá á leigu með eða án leið-
sagnar um Önundarfjörð og víðar
um Vestfirði, hvort heldur er allt
norður í Jökulfirði eða suður í Arn-
arfjörð. Önundarfjörðurinn sjálfur
er kjörinn til kajakróðra, fuglalífið
er afar fjölbreytt og í kvöldkyrrðinni
er fátt sem kemur í stað þess að
heyra þögnina hljóma meðan horft
er á stórfenglegt sólarlagið. Algengt
er að selir og smærri hvalategundir
syndi við hlið bátanna þegar róið
er um fjörðinn. Grænhöfði skipu-
leggur ferðir fyrir hópa, allt frá
tveggja til þriggja tíma róðrartúrum
og upp í vikuferðir og allt þar á
milli.

Ferðir eru sniðnar að þörfum
hvers hóps. Hægt er að fara fyrir-
fram ákveðna leið eða þá að dólað
er í hringi út frá einhverjum ákveðn-
um stað þannig að menn geta
skroppið í land, skipst á og fengið
sér kaffihlé.

Ef um hópa er að ræða þarf eng-
inn að vera eftir í landi. Það geta
allir farið á kajak. Ef einhver er
harðákveðinn í því að hann geti
ekki verið á kajak, þá er hægt að
láta hann með öðrum á tveggja
manna bát og eftir smávegis róður
er hann orðinn brúklegur kajakræð-
ari. Reynslan er oftar en ekki sú, að
sá sem í upphafi harðneitar að fara
með er allra manna áhugasamastur
þegar hann hefur sannreynt að hann
getur þetta. Aldur er engin fyrir-
staða, hvorki æska né elli. Eins árs
krakkar geta þess vegna farið á

tveggja manna kajak ef haldið er á
þeim. Ekki er hægt að láta óvita
sitja eina í tveggja manna bátum
því að þeir geta staðið upp og þá er
illt í efni.

Starfsmenn Grænhöfða hafa al-
gert öryggi í fyrirrúmi í kajakferð-
um. Allir eru í björgunarvestum og
í hópferðum er mönnum uppálagt
að fylgjast að: Eins og máltækið
segir, þá fer lestin ekki hraðar en
síðasti vagninn.

Siglingaleiðir í Önundarfirði eru
margar og er reynt að miða ferða-
áætlanir út frá straumum og vindi.
Þannig er mun skemmtilegra að
róa með straumi en móti. Ferðirnar
ganga ekki út á að róa sem hraðast
eða sem mesta vegalengd. Sjórinn
er víðast eins. Aðalatriðið er að
njóta þess að líða um sjávarflötinn
og jafnvel að láta reka.

Bátarnir hafa tvö lokuð hólf þar
sem hægt er að geyma töluvert mik-
inn farangur enda fara menn í allt
að vikuferðir og allur viðlegubún-
aður rúmast í hólfunum. Algeng-
ustu ferðirnar hjá Grænhöfða á Flat-
eyri eru þó tveir til fjórir tímar.
Lengd ferðarinnar ræðst oft af veðri
eða einfaldlega stemmningunni.

Grænhöfði hefur tekið á móti
allt upp í 40 manna hópum í kajak-
róðra. Þá er hópnum skipt og ein-
hver afþreying fundin fyrir þá sem
bíða. Þannig er hægt að leika sér í
sandinum fræga inni á Holtsfjörum
eða fara í göngu inni við Veðrará.
Sömuleiðis má fara í skoðunarferð
um Flateyri þar sem margt forvitni-
legt er að sjá, svo sem alþjóðlega
brúðusafnið, varnargarðarnir, hinn
landsfrægi veitingastaður Vagninn
eða þá einfaldlega höfnin.

Grænhöfðamenn taka að sér að
grilla fyrir fólk í tengslum við kajak-
ferðirnar ef óskað er. Færst hefur í
vöxt að ýmis starfsmannafélög hafi
komið til Flateyrar á kajak. Sumir
láta reyndar útiveruna duga og sitja
í landi drekka sitt „te“og horfa á
hina. Jafnframt hafa kajakferðir
reynst vinsælar afmælisgjafir.

Auk kajakleigu leigir Grænhöfði
út glæsilega orlofsíbúð á Flateyri.
Íbúðin er fullbúin og gestir þurfa
ekki að koma með neitt með sér,
ekki einu sinni sólskinsskapið. Út
um stofugluggann er fagurt útsýni
yfir Önundarfjörðinn þar sem
kyrrðin speglast í sjávarfletinum.
Fullkomin og glæsileg sundlaugin
er aðeins í hundrað metra göngufæri
frá íbúðinni. Gestir í orlofsíbúðinni
fá verulegan afslátt í styttri kajak-
ferðum.

Grænhöfði á Flateyri býð-
ur kajakferðir af öllu tagi

Hænuvík, sælustaður fyr-
ir fjölskyldur og fuglalíf

Hænuvík yst við sunnanverðan
Patreksfjörð er eitt af vestustu bygg-
ðu bólum Íslands og Evrópu. Fyrir
tveimur árum var opnuð þar gisting
í gamla bænum uppi á túni þar sem
pláss er fyrir sex til átta manns og
nú hefur annað hús niðri við fjöru-
kambinn verið innréttað fyrir sex
manns. Þetta eru kölluð sumarhús
en raunar er hægt að fá þar inni á
hvaða tíma ársins sem er og þarna
fylgir allt sem þarf til daglegs heim-
ilishalds.

Í Hænuvík er varpland fjöl-
margra fugla, svo sem vaðfugla,
mófugla og sjófugla, bæði í mýrum,
holtum, móum og í urðum en ekki
síst í brattlendi í landareigninni.
Kríuvarp er árvisst í túnjaðrinum.
Varptíminn er frá því í byrjun júní
og síðustu ungarnir yfirgefa hreiðr-
in seinni hluta júlímánaðar.

Strandlengjan í Hænuvík með
sandfjörum, stórgrýtisurðum, brött-
um skriðum og sjávarhömrum
geymir óteljandi leyndarmál og
veitir mikla og margvíslega kosti
til afþreyingar fyrir fjölskyldufólk.
Nokkuð er um sel við ströndina
undir Hænuvíkurhlíðum og lágfóta
smýgur um dældir og verður gott
til fanga.

Miðnætursólar verður óvíða not-
ið betur en í Hænuvík þar sem fjöll
skyggja ekki á útsýni til norðurs.
Kringum sumarsólstöður hverfur
sólin stundarkorn bak við Kópinn
en flýtur að öðru leyti yfir sjóndeild-

arhringnum við hafsbrún.
Margar og fjölbreyttar göngu-

leiðir og reiðleiðir, bæði langar og
skammar, eru í grennd við Hænu-
vík. Þessi misserin hefur verið unn-
ið að lagfæringum á þessum leiðum,
merkingum þeirra og endurhleðslu
á vörðum, þannig að slóðirnar verði
sem öruggastar og greiðfærastar
fyrir bæði gangandi fólk og hesta.

Oftast hefur verið tvíbýli í Hænu-
vík en þar voru allt að sex heimili
þegar flest var á fyrri tíð. Auk land-
búnaðar hefur sjósókn verið ríkur
þáttur í lífsafkomu heimilanna. Árið
1703 var þar og í Láturdal útræði
fyrir tólf báta og heimræði fyrir
fjóra báta. Útgerð í atvinnuskyni
lauk á fimmta áratug nýliðinnar
aldar nema hvað hrognkelsaveiðar
voru stundaðar allt fram til 1982.

Sláturfélagið Örlygur, samtök
bænda um slátrun og sölu búfjár og
sameiginleg innkaup, var stofnað í
Hænuvík um 1930. Þá var reist þar
vörugeymsluhús úr steini sem enn
stendur. Starfsemi félagsins var þó
fljótlega flutt að Gjögrum í Örlygs-
höfn og var rekin þar allt fram til
1980. Í Hænuvík er nú rekið um
320 kinda fjárbú. Þar er liðlega
hálfrar aldar gömul heimarafstöð
og frystigeymsla, sem notuð hefur
verið af bændum í nágrenninu. Um
þessar mundir er verið að endur-
bæta og stækka virkjunina og á
næsta ári á hún að geta framleitt 40
kílóvött.

Akstursleiðin frá söfnunum að
Hnjóti í Örlygshöfn og út í Hænuvík

er 12 km. Frá Hænuvík eru 26 km
akstursleið út á Bjargtanga, vestasta

odda Íslands og Evrópu.

Séð yfir Hænuvík og norðaustur yfir Patreksfjörð. Húsin sem bjóðast til gistingar eru annars vegar
hægra megin uppi á túninu og hins vegar niðri við sjávarkambinn. Ljósmynd: Mats Vibe Lund.



Opið frá kl. 7:30 til 23:30 virka daga.
Laugardaga kl. 09:00 til 23:30
Sunnudaga kl. 10:00 til 23:30

Sjálfsali eftir lokun
SAMLOKUR • ÍS • VEIÐIVÖRUR

GRILL • KOL OG MARGT ANNAÐ

Bensínstöðin Ísafirði

Bensínstöðin Ísafirði, sími 456 3574

Grillvörur - gasvörur
Leikföng - Gjafavara
Góða ferð!

Hafnarstræti 6, Ísafirði, sími 456 3990

Upplýsingamiðstöð-
var á Vestfjörðum
Reykhólar: Samkomuhúsinu á Reyk-
hólum, sími 434 7830, fax 434 7885,
netfang reykholar@simnet.is. Opin yfir
sumarið.
Patreksfjörður: Gallerí Ísafold, Strand-
götu 17, sími 456 1190, 895 7175,
vefsíða www.patreksfjordur.is. Opin
mánudaga til föstudaga kl. 14-18.
Tálknafjörður: Félagsheimilinu við
sundlaugina, sími 456 2639, netfang
sundlaug@talknafjordur.is, vefsíða
www.talknafjordur.is. Opin virka daga
kl. 9-21, laugard. og sunnud. kl. 9-18.
Þingeyri: Gallerí Koltra, Hafnarstræti
6, sími 456 8304, vefsíða www.thing
eyri.com. Opin alla daga kl. 10-18.
Ísafjörður: Edinborgarhúsinu, Aðal-
stræti 7, sími 456 5121, fax 456 5185,
netfang info@vestfirdir.is, vefsíða
www.isafjordur.is. Opin alla daga vik-
unnar yfir sumarið en á takmarkaðri
tíma aðra hluta ársins.
Hólmavík: Félagsheimilinu, sími 451
3111, netfang info@holmavik.is, vef-
síða www.holmavik.is/info. Opin alla
daga frá 10. júní til 20. ágúst kl. 9-20.
Síma og tölvupósti svarað allt árið.

Upplýsingaþjónusta er einnig rekin
á eftirtöldum stöðum:
Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit,
sími 434 7762, netfang bjarkalundur
@bjarkalundur.is.
Hótel Flókalundur, Vatnsfirði við
Breiðafjörð, sími 456 2011, fax 456
2053, netfang flokalundur@flokalund
ur.is.
Ferðaþjónustan Reykjanesi við Ísa-
fjarðardjúp, sími 456 4844.
Minja- og handverkshúsið Kört, Tré-
kyllisvík, Árneshreppi, sími 451 4025.
Brú í Hrútafirði, sími 451 1122, fax
451 1155, netfang stadur@stadar
skali.is.

Reykhólar: Handverksfélagið ASSA.
Sala í upplýsingamiðstöðinni á Reyk-
hólum og í Bjarkalundi.
Patreksfjörður: Gallerí Ísafold (456
1190, 895 7175). Handverkssala í upp-
lýsingamiðstöðinni á Patreksfirði.
Hnjótur í Örlygshöfn: Minjasafn Eg-
ils Ólafssonar á Hnjóti (456 1511,
867 6344). Handverkssala í safninu.
Tálknafjörður: Handverkshúsið,
handverk heimamanna. Handverkssala
að Strandgötu 44.
Þingeyri: Handverkshópurinn Kolt-
ra (456 8304, 891 6832). Handverks-
sala í upplýsingamiðstöðinni, Hafnar-
stræti 6).
Ingjaldssandur: Sæból II (456 7782).
Handverk úr selskinni og silfri.
Flateyri: Handverkshúsið Purka (456
7710). Handverkssala að Hafnarstræti
11 (í sama húsi og alþjóðlega brúðu-
safnið).
Suðureyri: Handverkshópurinn Á
milli fjalla (456 6163, 456 6221, 456
6202). Handverkssala að Aðalgötu 16.
Hárverk. Handverk úr mannshári (456
6163, 893 6910).
Bolungarvík: Drymla. Verslun hand-
verksfólks, Skólastíg 3-5.
Ísafjörður: Rammagerð Ísafjarðar,
listmunir, handverk, gallerí (456 3041).
Handverksverslun að Aðalstræti 16.
Handverkshópurinn Karitas (456
3834, 897 3834). Handverkssala að
Aðalstræti 20.
Árneshreppur: Handverks- og minja-
húsið Kört (451 4025). Sala í smáhýs-
inu Kört í Trékyllisvík.
Hólmavík: Handverkshópurinn
Strandakúnst (451 3111). Sala í upp-
lýsingamiðstöðinni á Hólmavík. Sauð-
fjársetur á Ströndum (451 3324, 451
3180). Handverk heimamanna í félags-
heimilinu Sævangi við Steingrímsfjörð.

Handverkssölur
á Vestfjörðum

Fjallgarðurinn milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar er stundum nefndur
Vestfirsku alparnir. Meðal fjallanna
þar er Kaldbakur, hæsta fjall Vest-
fjarða, sem rís upp frá botni Hauka-
dals í Dýrafirði. Kaldbakur telst
998 metrar á hæð, þannig að meðal-
maður 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. Útsýnið er stórfenglegt og
gestabók er í vörðu þar sem fjallið
er hæst. Best er að ganga á Kaldbak
Arnarfjarðarmegin eða úr Fossdal
milli Álftamýrar og Stapadals.

Hæsta fjall Vestfjarða

Minjasafn Egils Ólafssonar á
Hnjóti í Örlygshöfn og Byggðasafn
Húnvetninga og Strandamanna á
Reykjum í Hrútafirði eru meðal

þátttakenda í viðamiklu verkefni
um strandmenningu og ferðaþjón-
ustu sem hlotið hefur samþykki
Norðurslóðaáætlunar Evrópusam-

bandsins. Verkefni þetta er til
þriggja ára og lýkur því árið 2007.
Kostnaður við það er 2,7 milljónir
evra eða liðlega 100 milljónir
króna. Verkefnið nefnist Northern
Coastal Experience eða NORCE
og tekur til 15 þátttakenda í strand-
héruðum á Íslandi, Grænlandi, Fær-
eyjum, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi,
Orkneyjum, Hjaltlandi og Ný-
fundnalandi.

Helsta markmið verkefnisins er
að leggja grunn að eflingu ferða-
þjónustu í strandhéruðum og auka
markaðssetningu á strandsvæðum
sem víða eru vannýtt. Leitað verður
eftir að efla samvinnu við önnur
strandsvæði á Íslandi þannig að
þau geti notið góðs af því tengsla-
neti og þeirri reynslu sem skapast.

Í verkefninu verður meðal annars
lögð áhersla á bátasmíði og kynn-
ingu á notkun báta, kynningu á
vitum og verstöðvum, verkmenn-
ingu og matarmenningu við strönd-

ina, endurreisn gamalla ferða- og
flutningsleiða, fugla-, sela- og
hvalaskoðun og sýningahald. Af
þessari lýsingu má sjá, að bæði
íslensku söfnin sem tekin eru með
í verkefnið eiga þar fullt erindi, að
ekki sé meira sagt.

Minjasafnið á Hnjóti með í Norður-
slóðaáætlun Evrópusambandsins

Dýrafjarðardagar – fjölskyldu-
hátíð með fjölbreyttri dagskrá

Fjölskylduhátíðin Dýrafjarðar-
dagar verður haldin þriðja árið í
röð fyrstu helgina í júlí. Að mestum
hluta fer hún fram á Þingeyri en
leikurinn berst einnig út í Haukadal
í Dýrafirði á söguslóðir Gísla Súrs-
sonar undir leiðsögn Þóris Guð-
mundssonar svæðisleiðsögumanns.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri
í Ísafjarðarbæ setur hátíðina í Þing-
eyrarkirkju kl. 20.45 föstudags-
kvöldið 2. júlí en í beinu framhaldi
verða þar í kirkjunni tónleikar þar
sem bassasöngvarinn gamalkunni
Þorvaldur Halldórsson kemur fram
meðal annarra. Að þeim loknum
verður opnuð listsýning í „Hallar-
garðinum“ að Vallargötu 15.

Af dagskrárliðum á laugardag
og sunnudag má nefna sjóstanga-
veiðiferðir, sýningu á gömlum
verkhefðum í hinni gamalfrægu
Vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðs-
sonar, kajak- og hjólabátaferðir,
skemmtisiglingar með hraðbáti,
marhnútaveiðikeppni og strand-
veislu úti á Odda. Þar verður varð-
eldur með gítarspili og fjöldasöng,
línudans, grillveisla og barna-
skemmtun og fjölmargir trúbadorar
af Vestfjörðum taka lagið. Einnig

koma fram félagar úr Harmoniku-
félagi Vestfjarða.

Handverks- og veitingasala
verður í sölutjaldi en þar fyrir fram-
an munu ýmsir skemmtikraftar
leika listir sínar. Sala á listmunum
verður í handverkshúsi Koltru og
börnin geta brugðið sér á hestbak

eða í hoppkastala og fleira mætti
telja. Á laugardagskvöldinu verður
dansleikur í samkomuhúsinu á
Þingeyri.

Aðgangseyrir er 700 kr. fyrir
börn 12 ára og yngri og 1.500 kr.
fyrir fullorðna. Inni í því verði eru
tónleikarnir í Þingeyrarkirkju, mat-

ur og skemmtiatriði í strandveisl-
unni, hoppikastalar, andlitsmálun,
marhnútaveiðkeppni, sjóstanga-
veiðiferðir og gönguferðir á Gísla-
slóðir. Nánar verður greint frá
Dýrafjarðardögum á Þingeyrar-
vefnum (www.thingeyri.com) þeg-
ar nær dregur.

Frá Dýrafjarðardögum síðastliðið sumar.





Nokkur helstu söfnin
Sjóminjasafnið í

Neðstakaupstað á Ísafirði
Yfirgripsmikið sjóminjasafn í „Turnhúsinu“, einu

fjögurra gamalla og uppgerðra húsa í „Neðstakaup-
stað“ á Skutulsfjarðareyri (gamla bænum á Ísafirði).
Neðstikaupstaður er best varðveitta þyrping timbur-
húsa frá síðari hluta 18. aldar hér á landi. Þar voru
bækistöðvar erlendra kaupmanna en nú eru þar
safngripir innandyra og utan.

Neðstikaupstaður er fjögur hús sem voru friðlýst
árið 1975. Turnhúsið var reist árið 1784 og var
notað sem pakkhús og fiskverkunarhús. Annað gam-
alt pakkhús er Tjöruhúsið sem er jafnframt elsta
húsið í þessari þyrpingu eða frá 1751. Hin tvö húsin
eru Krambúðin frá 1751 og Faktorshúsið sem var
reist árið 1765 sem íbúðarhús verslunarstjórans
(faktorsins).

Bæjar- og héraðsbókasafnið
– Héraðsskjalasafnið á Ísafirði

Skjala-, bóka- og ljósmyndageymslur í Gamla
sjúkrahúsinu á Eyrartúni á Ísafirði. Safndeildir eru
á Þingeyri, Flateyri og Suðureyri, auk minni deilda
á Hrafnseyri, Höfða í Dýrafirði, á Ingjaldssandi og
í Holti í Önundarfirði.

Listasafn Ísafjarðar
Listasafnið var stofnað árið 1983 og á nú um 100

listaverk. Ætlunin er að setja upp myndlistarsýningu
í Gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði sem búið er að
lagfæra að mestu leyti og verður framvegis Safnahús
Ísafjarðar. Sum listaverk safnsins eru til sýnis víðs
vegar um bæinn.

Ósvör í Bolungarvík
Endurgerð verbúð, hjallur, salthús, spil, fiskreitur

og sexæringur frá seinni hluta 19. aldar (lokum
árabátatímabilsins). Staðurinn ber með sér blæ lið-
inna tíma og geysifróður leiðsögumaður segir frá og
gerir safnið hið líflegasta. Safngripir eru bæði innan
dyra og utan. Inni eru gögn og búnaður sem tilheyra
tímum árabátanna, eins og skinnklæði sjómanna og
ýmis verkfæri og munir sem voru nauðsynlegir
vermönnum til daglegra nota. Geir Guðmundsson
safnvörður er oft í skinnklæðum og fiskur hangir í
trönum.

Vigur í Ísafjarðardjúpi
Eyjan Vigur er víðfræg enda má segja að hún sé

eitt allsherjar safn. Einn bóndi er í Vigur ásamt
stórfjölskyldu sem stundar hefðbundinn búskap og
æðardúntekju. Í Vigur má finna einu vindmyllu
landsins. Þar er hið vel þekkta Viktoríuhús frá 19.
öld sem nýlega hefur verið endurbætt og nýtist nú
ferðamönnum. Vesturferðir sjá um skipulagningu á
ferðum út í Vigur. Farið er daglega frá Ísafirði á
sumrin.

Minjasafn Jóns
Sigurðssonar á Hrafnseyri

Jón Sigurðsson forseti fæddist á Hrafnseyri 17.
júní 1811 en hann varð einn helsti fræðimaður
þjóðarinnar og jafnframt forystumaður í sjálfstæðis-
baráttu Íslendinga. Á Hrafnseyri er ljósmyndasýning
um líf og starf Jóns, endurgerður fæðingarbær hans
(burstabær) og þar er einnig að finna gripi, bækur,
myndir og aðra markverða hluti úr eigu hans. Kaffi
og með því í notalegu umhverfi.

Minja- og flugminjasafn
Egils Ólafssonar að Hnjóti

Fjölbreytt minjasafn að Hnjóti í Örlygshöfn við
sunnanverðan Patreksfjörð, þar sem áhersla er lögð
á atvinnutæki fyrri tíma til lands og sjávar á
sunnanverðum Vestfjörðum, verkfæri, veiðarfæri
og búsáhöld. Sagan um lífsbaráttu genginna kynslóða
og frumherja þess nýja er sögð í máli, myndum og
hlutum úr fortíð og fram á okkar daga. Einnig er á

staðnum stórmerkilegt flugminjasafn opnað var
árið 2000. Kaffiveitingar og minjagripabúð.

Melódíur minninganna
– tónlistarsafn á Bíldudal

Safnið Melódíur minninganna á Bíldudal var
opnað í júní 2002. Safnið hefur að geyma tónlist og
muni og myndir úr lífi margra þekktra og virtra
tónlistarmanna á 20. öld. Hinn vinsæli söngvari
Jón Kr. Ólafsson á Bíldudal hefur komið þessu
safni upp af mikilli eljusemi.

Alþjóðlega dúkkusafnið á Flateyri
Brúðusafnið er einn af fyrstu vísunum að nýju

safni á Flateyri eftir að minjasafnið þar eyðilagðist
í snjóflóðinu árið 1995. Safnið er gjöf þýskra
hjóna, sem búsett eru í Berlín. Að hluta til er
safninu ætlað að styðja við ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum en öðrum þræði er það tákn fyrir hinar
fjölmörgu þjóðir sem eiga fulltrúa sína á Vestfjörð-
um. Brúðurnar eiga sinn þátt í því að tengja saman
ólíka menningarheima og stuðla að skilningi og
vináttu milli þjóða.

Safn Samúels Jónssonar í Selárdal
Í Brautarholti í Selárdal við Arnarfjörð bjó lista-

maðurinn með barnshjartað, Samúel Jónsson (1884-
1969). Hér má sjá húsagerðarlist og höggmyndir
hins sjálfmenntaða listamanns. Ein og yfirgefin
heyja verk hans erfiða varnarbaráttu við náttúru-
öflin. Þarna getur að líta minjar um stórmerkilega
listiðkun hans og húsagerð sem vekur undrun og
aðdáun þeirra er staðinn sækja heim. Stofnaður
hefur verið félagsskapur sem hefur það að markmiði
að varðveita verk Samúels, sem eru flest úr stein-
steypu og því farin að láta á sjá.

Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
– Náttúrustofa Vestfjarða

Um leið og Náttúrstofa Vestfjarða var opnuð í
Bolungarvík vorið 1998 var opnað glæsilegt nátt-
úrugripasafn í samtengdu húsnæði. Safnið er hið
fyrsta sinnar tegundar á Vestfjörðum en sýningar-
salurinn er yfir 300 fermetrar og góð aðstaða til að
taka á móti hópum. Náttúrugripasafnið í Bolungar-
vík er tileinkað minningu Steins Emilssonar jarð-
fræðings, sem lengi var skólastjóri í Bolungarvík.
Steinasafn hans er uppistaðan í steinasýningu
safnsins, þar sem er gott yfirlit yfir íslenskar stein-
tegundir og bergtegundir.

Spendýrum og fuglum eru gerð góð skil. Þegar
inn er komið er gestum heilsað af blöðruselsbrimli
og hvítabjörninn er ekki langt undan, umkringdur
selum, refum, minkum og fuglum. Á fuglasýning-
unni eru yfir 160 tegundir fugla.

Gamla smiðjan á Þingeyri
Gamla smiðjan á Þingeyri, sem er bæði eldsmiðja

og vélsmiðja, er ein elsta smiðja landsins. Hún er í
upprunalegu horfi og ennþá notuð. Gestum er vel-
komið að líta inn og sjá vélsmíði eins og hún var á
fyrri hluta liðinnar aldar og jafnvel fyrr.

Gallerí Slunkaríki á Ísafirði
Slunkaríki er eitt elsta myndlistargallerí á landinu

og jafnframt eitt hið virtasta. Lögð er áhersla á að
sýna framsækna myndlist og verk ungra myndlistar-
manna en sýningar eru um tólf á ári.

Kört í Trékyllisvík
Minja- og handverkshúsið Kört í Trékyllisvík er

byggt að mestu leyti úr rekaviði. Þar er mjög
skemmtilegt lítið minjasafn, þar sem meðal annars
eru til sýnis ýmsir fágætir gripir úr héraðinu og
víðar allt frá miðöldum til okkar daga. Einnig er
handverk heimafólks til sýnis og sölu, unnið úr
ýmsum efnum úr náttúrunni, svo sem rekaviði,
steinum, hvalbeinum og öðru.

Selur flæktur í net hangir á vegg.

Hlunnindasýning-
in á Reykhólum

Höfuðbólið Reykhólar í Aust-
ur-Barðastrandarsýslu var um
langar aldir Íslandssögunnar
einhver mesta og ríkasta hlunn-
indajörð landsins. Þar sátu höfð-
ingjar til forna og höfðu um sig
fjölmenna hirð. Væringar með
mönnum voru tíðar og því var
oft heppilegt að stutt var að leita
fanga til matar fyrir heimilisfólk
og gesti. Breiðafjörðurinn var
og er mikil matarkista. Eyjarnar
á Breiðafirði og sjórinn gáfu vel
bæði af fugli og fiski.

Þetta er meginstefið í Hlunn-
indasýningunni á Reykhólum.
Sýningin er í gamla samkomu-
húsinu á Reykhólum þar sem
einnig er upplýsingamiðstöð
ferðafólks. Á sýningunni er fjall-
að um nýtingu selsins og æðar-
fuglsins og sex tegunda sjófugla.

Á veggjum og gólfi eru mynd-
ir og uppsettir hlutir. Texti er
bæði á íslensku og ensku. Selur
flæktur í net hangir á vegg. Þrjú
myndbönd eru í gangi með

myndum af lífi þessara dýra og
ýmsu sem tengist þeim. Hægt er að
hlusta á enskan texta með myndun-
um. Barnahorn er í salnum, útbúið
með fjölda mynda af fuglum og þar
eru litir til að lita fuglana þegar
búið er að skoða þá.

Yfir öllu trónar uppstoppaður
haförn í öllu sínu veldi.

Það er tilvalið að skreppa í helg-
arferð til Reykhóla sem er aðeins í
rúmlega 200 km frá Reykjavík
(tveggja og hálfs tíma akstur) en
bundið slitlag er á 95% leiðarinnar.
Helginni má verja til að skoða þessa
fögru sveit þar sem landslag er afar
fjölbreytt („Hlíðin mín fríða...“).
Hægt er að gista í tjaldi eða á gisti-
heimili, synda í Grettislaug á Reyk-
hólum (25 m laug og tveir heitir
pottar) sem er ein besta sundlaugin
á Vestfjörðum, notfæra sér göngu-
leiðir sem búið er að merkja í ná-
grenninu, skoða Hlunnindasýning-
una og ljúka svo ljúfri ferð með
góðum kvöldverði í Bjarkalundi
þar sem líka er hægt að gista.

Séð yfir hluta Hlunnindasýningarinnar á Reykhólum.

Gamla Rafha-eldavélin sómir sér vel á Hlunnindasýningunni.



Nokkrar
vegalengdir

Reykjavík - Hólmavík 273 km
Reykjavík - Ísafjörður
- um Bröttubrekku og Barðaströnd 457 km
- um Steingrímsfjarðarheiði 496 km
Reykjavík - Bjarkalundur 215 km
Reykjavík - Patreksfjörður 403 km

Frá Hólmavík

Árnes í Trékyllisvík 101 km
Bjarkalundur
- um Tröllatunguheiði   50 km
Brú í Hrútafirði 115 km
Djúpavík   74 km
Drangsnes   37 km
Ísafjörður 224 km
Laugarhóll í Bjarnarfirði   30 km

Frá Ísafirði

Arnardalur   13 km
Bíldudalur 144 km
Bjarkalundur
- um Barðaströnd 242 km
- um Ísafjarðardjúp 226 km
Bolungarvík   15 km
Bæir á Snæfjallaströnd 216 km
Djúpmannabúð í Mjóafirði 135 km
Flateyri   26 km
Flókalundur 116 km
Hnífsdalur     4 km
Hólmavík 224 km
Hvítanes við Djúp   74 km
Melgraseyri 195 km
Núpur í Dýrafirði   38 km
Patreksfjörður
- um Barðaströnd 178 km
- um Bíldudal 172 km
Reykjanes við Djúp 172 km
Suðureyri   23 km
Súðavík   22 km
Vatnsfjörður við Djúp 164 km
Þingeyri   48 km

Frá Bjarkalundi

Búðardalur   61 km
Bæir á Snæfjallaströnd   88 km
Djúpmannabúð í Mjóafirði   93 km
Flókalundur 126 km
Hólmavík
- um Tröllatunguheiði   50 km
Ísafjörður
- um Barðaströnd 242 km
- um Ísafjarðardjúp 226 km
Króksfjarðarnes   17 km
Patreksfjörður 188 km
Reykhólar   15 km
Skriðuland í Saurbæ   26 km
Vatnsfjörður við Djúp 102 km

Frá Patreksfirði

Bíldudalur   28 km
Bjarkalundur 188 km
Breiðavík   49 km
Flókalundur
- um Barðaströnd   61 km
- um Bíldudal   72 km
Flugvöllur á Sandodda   25 km
Hnjótur í Örlygshöfn   37 km
Ísafjörður
- um Barðaströnd 178 km
- um Bíldudal 172 km
Látrabjarg   61 km
Saurbær á Rauðasandi   36 km
Tálknafjörður   16 km

Álftaland á Reykhól-
um við Breiðafjörð

Í Reykhólasveit í Austur-Barða-
strandarsýslu er óvenjulega fagurt
landslag eins og skáldin hafa borið
vitni um. Þar eru fjöll, heiðar,
hverasvæði og margar eyjar. Fjalla-
hlíðar eru víðast blómum, grasi og
kjarri vaxnar og er þar mikið berja-
land á haustin. Miðsvæðis eru hin
sérkennilegu Vaðalfjöll en af þeim
sést til sjö sýslna. Í Reykhólasveit
er óvenjulega fjölbreytilegt fuglalíf
og raunar paradís fuglaskoðara.
Álftin, stærsti íslenski fuglinn,
verpir víða í þessum landshluta.
Aðalvarpstöðvar konungs fugl-
anna, hafarnarins, eru á þessu
svæði.

Á Reykhólum er rekið gistiheim-
ilið Álftaland. Í boði eru 8 tveggja
manna herbergi og 2 eins manns
herbergi. Einnig er hægt að fá
svefnpokapláss. Í húsinu er góð
eldunaraðstaða og setustofa. Á sól-
pallinum fyrir framan húsið er heit-
ur pottur, gufuklefi og stórt grill.
Aðgengi fyrir fatlaða er mjög gott.
Einnig er þarna mjög vel búið tjald-
svæði. Hægt er að útvega ferðir í
Skáleyjar á Breiðafirði fyrir smærri
hópa.

Reykhólar standa á Reykjanesi
milli Berufjarðar og Þorskafjarðar.
Staðurinn er sögufrægur og á þjóð-
veldisöld var Reyknesingagoðorð
eitt þriggja goðorða á Vestfjörðum.
Reykhólar koma við sögu í ýmsum

fornsögum, meðal annars Grettis
sögu með eftirminnilegum hætti.
Sagt er að Grettir hafi borið naut á
herðum sér nokkurra kílómetra leið
frá sjó að bæ. Á Reykhólum er
sundlaug kennd við Gretti.

Á svæðinu er jarðhiti, einn sá
mesti á Vestfjörðum og til forna
var stunduð þar kornyrkja. Frá
fornu fari hefur verið verslun á
Reykhólum og þar má finna stíg að
gamalli kaupmannaleið.

Snemma á 19. öld fæddist á
Reykhólum eitt af höfuðskáldum
Íslendinga, Jón Thoroddsen, sem
ritaði m.a. Pilt og stúlku og Mann

og konu, auk þess sem hann var eitt
af helstu ljóðskáldum þjóðarinnar.
Rétt ofan við Reykhóla er bærinn
Miðhús þar sem rithöfundurinn
Gestur Pálsson fæddist.

Þörungaverksmiðja, sú eina á
landinu, er starfrækt í Karlsey fram-
an við Reykhóla og hafa mikil
mannvirki verið reist þar. Verk-
smiðjan nýtir þörungagróðurinn á
grunnsævi Breiðafjarðar og jarð-
hitann til að þurrka þang- og þara-
mjöl. Þangið er skorið með fljótandi
sláttuvélum, safnað í net og flutt á
skipi til verksmiðjunnar.

Gistiheimilið Álftaland á Reykhólum.

„Snúningur“ í Bolungarvík
í þágu bættra samgangna

Það vakti nokkra athygli þegar
skilti Leiðar ehf. sem komið er fyrir
ofan á skyggni hússins nr. 21 við
Aðalstræti í Bolungarvík var tekið
í notkun í lok febrúar. Helsta ný-
mælið þótti sá eiginleiki skiltisins
að „taka snúning“ fyrir þá sem
hringja í númerið 904 2444. Hið
íhringjanlega skilti Leiðar ehf. er
eftir því sem best er vitað hið fyrsta
sinnar tegundar hérlendis og þótt
víðar væri leitað. Ef til vill segir
það sína sögu, að ekki er heldur
vitað til að orðið „íhringjanlegt“
hafi verið notað opinberlega fyrr
en frásögn af skiltinu birtist á BB-
vefnum og verið var að lýsa eigin-
leikum þess.

Tildrög þess að ráðist var í gerð
skiltisins voru þau, að Leið ehf.
hefur verið að þreifa fyrir sér með
aðferðir við ómannaða innheimtu
veggjalda þar sem m.a. GSM-síma-
tækninni yrði beitt til greiðslu
þeirra. Til þeirra nota var keyptur
búnaður sem hleypir á rafstraumi
þegar hringt er í ákveðið númer og
skuldfærist þá um leið ákveðin fjár-
hæð. Þegar Leið ehf. var orðin of
plássfrek til að rúmast með góðu
móti á heimili fyrirsvarsmanns fé-
lagsins í Bolungarvík og fékk

lagður, ef miðað er við að heildar-
kostnaður við veglagninguna verði
rúmar 700 m.kr. Allir þeir fjármunir
sem Leið ehf. aflar með þessu móti
renna til áframhaldandi starfa á
sviði bættra samgangna. Að meðal-
tali hefur verið hringt í skiltið einu
sinni til tvisvar á dag og skuldfærast
100 kr. við hverja hringingu af
reikningi þess sem hringir.

Uppi eru hugmyndir um að útbúa
nokkur minni skilti með sömu eig-
inleikum og móðurskiltið og snúist
þá öll skiltin þegar hringt væri í
númer Leiðar ehf. Ekki er þó víst
hvort eða hvenær af því verður.
Einnig er verið að skoða hvort setja
eigi upp vefmyndavél þannig að
sjá megi skiltið og umhverfi þess á
netinu og þá um leið Traðarhyrnuna
og hvernig viðrar í Bolungarvík,
svo og sjálfan snúninginn ef menn
svo kjósa.

Allir þeir sem telja sig hafa áhuga
á vegabótum á Vestfjörðum eða á
landsvísu eru hvattir til að „fá sér
snúning“ í Bolungarvík og sýna
hug sinn þannig í verki. Tekið skal
fram að ekki er fylgst með því úr
hvaða símum hringt er. Hver hring-
ing er hvatning til áframhaldandi
verka á sviði bættra samgangna.

aðstöðu í húsnæðinu við Aðal-
stræti, þá þótti æskilegt að koma
þeirri starfsemi félagsins á framfæri
með merkingu af einhverju tagi.
Skiltið þótti falla vel að þeirri hug-
mynd. Grunnhugmyndin er komin
frá Jónasi Guðmundssyni, fyrir-
svarsmanni Leiðar ehf., en umgjörð
skiltisins var útfærð í Vélvirkjanum
í Bolungarvík þar sem undirstaða
þess var einnig smíðuð.

Þótt kostnaður við gerð skiltisins
hafi verið allnokkur og talsvert
margar hringingar þurfi til að fá
upp í hann má segja, að við hverjar
þrjár hringingar sé greitt fyrir 1 cm
við veginn um Arnkötludal og
Gautsdal milli Hólmavíkur og Gils-
fjarðar (Strand-dalaveg) sem Leið
ehf. er að beita sér fyrir að verði

Snúningsskiltið sérstæða við
Aðalstræti í Bolungarvík.
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